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FARKAS ÉVA 

„Jót s jól!” 

Tisztelgés a FEEK, a hallgatók, a kollégák, 

a felnőttképzési szakma előtt 

Mottó: „Mit tegyünk hát, s kit kövessünk?/Mit lehet remélnünk még? 

Mit mutat hitünk világa?/S mit javall a bölcsesség” 

BATSÁNYI János: Tűnődés / részlet 

 

Szakmai pályafutásom kulcsfontosságú állomása volt a Pécsi Tudományegyetem Felnőtt-

képzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Kara. Mindössze 7 évet (2 évet egyetemistaként, 5 

évet oktatóként)1 töltöttem a FEEFI-n/FEEK-en, amely, lássuk be, történelmi léptékkel 

mérve, de még egy szakmai életúthoz mérten sem jelentős időtartam. Számomra azonban 

feledhetetlen. Szakmai személyiségem formálódásának meghatározó jelentőségű helye és 

ideje. Ez a kijelentés nem csak egy udvarias fordulat, amely a megemlékezésnek szól. A 

legőszintébb kitárulkozás ez, amely „természetesen” nem mentes a szubjektív értékítéle-

tektől és a 2005-2010 közötti időszak valóságának egy lehetséges interpretációját adja.  

A kezdetek 

Éppen 20 éve köteleztem el magam a felnőttkori tanulás mellett és döntöttem el, hogy en-

nek a területnek leszek a szakértője. 20 évvel ezelőtt még Miskolcon dolgoztam és az ak-

kori Észak-magyarországi Regionális Munkaerőfejlesztő és Átképző Központban saját, ke-

serves tapasztalataim indítottak arra, hogy „megtanuljam” a felnőttképzési/felnőttoktatói 

szakmát. Akkor már diplomás voltam, és a Bessenyei György Tanárképző Főiskolán sok 

muníciót kaptam a szakmához Mankó Máriától és Kerülő Judittól, de úgy éreztem, nem 

vagyok még elég felkészült. Pécsre kerültem tehát és a Janus Pannonius Tudományegyetem 

Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Intézetében szereztem okleveles művelő-

dési és felnőttképzési menedzser diplomát.2 

Akkor és ott végleg megpecsételődött a sorsom. Hallgatóként a FEEFI-ben olyan taná-

rokkal találkoztam, akiknek a műveit már ismertem, de őt magukat még nem. Olyan taná-

raim is voltak, akiknek a nevét korábban egyáltalán nem ismertem, de máig felejthetetlenek 

                                                      
1 Hallgatóként 1998 és 2000 között, oktatóként 2005-2010 között voltam a FEEK kötelékében.  
2 Az egyetemi szintű szakemberképzés a Kossuth Lajos Tudományegyetemen és a pécsi Janus Pannonius 

Tudományegyetemen művelődési és felnőttképzési menedzser szak keretében folyt. Az 1992-ben elvégzett 

tantervi modernizációval, a képzés tartalmának korszerűsítése alapján, a főiskolai szinten művelődésszervező, 

egyetemi szinten művelődési és felnőttképzési menedzser elnevezésű képzés volt. A képzések országos akk-

reditációjának eredményeképpen azonban a művelődési és felnőttképzési menedzser szakra utoljára 2001 

szeptemberében lehetett felvenni hallgatókat. Az akkreditáció nyomán 2002 szeptemberétől a szak elnevezése 

művelődésszervezőre változott mind a főiskolai, mind pedig az egyetemi szinten. Megváltoztak a képesítési 

követelmények is, és ennek okán a képzési tartalom is szűkült, hiszen kikerült a megnevezésből a felnőttkép-

zési és a menedzser kifejezés. Ez azt is jelentette, hogy a felnőttképzési és menedzsment stúdiumok aránya 

csökkent. A művelődésszervező szak nappali tagozaton csak szakpárban volt felvehető. Levelező tagozaton, 

főiskolai szinten 6 féléves egyszakos művelődésszervező képzés folyt, egyetemi szinten pedig csak kiegészítő 

szakként funkcionált. 
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számomra. Törvényszerű, hogy volt néhány csalódás és felejthető „élmény” is. Nehéz leírni 

az élményeimet, az érzéseimet, pedig élénken élnek bennem. Leírva talán már nem is azt 

jelenti, amit a gondolataimban, és talán másoknak nem is érdekes. Ezért csak két megha-

tározó momentumot emelek ki. Az egyik: az akkori FEEFI légköre. A tanárok kollégáknak 

tekintettek bennünket és nem csak a verbális szólamok szintjén, hanem a napi gyakorlatban 

is. A másik: a tanítás jellege. A legtöbb esetben hiába vártuk a „megszokott” frontális elő-

adásokat. Gyakran elmaradtak. Mert sokszor csak beszélgettünk az órákon. Szakmáról, tár-

sadalmi kérdésekről, életről. Akkor még nem tudtam, hogy mennyire fontos tapasztalat volt 

ez számomra. Ezek a „beszélgetések” gondolkodásra, összefüggések meglátására, véle-

ményformálásra, az érem másik oldalának a feltárására, az egészséges kétkedésre, a sta-

tisztika adatok mögött meghúzódó emberi sorsok meglátására neveltek és észrevétlenül, de 

meghatározóan formálták a szakmai identitásomat. 

Immár a mélyebb tudással felvértezve továbbra is a felnőttképzés különböző terüle tein 

sokféle szerepkörben (oktató, képzésfejlesztő, tananyagfejlesztő, szakértő, kutató) dolgoz-

tam. Mivel mindig nyughatatlan természet voltam, újabb és újabb lehetőségeket kerestem 

és voltam olyan szerencsés, hogy kaptam is. Volt tanárom, Kerülő Judit valamit meglátott 

bennem (ezt azóta sem tisztáztuk, hogy mit), és meghívott tanítani a Nyíregyházi Főisko-

lára az akkor négy évfolyamos művelődésszervező főiskolai szintű képzésbe. Óriási kihí-

vás és lehetőség volt ez számomra, amelyért mai napig hálás vagyok Juditnak, hiszen neki 

köszönhetem, hogy bekerültem a felsőoktatás világába. 

A felsőoktatási intézmények képzési kínálatában 1992 és 2006 között nem volt jelen a 

felnőttképzéssel foglalkozó szakemberek képzésére irányuló curriculum, a korábbi műve-

lődésszervező, humánszervező, művelődési és felnőttképzési menedzser szakokon csak 

andragógiai stúdiumokról lehetett beszélni. Az andragógiai kurzusok oktatása mellett 

mikrotanítási gyakorlatokat vezettem, közben folyamatosan képeztem magam, publikál-

tam, szakmai konferenciákra jártam, előadásokat tartottam. Ezeken a szakmai eseménye-

ken rendszeresen találkoztam egykori pécsi tanáraimmal, akikkel immár kollegiális vi-

szonyba kerültem. Bár Nyíregyházán minden lehetőséget megkaptam a fejlődésre, mégis 

minduntalan ott motoszkált bennem a vágyódás, hogy egyszer én is a FEEFI-ben taníthas-

sak. A FEEFI-t tartottam (és persze nem csak én) a felnőttképzési, kulturális és személy-

ügyi szakemberképzés fellegvárának. Szerettem volna a pécsi „iskolához” tartozni. Ezért 

2004 novemberében egy szakmai konferencián – az egy életem egy halálom elvén – Koltai 

Dénes mellé szegődtem és könnyeden és viccesen (pedig belül remegtem) azt találtam 

mondani, hogy: „Dénes! Ha esetleg oktatóra van szükséged a FEEFI-n, szólj! Megyek!”. 

Dénes kicsit felhúzta a szemöldökét, majd azt mondta: „Igen? Jól van Csillagom! Február 

1-jétől jöhetsz” Majd sarkon fordult és ott hagyott. 

Új kar, új szak 

Szakmailag nehéz időszakot éltünk akkor (de azóta ez csak fokozódik!). Az úgynevezett 

bolognai folyamat a felsőoktatási szerkezet és a korábbi szakstruktúra átalakítását és ennek 

következményeként többek között a művelődésszervező és a személyügyi szervező szak 

megszüntetését is eredményezte. A kultúraközvetítő szakma képviselői kényszerhelyzetbe 

kerültek. A szakok megszűnésének veszélye összekovácsolta a szakmában dolgozókat, és 

a szakma és a képzőhelyek példaértékű összefogásának3 köszönhetően sikerült elérni, hogy 

a megszűnő szakok helyett szülessen egy új szak: az andragógia. Többen úgy interpretálták 

                                                      
3 2004-ben a Bologna rendszerű felsőoktatásra való áttérés időszakában a korábban művelődésszervező szakos 

képzést folytató intézmények létrehozták azt az Andragógiai Konzorciumot, mely az újonnan megalapított 

andragógia szak képzésének szakmai koordinálását látta el. A Konzorcium 2006-ban Andragógiai Szakbizott-

sággá alakult át, melynek elnöke Koltai Dénes, titkára: Kocsis Mihály volt. 
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ezt a változást, hogy egy szakmai lobby elérte, hogy megszűnjenek a korábbi kultúraköz-

vetítő szakok, azért hogy az andragógia létrejöhessen. A valóság azonban az, hogy a szak-

politikai döntések nyomán világossá vált: vagy kompromisszum születik és az andragógia 

lesz az új szak, vagy megszűnik minden ilyen jellegű képzés. Azt is fontos hangsúlyozni, 

hogy az andragógia szak metodikájában „megőrizte” a korábban megszüntetett szakokat, 

amelyek nem maradhattak önállóak a felsőoktatás átalakuló folyamatában. Mindegyik ko-

rábbi önálló – 2006-tól az andragógia szakban egyesülő – szak közös jellemzője volt, hogy 

tartalmában hangsúlyosan megjelentek andragógiai problémák. Ezek voltak a személyügyi 

szervező, a munkavállalási tanácsadó és a művelődésszervező szakok, ezért logikus volt az 

a törekvés, hogy az andragógia alapszak szakirányaként létezzenek tovább. Ugyanakkor az 

andragógia alapszak létesítésekor létrejött egy negyedik szakirány is, nevezetesen a felnőtt-

képzési szervező, ami új lehetőséget kínált a felnőttképzési piacon elhelyezkedni kívánók 

számára (Cserné, 2010:60). Ebben a szakmai erőtérben kerültem a FEEFI-be 2005. február 

1-jén. Egy lendületes, pezsgő egyetemi életbe csöppentem. A szakemberképzés „megmen-

tése”, az új andragógia szak fejlesztése új lendületet adott a szakmának és az Intézetnek. 

2005 tavaszán rangos változás köszöntött be a FEEFI életében. A Természettudományi 

Kar önálló részeként működő Intézet önálló egyetemi kar lett. 2005. április 22 -e volt. Há-

gában voltunk a holland-magyar kormányzati kommunikációs projekt4 előkészítő bizottsá-

gának találkozóján. Koltai Dénest telefonon hívták. Majd amikor letette a telefont, csak 

annyit mondott: „sikerült”. Nem tudom mi zajlódott le akkor benne. Az arca nyugodt volt. 

Csak az a jellegzetes – kicsit féloldalas, csibészes – „Koltai” mosoly jelent meg az arcán. 

„Történelmi” pillanatnak lehettem tanúja és részese. 

2005 májusában hivatalosan is megszületett a Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fej-

lesztési Kar, a dékán Koltai Dénes lett. 4500 fős hallgatói létszámunkkal a Pécsi Tudo-

mányegyetem második legnagyobb kara lettünk. Ebben az időben még javában folytak a 

főiskolai szintű művelődésszervező és személyügyi szervező, valamint az egyetemi szintű 

művelődésszervező és humánszervező5 képzések, Gyulától Győrig, Zalaegerszegtől Buda-

pestig, országosan több helyszínen. A humánszervező szak rendkívül népszerű volt a hall-

gatók körében. Mivel a HR-es szakma is felfutóban volt akkoriban, így az elhelyezkedési 

esélyek is jók voltak. A jelentős hallgatói létszám miatt sok kritika érte a kart . Azonban 16 

ezer ember nem tévedhet. Ilyen hallgatói létszámot csak minőségi munkával lehet elérni. 

Nyilvánvalóan vannak/voltak hátrányai a „tömeges” képzésnek és azt sem állítom, hogy 

minden hallgató tudatos pályaválasztás eredményeképpen jelentkezett a szakra és maximá-

lisan elkötelezett volt a szakmai iránt, de a képzés tantárgyi struktúrája olyan széles skálán 

mozgott, hogy a hallgatók által felhalmozott kompetenciatöbblet több munkakör betölt é-

sére is alkalmassá tette őket. 

                                                      
4 A 160 órás közigazgatási kommunikáció és társadalmi befogadás akkreditált felnőttképzési program 2005 

és 2008 között 3 csoportban valósult meg az Ifjúsági-, Családügyi-, Szociális- és Esélyegyenlőségi Miniszté-

rium, a Pécsi Tudományegyetem Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Kar és a Holland Kormányzati 

Információs Szolgálat, Általános Ügyek Minisztériuma együttműködésében. 
5 A művelődésszervező képzés mellett – a későbbi andragógia szak alapját adó – munkavállalási tanácsadó és 

a főiskolai szintű személyügyi szervező, illetve az egyetemi szintű humánszervező képzés is nagy népszerű-

ségnek örvendett. A munkavállalási tanácsadó szakot a – Munkaügyi Minisztérium 1992. évi pályázaton ered-

ményesen szereplő – Gödöllői Agrártudományi Egyetem (ma Szent István Egyetem) alapította. A személyügyi 

szervező–humánszervező szakok létesítésére a Magyar Tudományos Akadémia elnökének 55.140/1992. szá-

mon megküldött támogató véleménye, az akkori művelődési és közoktatási miniszter 56.399/1992. XIII. 

számú, 1992. szeptember 1-jei hatályú határozata alapján, kétlépcsős képzés keretében került sor, ennek kö-

vetkeztében egyetemi szintű humán szervező és ennek első lépcsőjeként főiskolai szintű személyügyi szervező 

szakon indult képzés a Janus Pannonius Tudományegyetemen (Cserné, 2006:6). 
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A szakkal/szakokkal kapcsolatos averziókat jól példázza a MAB 2004. évi véleménye6 

Koltai Dénes egyetemi tanári pályázatáról: „… tárgyfejlesztő tevékenységét illetően komoly 

fenntartásokat lehet megfogalmazni. Jóllehet sok szakot kidolgozott, viszont ezeknek a gaz-

daság igényeihez való illeszkedése erősen vitatható.” Csak zárójelben kérdezem meg, hogy 

ezeket a szakokat vajon nem a közoktatási miniszter és a MAB akkreditálta? Ez a szemlélet 

és megítélés mindig is végigkísérte a kultúraközvetítői/felnőttképzési szakmát. A felnőtt-

kori tanulás és annak tudományszakmai támogatása sosem kapta meg azt a figyelmet és 

megbecsültséget, amit megérdemelt volna. A felnőttkori tanulás szükségességét még ma is 

indokolni, az eredményeit magyarázni kell. A szakma támogatottsága, elismertsége, presz-

tízse rendkívül alacsony. Ez az attitűd a szakemberképzésre is rányomta a bélyegét. A fel-

sőoktatásban kevés olyan képzés van, amely történetében oly hosszú múltra tekint vissza, 

mint a népművelő–művelődésszervező–andragógusképzés, de ez a múlt mindig küzdel-

mekkel teli volt. A kulturális és felnőttképzési szakemberképzést szolgáló, többszörösen 

átalakuló, folyamatosan változó névvel és képzési struktúrával működő képzések7 az el-

múlt 50 évben számtalanszor kerültek a társadalmi és a szakmai érdeklődés középpontjába, 

valamint az éppen aktuális oktatáspolitika látókörébe.  

A 2006 szeptemberében elindult négy szakiránnyal8 akkreditált andragógia alapszak 

kapcsán azt gondolhattuk, hogy – a képzés és a szakma történetében először – a helyükre 

kerültek a dolgok, a szakmában és a tudományos besorolásban is. A következő évek bebi-

zonyították, hogy a modernizáció ilyen megvalósulása jelentősen emelte a képzés színvo-

nalát, tudományos elismertségét egyaránt. Az andragógia önálló tudománnyá válásának 

folyamatában jelentős mérföldkövet jelentett az andragógia alapszak megalapítása. To-

vábblépést jelentettek az egymás után alapított, majd indított mesterszakok,9 amelyekhez a 

bemenetet elsősorban az andragógia alapszak jelentette, de természetesen a korábbi kultú-

raközvetítő képzésben főiskolai szintű diplomát szerzettek számára is lehetővé tették az 

egyetemi szintű tanulmányokat. 

Az andragógia alapszak iránt már az első években nagy volt az érdeklődés, az első helyes 

jelentkezések alapján éveken keresztül a 20 legnépszerűbb szak között volt. A néhány éves 

„diadalmenetet” azonban ismét küzdelmes évek követték. A 2013-as felvételi eljárásban 

andragógia szakon 430 pontban rögzítették a támogatott képzésbe történő bekerüléshez 

szükséges ponthatárt. 2013-ban és 2014-ben a nappali tagozatra jelentkezők száma 86%-

kal csökkent a 2010. évihez képest. A 2015/2016-os tanévben országosan már csak 65 fő 

(a 2010. évinek a 8,5%-a) nyert felvételt andragógia alapszakra nappali tagozaton, és a 

korábbi 18 képzőhely közül már csak 5 felsőoktatási intézmény (köztük a FEEK) tudta 

elindítani a szakot néhány fővel. A 2015. június 9-én, a 139/2015. kormányrendelettel ki-

hirdetett új szakstruktúrában már nem szerepelt az andragógia, a helyzet tehát az lett, hogy 

az andragógia alapszak – és vele együtt a felnőttképzési szervező, személyügyi szervező, 

munkavállalási tanácsadó szakirány – megszűnt.10 Az andragógia alapszak 10 évet élt, csa-

kúgy, mint a FEEK. Politikai döntés eredményeképpen leradíroztak egy szakot a képzési 

                                                      
6 A MAB plénumának 2004/3/X. számú határozata a 2004. évi egyetemi és főiskolai tanári pályázatokról 
7 A témáról bővebben: T. Molnár Gizella (2016): A népművelőtől a közösségszervezőig – A kultúraközvetítő 

szakemberképzés negyven éve Szegeden. In: Sütő Erika, Szirmai Éva, Újvári Edit (szerk.) Sodrásban: képzé-

sek, kutatások: (1975-2015) Tanulmányok. Szeged: Juhász Gyula Felsőoktatási Kiadó, 2016. 15-32. p.  
8 Andragógia BA szak szakirányai: művelődésszervező, személyügyi szervező, munkavállalási tanácsadó, fel-

nőttképzési szervező 
9 Andragógia MA, Kulturális mediáció MA, Emberi erőforrás tanácsadó MA, Andragógustanár MA, 

Könyvtáspedagógia-tanár MA 
10 Az andragógia alapszakra 2016-ban lehetett utoljára beiskolázni. 
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palettáról. A döntés nem tényadatokra (úgymint pályakövetési, munkaerő-piaci, tudomá-

nyos teljesítménybeli vagy minőségi szempontokra) hanem néhány szakpolitikai szereplő 

szubjektív értékítéletére alapozva született. Az andragógia mesterszak ugyan megmaradt, 

de alapszak hiányában hosszú távon nem lesz fenntartható. 

Felvetődhet a kérdés, hogy az andragógia szak története hogy kapcsolódik a FEEK -kel 

kapcsolatos szubjektív intézményképemhez. A történésekből az látszik kirajzolódni, hogy 

a felnőttképzési szakemberképzés és a FEEK sorsa szorosan összefonódott. Az andragógia 

BA szak (és vele együtt az andragógustanár MA szak) megszüntetése nyilvánvalóan meg-

pecsételte a FEEK további sorsát is. 

Új minőség, sajátos entitás 

A FEEK sikere – megítélésem szerint – páratlan humánerőforrás készletében rejlett. A tu-

datos humánerőforrás gazdálkodás eredményeképpen az egyes szakterületek legkiválóbb 

szakembereit jegyezte a FEEK. Az oktatói gárda – tapasztalat, tudás, világlátás tekinteté-

ben – rendkívül heterogén volt. A szakma tiszteletreméltó „nagy öregjei” mellett sok volt 

a gyakorlati szakember, akik rutint szereztek a vállalati dinamikában és a napi gyakorlatot 

vitték be az oktatásba, ezáltal egy más minőséget és motiváló létkört biztosítottak a hall-

gatóknak. Mindezt magas szintű tudományos megalapozottsággal és teljesítménnyel öt-

vözve. Számos, nemzetközileg ismert és elismert szakember oktatott a karon rendszeresen. 

A FEEK egyik legnagyobb erőssége abban rejlett, hogy sokkal több volt, mint a kar okta-

tóinak összessége. 

Új szakmai entitás teremtődött. Együtt volt jelent az inspiráló gyakorlati tapasztalat, a 

tudományosság, a nemzetközi tapasztalatok, a módszertani tudás, az emberi felkészültség, 

az oktatók és hallgatók szakmai és emberi együttműködése, valamint az inspiráló – mással 

össze nem hasonlítható, de szavakban mégsem leírható – légkör. Annak ellenére, hogy na-

gyon másak voltunk és sok tekintetben eltérően gondolkodtunk. De pont ez a másság vagy 

éppen sokszínűség volt az, ami nekünk oktatóknak és a hallgatóknak is fantasztikus pers-

pektívákat nyitott, ami gondolkodásra, önálló véleményalkotásra, kutatásra, minőségre, 

fejlődésre, innovációra ösztönzött mindannyiunkat. Ehhez persze kellett egy olyan vezető, 

aki mindezt lehetővé tette számunkra. Szerencsénkre, Koltai Dénes ilyen vezető volt.  

Más egyetemek „tudós” emberei sokszor rossz szemmel néztek ránk, és egy-egy szakmai 

fórum alkalmával sosem mulasztották el, hogy lekicsinylő megjegyzéseket tegyenek a 

FEEK-re. Akkoriban ez mindig nagyon bántott engem. Ma azonban már csak mosolyogva 

gondolok vissza ezekre a helyzetekre. Ma már pontosan tudom, hogy ezeknek az emberek-

nek az irigység határozta meg gondolkodásukat, esetleg saját szakmai vagy személyes éle-

tük sikertelenségét kompenzálták a FEEK elleni „támadásaikkal”. Bizonyára lehet nehéz-

ségeket, problémákat felsorakoztatni, elő lehet ásni a pincéből negatívumokat, ez mit sem 

változtat a szigorú tényen. A nemzetközileg is elismert tudományos kutatómunka, az egye-

dülálló oktatói gárda, az oktatott magas munkaerőpiaci értékű, korszerű tudást biztosító 

szakmák, a felnőttek szükségleteihez és igényeihez igazodó szolgáltatások, a korszerű inf-

rastruktúra, a kulturált oktatási környezet és nem utolsó sorban az inspiráló, szabad gon-

dolkodásra és fejlődésre ösztönző légkör a felnőttképzési szakma (beleértve a kultúraköz-

vetítő és a HR szakmát is) országos és nemzetközileg is ismert és elismert műhelyéjévé 

tette a FEEK-et. Ez bizony irigylésre méltó. Ahogy Koltai Dénes életműve is. Hiszen az ő 

elköteleződése, meggyőződése, kitartó munkája eredményezte azt a szerves fejlődési fo-

lyamatot, amelynek eredményeképpen szakcsoportból tanszék, tanszékből intézet, intézet-

ből egyetemi kar lett. Életpályáját 40 éven keresztül a felnőttkori tanulás ügyének, egy 

szakmai közösség formálásának, egy szakmai műhely felépítésének és menedzselésének 
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szentelte. Az eredmények látványosak voltak és ezt sokan irigyelték. Az eredmények mö-

gött lévő rengeteg munkát és küzdelmet azonban már kevesebben. 

Folyamatos fejlődés és innováció 

A FEEK-en pezsgett az élet. A szó minden értelmében. A szakfejlesztés, curriculum fej-

lesztés folyamatos volt, széleskörű gyakorlóhely hálózattal rendelkeztünk, saját jegyzete-

ket fejlesztettünk, folyóiratot adtunk ki stb., állandó volt a fejődés, az innováció. Az infra-

strukturális feltételeink folyamatosan javultak. Tágas tantermek, napsárga falak, a folyosón 

számítógépek, modern technikai felszereltség, könyvtár, könyvesbolt, taniroda, médiastú-

dió, gondozott kert biztosította a hallgatók és oktatók számára a hatékony tanulási és taní-

tási környezetet. Szakkollégium, TDK műhely, hazai és nemzetközi konferenciák, kutatá-

sok és projektek, Erasmus hallgatói és oktatói mobilitási programok, külföldi szakmai ta-

nulmányutak, bálok, szakestek, kirándulások, kiterjedt szakmai és közéleti tevékenység és 

számos kari rendezvény adott lehetőséget a szakmai és személyes fejlődésre, a közösség-

építésre, a szellemi és testi felfrissülésre. Folyamatos volt a belső megújulás, óriási ener-

giák, innovatív ötletek vitték előre a karon folyó munkát. Mindent el tudtunk érni, min-

denre képesek voltunk, minden akadályt le tudtunk győzni. Egyet kivéve: a doktori iskola 

alapítása többszöri próbálkozás ellenére sem sikerült. 

A hallgatók nagyon szerették a FEEK-et. Olyan kompetenciákkal gazdagodtak, ame-

lyekkel a legkülönbözőbb területeken és munkakörökben álltak és állnak he lyt sikerrel. A 

FEEK-en (és jogelődjein) 16 ezer fő szerzett oklevelet az andragógia, emberi erőforrás 

tanácsadó, művelődési és felnőttképzési menedzser, humánszervező, ifjúságsegítő, infor-

matikus-könyvtáros, munkavállalási tanácsadó, művelődésszervező, személyügyi szervező 

képzéseken. Kurrens szakmák ezek, ahonnan olyan hallgatók kerültek ki, akik tudnak pá-

lyázni, akik képesek társadalmi összefüggéseket meglátni, képesek képzéseket tervezni, 

ismerik az embert, a művészeteket, a felnőttkor és a gyerekkor sajátosságait, a gazdaság 

működését, a társadalmi problémákat stb. Gondolkodnak, véleményük van, hatással van-

nak a társadalmi történésekre. Ha belépünk egy minisztériumba, médiaorgánumhoz, bár-

milyen kulturális vagy felnőttképzési intézménybe, vállalathoz, tanácsadó céghez, biztosí-

tóhoz vagy bankhoz biztos, hogy találkozunk valakivel, aki a FEEK-en végzett. Sokszor 

még most is (akár 10 év múltán is) „Tanárnő!” felkiáltással köszönnek rám a volt hallgatók. 

A FEEK olyan kulcsszóvá vált, amelyet kimondva, cinkos mosollyal kacsintunk egymásra 

és akár ismeretlenül is azonnal sorsközösségbe kerülünk. És akárhol vagyunk is most és 

leszünk a jövőben, a FEEK mindig összeköt bennünket. 

A FEEK-en eltöltött idő igazi tanulási folyamat volt számomra, szakmai személyiségem 

fejlődésének meghatározó mérföldköve. Fejlődésre kész emberként kerültem oda, és a fel-

nőttképzés számontartott szakembereként jöttem el onnan. Annyi szakmai lehetőséget kap-

tam a FEEK-en, amelyet más ember talán az egész életpályáján sem. De nem csak szakmát  

tanultam. Hanem emberi tartást, elköteleződést, szakmai alázatot, fegyelmet, önbizalmat, 

hitet, kitartást, meggyőződést, emberséget, lojalitást, kritikai gondolkodást, véleményalko-

tást, megnyilatkozást, stílust… és a „különutasságot”. 

Sok kollégát felsorolhatnék itt, akik valamilyen szempontból hatással voltak rám. Talán 

ők ezt nem is tudják. Nem tudják, hogy egy bátorító szóval, tanáccsal, véleménnyel, egy 

mosollyal mennyit segítettek nekem. Vagy éppen én nem tudom, csak sejtem, hogy milyen 

féltő szeretettel egyengették a szakmai és emberi utamat. Cserné Adermann Gizellát, Koltai 

Dénest, Kocsis Mihályt mindig mestereimnek fogom tekinteni. De nem csak mestereket 

kaptam, hanem barátokat is, akikkel a mai napig jó kapcsolatban vagyok és bízom benne, 

hogy így lesz ez a jövőben is. 
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Túl a csúcson 

Bár hosszú távra terveztem a FEEK-en, 2009-ben mégis úgy döntöttem, hogy munkahelyet 

váltok. A döntésem mögött összetett okok álltak, amelyek részletezése jelen írás szempont-

jából nem lényeges. Az új munkahelyemre11 örömmel hívtak és vártak (és megbecsültség-

nek örvendek a mai napig), mégis a FEEK-től való elszakadás hosszú folyamat volt. Bár 

fizikailag már Szegeden voltam, a lelkem még Pécsen maradt és sosem szűntem meg sze-

retni a FEEK-et. Szerencsére a kapcsolat nem szakadt meg, mai napig jó szakmai és baráti 

kapcsolatban vagyok számos FEEK-es kollégával és mindig szívesen mentem vissza (és 

szívesen fogadtak) szakmai rendezvényekre, fórumokra. Ezért nekem is különösen fájdal-

mas volt a 2015-ös év. Ez az év volt a FEEK születésnapjának 10. évfordulója és egyben a 

FEEK megszűnésének12 éve is. Megszűnt a magyar felsőoktatás egyetlen olyan egyetemi 

kara, amely a nevében is viselte a felnőttképzést. 

A felnőttképzési szakemberképzés és a FEEK megszűnése mögött meghúzódó komplex 

okok elemzésére nem vállalkozhatok. Annyit azonban mindenképpen meg kell jegyezni, 

hogy a felnőttképzési szakma nem tudott a klasszikus értelemben vett szakmává fejlődni 

és soha nem tudott proaktív lenni. Mindig az érdekek határozták meg, így nem a szakma 

építette ki a szabályozási pilléreket, hanem a szabályozás alkotta meg a szakmai pilléreket. 

Köztudott, fájdalmas realitás, hogy az andragógia, a felnőttképzés, sőt az andragógus szak-

emberképzés társadalmi támogatottsága továbbra is jelentősen csökken. A jelenlegi társa-

dalmi és politikai környezet nem kedvez azoknak a kezdeményezéseknek, amelyek a hazai 

felnőttképzés európai színvonalra emelésére irányulnak, s aki mégis vállalkozik erre, ko-

moly ellenszélben kénytelen munkálkodni. A FEEFI/FEEK mindenkori szakmai közössé-

gének elévülhetetlen érdeme van a felnőttekkel foglalkozó praxisok és professziók szaktu-

dományos megalapozásában. Márványbetűkkel írta be magát a felnőttképzési/kultúraköz-

vetítési/humánerőforrás-fejlesztési szakma történelemkönyvébe. Eötvös József vélekedése 

szerint „a hatás, amelyet egy jó oktatási rendszer szellemi tehetségeinkre gyakorol, meg-

marad”. Meggyőződéssel állíthatom, hogy a FEEK hatást gyakorolt kb. 16-20 ezer emberre 

és rajtuk keresztül az egész társadalomra. Ez a hatás még sokáig megmarad. 
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