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KLEISZ TERÉZ 

Gondolatok, szubjektív látószögek  

─ a művelődési szakemberek képzéséről, a kulturális szakmáról, a 

megtapasztalt változásjelenségekről ─ 2017-ben, a pécsi egyetem 

megalapításának 650. évfordulójára emlékező jubileumi évben  

2017 őszétől már negyven éve dolgozom az intézményes kultúraközvetítés terepein, kez-

detben közvetlen népművelői praxist folytattam, majd 1982 szeptemberétől 28 éves fiatal 

tanársegédként csatlakoztam a JPTE Tanárképző Karán lévő közművelődési tanszéki szak-

csoportba, amely a hetvenes évek közepétől (a közművelődés-szakpolitika évtizedének moz-

gásait tükrözve) népművelő szakemberképzésbe kezdett – más főiskolákkal egyetemben. 

Magyarországon a politikai akaratból konstruálódott népművelői pálya a 60-as évek vé-

gétől elkezdte önmagát felépíteni, illetve önmagát elemezni, boncolgatni, keresni a szakma 

célját, sajátos tudását. Módom volt látni e kulturális szakma felértékelődésének és leha-

nyatlásának ívét hazai terepeken, részt vehettem számtalan valódi szakmaépítési törekvés-

ben, de számos meggondolatlan szakpolitikai lépés következményeit is mérlegelhettem kri-

tikus szemmel. 

Az egyetemi-tudományos szférában való megtapadás célja állandó küzdelemre kénysze-

rítette a területet. Ennek jó oldala volt a folyamatos szakmai reflexióra késztetés, a rugal-

masság kikényszerítése a változtatásra, új elemek bevitelére. De gondokat is okozott, hogy 

állandóan új szakmai irányok formálódtak, olyan új elnevezésekkel, amelyek nem mindig 

képviseltek karakteres profilt a nyilvánosságban, megnehezítve ezzel a társadalmi elfoga-

dottságot, a toborzást, a pályaindentifikációt, a beágyazódást a tudományos klasszifikációs 

rendekbe. 

Kezdetben népművelőket képeztünk, majd művelődésszervezőket és felnőttképzési és kul-

turális menedzsereket. A megszüntetés után felfutott az andragógus szak, benne megma-

radt a művelődésszervező szakirány, majd azt is eltörölték. Létezik, de némiképp halovány 

színnel a kulturális mediátor mesterképzés, jelen időkben a közösségi művelődés szakem-

berét közösségszervezőként akkreditálta a legfrissebb kulturális-oktatási rezsim. E szak elő-

ször 2017 őszén indulhat. 

Látleletek a szakmai felfogásmódokról 

Miről is van szó? Mi mozgatja a kultúraközvetítő szakembereket, ha elhivatottak? Tudjuk, 

hogy önálló szakmához kell identitás, s annak tudása, mire való, mit lehet kezdeni vele, mi 

benne a kihívás. A kulturális mediátor elnevezéssel kapcsolatban jeles, tapasztalt szakem-

berekkel készítettünk interjúkat a diákokkal az elmúlt években, kérdezvén őket magáról az 

elnevezésről is, meg arról is, milyen fogalmakkal, metaforákkal írnák le szakmájuk lénye-

gét. Idéznék példákat: 

„Mi volt a baja ennek a szónak a magyar megfelelőjével? Azt gondolom, hogy a kultú-

raközvetítő egy nagyon-nagyon jó szó. Nem kellett volna feltalálni a spanyolviaszt, vagy a 

kanálban a mélyedést, mert megvolt ez a kifejezés. Összekapcsolunk, összehozunk lehetsé-

ges partnereket, embereket adott célok érdekében és a szerepünk sohasem az, hogy mi ma-

gunk legyünk az előtérben.” 

„Ha nincs tisztes magyar neve, azt fehér ember nem fogja érteni.”  
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„Nehogy összetévesszék a radiátorral. Ugye? Nem vagyok benne biztos. Tehát szeren-

csésebbnek tartanám, ha létezne a magyar nyelvben ennek egy megfelelője és azt megho-

nosítani.” 

„Valamiféle moderáció: megmutatni a lehetőséget, elvezetni az embereket oda, hogy ki-

alakuljon bennünk az az igény, hogy mindazokat a lehetőségeket kihasználják, amelyeket 

felsorakoztatunk előttük.” 

„Szakmai szempontból jó, kifejező, mert pontosan tartalmazza az elvégzendő feladatot. 

A kultúra közvetítését. A széles nyilvánosság számára viszont bonyolult minden olyan el-

nevezés, ami idegen eredetű elemeket tartalmaz.” 

A korábbi diskurzusokban mindig nagy volt a tárháza a szakma metaforikus képekben 

való megjelenítésének is. Régebben használt elnevezések közül megemlíteném a követke-

zőket: népművelő „robinhood”-ok, közösségépítész, kultúr-misszionárius, társadalmi se-

gítő, humán-technológus, szakértő kulturális irányító, helyi művelődéspolitikus, 

kultúrrendőr, szociokulturális animátor, kovász, élesztő, szakács, kertész, helyzet szülte 

próféta, árral szemben úszó, szellemi menedzser. 

A legutóbbi interjúkból kirajzolódó szóképek, megfogalmazások is nagyon kifejezőek, 

mint például: kulturális segítő, szellemi kalauz, gémkapocs, ami összetart, cipzár a kultu-

rális produktum és a célcsoport között, a kultúra hírvivői, zászlóvivői a mai elcelebesedett 

világban, lámpagyújtogatók (fényt kell teremtenünk), hídverők (hidat hozunk létre a kul-

túra és a befogadó között, illetve a különböző kultúrák között is). A sor folytatható: a ma-

teriális világ és a sprituális világ közötti hídon álló, kinyújtott karjaival a két partot össze-

kötő ember, élesztő-ember, napraforgó (a szó jó értelmében, nem a köpönyegforgatás ér-

telmében, hanem a mindenfelé fordulás képessége értelmében), az artistaszámban a fogó-

emberek (aki a babért learatja, az a repülő, szaltót bemutató művész). Nekünk a biztos pont-

nak kell lennünk, akire nem emlékeznek a produkció után, de aki nélkül nincs attrakció. 

„Patak, amelyik folyik szépen csendesen és egyre terjeszkedik. Ha nem állja egy szikla 

az útját. De még a köveket is, a kősziklát is szépen megformálja, lecsiszolja. Nem bánt, 

szelíden, de erősen, határozottan formál.” 

Az egyik szakember utalt a legendássá vált libaképzésről – Glatz Ferenctől eredő, az 

oktatási minisztersége alatt – megfogalmazódó állításra a népművelőségről: Tud úszni, de 

nem olyan jól, mint a hal; repül, de nem olyan jól, mint a fecske; énekel, de nem olyan 

szépen, mint az énekes madár. 

„És nem tud úszni, nem tud repülni, nem tud énekelni, de tudja, hogy a társadalom 

egészsége, mentális állapota szempontjából milyen jó, ha mindenki más pedig megtanulja 

mindezt. Ezért megmutatja a halat, a fecskét, az énekes madarat, és elmagyarázza techni-

kájukat.”. 

Az idősebb művelődési szakembereknél markánsan érezhető a hivatásként felfogás. A 

minőségi sztenderdek nemcsak a tudni hogyan értelmében, hanem az értékek, a felelősség, 

az elkötelezettség tekintetében is érvényesülnek. Többeknél érzékelhető volt, hogy vala-

minek a „végét” látják. Egyikük szavaival kifejezve: 

„Elmegy az a réteg, aki még nagyon nagy hivatással, nagyon nagy szeretettel, ingyen és 

bérmentve képes mindent megcsinálni.” 

„Ez egyértelműen hivatás, hiszen a körülmények megkövetelik, hogy ha valaki nem élet-

hivatásként fogja fel, az nem is fogja tudni csinálni. Ezzel kelsz, és ezzel fekszel. Nincs 

munkaidőd, mindig ez jár a fejedben.” 

„Ebből a mundérból nem lehet a nap 24 órája alatt kibújni.” 

Mivel én is e korosztály közé tartozom, megértem ezt a nézőpontot, magam is látom a 

világ átépüléseit, s benne az egyének, szakmák találkozásainak aleatorikusságát, mozaik-
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szerűségét, az elkötelezettségek rövidülését, a hagyományos módozatok megtörését, gyö-

keresen új jelenségeket. Nemcsak az idősebb emberek világlátásából fakad ez, persze, ha-

nem valóban érződik, hogy új világrend formálódik már évtizedek óta újfajta észlelés - és 

látásmódokkal, gyakorlatokkal. Reménykedjünk, hisz a kultúra kérdésköre felértékelődik 

a társadalmi fejlődési utak keresésekor, bár szerepe a folyamatokban ambivalensnek mond-

ható, előmozdíthat, a fejlődés motorja lehet, ill. visszafoghat, gúzsba is köthet.  

Ha a változatlan lényegiségeket keressük a kultúraközvetítési szakma céljaiban, akkor 

nem kétséges, hogy a művelődési folyamatok facilitálói a humán fejlesztés erőtereiben mo-

zogva egyének, közösségek formálódásához, életük javításához, küzdőképességükhöz já-

rulnak hozzá változatos társadalmi szituációkban, eszközöket nyújtva az ön- és valóságis-

meret növekedéséhez, segítve az átlátást, megértést, a kritikai gondolkodást, a cselekvőké-

pesség növelését, nemegyszer helyi, vagy nagyobb léptékű társadalmi változások generá-

lását is. Ezen általános szint persze lebontható sok alváltozatra, kontextusra, elkülönülő 

szakmai irányra. 

Ma a világban felértékelődni látszanak azok a kulturális szakemberek, akik a (fogyasztó) 

nagyközönség figyelmét fel tudják kelteni, terelni, hatással tudnak lenni a divatra, ízlésre, 

a kulturális javak percepciójára, a kulturális mércék beállítására. 

A kortárs európai politikai-hatalmi mező a kultúra jelentőségét abban látja, hogy input-

ként más társadalmi fejlesztési célokat (pl. turizmust, munkahelyeket, városfejlesztést, kö-

zösségi integrációt, kreatív-kulturális ipart, innovációt, szubjektív életminőséget, demok-

ratikus állampolgári kultúrát, kulturális diplomáciát tud szolgálni.  

A felértékelődés nem feltétlenül korrelál együtt a kulturális szakmai képzések és diplo-

mások elismerésével, mint ahogy a magyar történések is bizonyítják. Politikai autokráci-

ákban nincs nagy becse a szakértelemnek, a piaci erők nagy szabadsága is csak meghatá-

rozott irányokat kultivál, így mindig marad tere a kultúra autonóm, öntörvényű értékeit 

védeni akaró mentalitásnak, s az értékeket felszínre hozó, alkotó gyakorlatnak. 

A felvilágosodás a magas kultúra formáit egyetemes értékekként definiálta, amelyek 

egyetemes érvényű célokhoz orientálják a befogadókat, rákésztetve őket világlátásuk kri-

tikájára, az életük megváltoztatására a tökéletesedés irányában. Ezért hirdetődött meg a 

népművelés programja, a műveletlenek felemelni akarása a magas kultúra szintjére. Ez a 

program sok vonatkozásban illúzióvá foszlott, s megbicsaklott az elmúlt két évszázad tör-

ténésein, de az nem változott, hogy a magas kultúra a létezésünket érintő kérdések feltéte-

lével foglalkozik, át-átrendezi megrögzült észlelési- és értelmezési kereteinket, s a minő-

ségelv fontosságát hangsúlyozza egy profitmotívum által vezérelt, mennyiséget előtérbe 

helyező világban. Jelentősége éppen abban áll, hogy a főárammal szemben felmutat valami 

mást, s az egymással szembefeszülés dinamikájából új dolgok születhetnek.  

Ezekkel a dimenziókkal mindig igyekeztünk számolni a képzéseinkben.  Az is igaz, hogy 

mind a képzésnek, mind a szakmának olyan minőségi munkát kell végeznie, amely képes 

megteremteni önnön tekintélyét. 

Szubjektív gondolatok, visszaemlékezések 

Amikor beléptem a nyolcvanas években az Ujvári Jenő által vezetett tanszéki szakcso-

portba, a népművelés, felnőttoktatás inkább szakmai praxisként, társadalmi cselekvésként 

élt, s az adekvát elmélet mibenléte kérdéses maradt. A népművelőképzés curriculuma szé-

les alapozásúnak volt nevezhető, a modern társadalomtudományok jelentős szerepet vittek 

a tananyagban. A szociológia, esztétika, kommunikációelmélet, néprajztudomány, andra-

gógia, szociálpszichológia tárgyai más felsőoktatási képzésekben nem voltak még könnyen 

elérhetők. A több szakmai területből ötvöződés, valamint a multidiszciplinaritás mindig 

vonzóvá teszi a képzést, de egyben támadhatóvá is. 
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A kezdeti korszakot Ujvári Jenő művelődéspoltikus, történész, népművelő szakalapítása 

fémjelzi a Pécsi Tanárképző Főiskolán. Ő vezette a szakcsoportot 1975-1983 között. Kul-

túraelmélettel, művelődéspolitikával foglalkozott, a főállású munkatársak közül Szerecz 

Hennike a művelődéstörténetet, Kígyós Sándor a művészeti-esztikai tárgyakat vitte, Gódor 

Ágnes a közművelődési gyakorlatokat szervezte. A szakcsoporthoz több stabil óraadó ok-

tató kötődött, Koltai Dénes tanította a pszichológiai, Andrásfalvy Bertalan a néprajzi, Lit-

kei József a természettudományos stúdiumokat, s mindig jelentős volt a vendégelőadók 

bekapcsolása a képzésbe. Én a művelődésszociológiai és társadalmi kommunikációs kur-

zusok ellátására szerződtem 1982 őszétől a Schenk János - Mezei József oktatói vonalat 

követve. 

Amikorra a pécsi képzésbe kerültem, már érzékeltem kialakult hagyományokat. A diá-

kok rendszeresen szerveztek kiállításokat, s mivel a megnyitók megrendezése is az ő fel-

adatuk volt, igyekeztek jelentős művészeket meghívni, újságírókkal kapcsolatot tartani, 

gyakoriak voltak az eszmecserék mind az órákon, mind az órákon kívül olyan szakmai 

vendégekkel, akik közvélemény-formáló erejű gondolatokkal, programokkal, víziókkal je-

lentkeztek. A nyolcvanas évek szellemisége kedvezett az értelmiségi és civil diskurzusok-

nak, a valóság társadalomkritikus megközelítésének, a jelen és a múlt valódi tényeivel való 

szembenézésnek. A diákság is fogékonnyá vált a valóságismeretre, terepkutatásra, s erre 

szisztematikusan igyekezett is a szakcsoport felkészíteni őket. A nyolcvanas évek elején 

Máza-Szászvár bányásztelepülésre jártunk életmódkutatásra, majd élménypedagógiai te-

repgyakorlatok, és felnőtteket megcélzó animációs gyakorlatok zajlottak balatoni üdülők-

ben, nyári táborokban, majd újból kistelepülési kulturális stratégiákat megalapozó faluku-

tatások, közösségfejlesztési kezdeményezések adták a gerincét a terepmunkának.  

Sajnos, Kígyós Sándor népművelő és szobrászművész életteli, impulzív egyéniségét el-

veszítettük 1984-ben, váratlanul vitte el a betegség 41 éves korában, de nagy hatású lényét 

szinte minden évben felidézte a Kígyós Baráti Kör (1993-ban, az 50. születésnap tisztele-

tére alakult) az augusztusban megrendezett pécsváradi emlékkonferenciákon. Amikor a 35 

éve megindult népművelőképzésre emlékeztünk, az első évfolyamokon végzett diákok is, 

meg Sándor pécsváradi klubjainak tagjai is eljöttek. Megrendítő és felemelő élmény volt 

látni és hallani, hogyan vallanak felnőtt emberek arról a hatásról, amit egy-egy karizmati-

kus személyiség, illetve a közösségben való részvétel jelentett számukra, úgy érezték, sok 

minden beépült jelenlegi irányultságukba. 

Az utolsó nagy volumenű Kígyós Sándor Emlékülést 2014. október 11-én rendeztük 

együtt a PTE Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Karával, Pécsett. Azóta a kar 

is megszűnt, az elnök Ujvári Jenő is eltávozott az élők sorából 2016 februárjában. Ő is 

nagy hatású pedagógus egyéniség volt, a végzett diákok tiszteletteljes rajongással vették 

körül, visszaemlékezéseikben mindig kiemelik a tanszék humanisztikus pedagógiai légkö-

rét. Jenőben megvolt a képesség és jó modor a különböző világokat és nézeteket képviselők 

megértésére, köztük platformok kiépítésére, eredeti stílusa és szelíd humora komoly lenyo-

matokat hagyott a barátokban, diákokban. Én is markáns vonásként őrzöm a személyesség, 

közvetlenség jeleit a megtapasztalt emberi kapcsolatokban, a diák-tanár viszonylatban. 

A szép Gódor Ági külföldre távoztával Keszler Gábor lett a gyakorlatokért felelős, aki 

az Ifjúsági Házból jött, s jelenléte nagy lökést adott a modern infokommunikációs eszkö-

zökkel megismerkedésnek, hisz az oktatók tőle tanulták meg az alapokat az „informális” 

tanulás” módozatai útján. (Ebben később Tölgyesi Márti és Bodó László vette át a staféta-

botot.) Akkoriban a public relations kifejezést még nem ismertük, ő már e szemléletet, s a 

kulturális vállalkozások iránti habitust is felmutatta, szerepe volt az új tendenciákra érzé-

kenyítésben. 
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A szakcsoportot Koltai Dénes vette át 1983-tól, amikor Ujvári Jenő a Baranya megyei 

Múzeumok igazgatója lett, nagy ambícióval, újítási szándékkal kezdte meg a tevékenysé-

gét. Részt vett az egység „A közművelődési szakemberképzés korszerűsítésnek lehetőségei 

és irányai” (1985-1989) kutatási pályázaton, be is indult a folyamatos képzésfejlesztés.  

Ekkoriban kutatódott a szociokulturális animáció felfogása, gyakorlata, amely be is épült 

a curriculumba. A francia kapcsolatok (Clermont-Ferrand, Grenoble) mind az oktatók, 

mind a diákok számára is lehetővé tették a szociokulturális irányban való mélyebb  tájéko-

zódást. 

A Janus Pannonius Tudományegyetemmé alakulás azzal járt, hogy megkérdőjelezték a 

képzés egyetemre való alkalmasságát. Válaszként értékelhető az 1990-es években megje-

lenő új szakok kifejlesztése. A személyügyi szervező, a humán szervező irány  komoly in-

nováció volt (1992 szeptemberétől), amely kiválóan reagált az átalakuló társadalmi viszo-

nyokra, nyitást jelentve a kulturális szektoron kívüli szakterületek irányába. Krisztián Béla 

kollégánk (a szakképzés területéről érkezve) éleslátásával, hihetetlen kapcsolatszervező 

képességével ösztönözte, stimulálta e szak létrejöttét, meglátva benne a paradigmaváltás 

lehetőségét a szakmai képzésben. 

1992 őszétől létrejött az egyetemi szintű felnőttképzési és művelődési menedzser szakos 

képzés is, jelenleg úgy látom, ez volt az egyik legjobb képzésünk, sok friss szellemű, jó 

képességű diákot vonzott, akik ma is a kultúra területén dolgoznak, s remek kezdeménye-

zésekkel hívják fel magukra a szakma figyelmét. Kár, hogy a közgazdasági diszciplína 

szakpolitikai erőkkel szövetkezve megtilttatta a „menedzser” szó használatát a kultúra ösz-

szefüggésében, holott ezt a megnevezést jól elfogadta a szélesebb közvélemény.  

A rendszerváltás urán kinyílt a nemzetközi tér is, megszokottá váltak mind a konferen-

ciák, mind a külföldi partnerekkel együttesen végzett kutató-fejlesztő projektek. Az első 

nagy nemzetközi projektünk 1993-ban a PHARE demokrácia fejlesztéséért Európa Uniós 

finanszírozású pályázati keretben fogant, meg is kaptuk a koordinációs szerepkört. Az Eu-

ropean Centre for Community Education szervezettel és az akkor egyik legjobb angliai 

felnőttképző intézménnyel (Croydon) működtünk együtt. Magyar partnereink Baranya me-

gye 6 települését jelentették (Alsómocsolád, Drávafok, Kétújfalu, Nagynyárád, Sátorhely, 

Sellye), valamint a megyei művelődési központot. 

A hallgatók bevonásával az értékek és metodikák tekintetében a közösségfejlesztés 

nyomvonalán indultunk el, célunk az volt, hogy a meglévő civil társadalmi erősségekre 

építve ösztönözzük a közösségi tervezést, a helyi intézmények reformját, a társadalmi rész-

vétel diszkurzív akarat- és véleményképzési folyamatait. A közös munkából barátságok, 

tartós munkakapcsolatok születtek. Terry Noel George az évek során annyira elkötelező-

dött, hogy házat vásárolt Zengővárkonyban, ő is, illetve Birgitta Bruks a Mid-Sweden 

Egyetemről rendszeres vendégoktatónkká vált. Éva Eberhardt, aki Brüsszel részéről fel-

ügyelte a programot, később más projektbe is bevonta az idők folyamán tanszékké, majd 

intézetté, majd karrá lett egységünket. A falvak némelyikével megmaradt a szakmai-kon-

zultatív kapcsolat. Nemrégiben részt vettünk Alsómocsolád „Minőségi időskorért” norvég 

településfejlesztő projektjében (2016). A Német Népfőiskolai Szövetséggel is rengeteg kö-

zös projekt formálódott, Heribert Hinzen kooperáló partnerünk honoris causa doktorrá lett, 

hasonlóképpen a Guilford-i Egyetem professzora, Peter Jarvis is. Mindketten évente tar-

tottak kurzusokat mind a diákoknak, mind a szélesebb szakmai műhelyeknek.  

A nagyságrendek megváltoztak, a fénykorban 6 ezres volt a tanulói létszám, különféle 

településeken, különféle szakokon és szinteken, nappali és levelező tagozaton zajlott az 

oktatás, jelentős anyagi erőforrásokat teremtve, amelyek megmutatkoztak a Szántó Kovács 

János utcai „Campus” minőségi infrastruktúrájának kiépítésében, s kiváló szakemberek le-

szerződtetésében, a tanári kar kibővítésében. 
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Az egyetemen szokásos anyagi szűkösségek korlátait nem éreztük az „aranykorban”, 

remek csapatépítő kulturális utakat bonyolított le a szakmai stáb Koltai Dénes kimagasló 

üzleti érzékének, gazdálkodásának és intézményépítő tevékenységének köszönhetően. El-

jutottunk Kínába, Indiába, Sri Lankába, Erdélybe, Szentpétervárba, Tallinba, Helsinkibe, 

Izraelbe. Ezek az utak mindig tágították a felsőoktatásról szerzett ismereteinket is, hisz 

mindig alkalom nyílt egyetemi szakemberekkel való találkozásra is.  

A kari hallgatói létszámok csökkenő tendenciát mutatnak, 2012-ben még 2000 diákunk 

volt, azóta folyamatos a csökkenés. A teljes egyetemi létszám is csökken, 2006 -ban még 

35 ezer hallgatója volt a PTE-nek, 2015-tól már 20 ezer alá esett a létszám. 

Az egyetemekről is felerősödtek a viták világszerte, a nagy transzformatív átalakulások 

az európai modern német egyetemi minta „varázstól való megfosztását” végzik el. A 19. 

századi humboldti tradíció a kutatás és az oktatás egységét vallja, s mind a kutatás, mind 

az oktatás szabadságát, s az ezekhez – az állam által biztosított – egyetemi autonómiát. E 

felfogás szerint az egyetem úgy látja el a tudományok, az emberiség és a nemzetépítés  

szolgálatát hogy nincs kitéve közvetlen társadalmi nyomásoknak, gazdasági szükségszerű-

ségeknek, így öntörvényű tudományos, szellemi mezőt konstituáló ereje az erénye. Ez már 

csak retorikai szinten van így másutt is, de Magyarországon még erőteljesebb a központo-

sítás szelleme, az állami szabályozás áthatja a működés minden szintjét, megsértve a ko-

rábban kivívott relatív egyetemi autonómiát, homogenizálódnak a curriculumok, az akkre-

ditációs folyamatok gátolják az unikális erősségekre építést. A piacilag nem kurrens szakok 

elvékonyodását lehet érzékelni. 

A mi területünk is erre a sínre került. 

Bár az egyetemek úgynevezett harmadik funkciójáról (az oktatás és kutatás után): a fej-

lesztő, társadalomszolgáló funkció revitalizálódásáról egyre több szó esik a világban, stra-

tégiai együttműködéseket ösztönöznek az üzleti szektor - az egyetem - a civil közösségek 

- az állam között, innovációkat és a kollaboratív kutatás-fejlesztés eredményeinek hatéko-

nyabb beépítését remélve így a társadalmi élet szektoraiba. 

Ez a kötődés a szűkebb-tágabb környezetéhez nem volt idegen az andragógiai szakmától, 

s szaktól, mégis megszüntették a beiskolázást e szakra az elmúlt években.  

Az önálló kar (FEEK) státuszának elveszítése mögött zavaros érdekek állnak, a diszcip-

línai profiltisztítás érve súlyos csapásként működött, majd egy huszárvágással beolvasztot-

tak bennünket 2015 őszétől a szekszárdi központtal működő Kultúratudományi, Pedagó-

gusképző és Vidékfejlesztési Karba, amely határozottan híján van a diszciplináris letisz-

tultságnak, különösen annak fényében, hogy az innovatívnak tekintett új szakok a borászat 

és a mérnöki tudomány területét érintik. 

Minap olvastam a Változások vonzásában I.1 munkát, amely a Nemzeti Művelődési In-

tézet létrehozásáról ír, s a magyar közművelődés átalakulását elemzi 2011-2015 között, s 

amely az ígéretes, nagy lépték- és paradigmaváltás megalapozásának látja a 2011. eszten-

dőt, amikor megszűnt a megyei intézményfenntartás, amikor kialakult a feladatfinanszíro-

zás, s alapjaiban átalakult a közösségi művelődés rendszere. 

Különféle perspektívákat választunk a helyzetek megítélésére, s ez talán szerencsés. Én 

nem látom felívelőnek a helyzetet, de nagyon szeretném, ha a jövendő generációk megta-

lálnák benne a kihívásokra adható konstruktív, értelemmel teli válaszaikat.  

Azt is remélem, nem kevesen vannak olyanok, akik úgy érzik, kaptak valamit tőlünk.  

 

                                                      
1 Változások vonzásában I. (2016): Bp.: Nemzeti Művelődési Intézet 


