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AGÁRDI PÉTER 

Személyes adalékok a FEEK 

narratív intézménytörténetéhez 

A sokféle emlékező, szakmai és históriai írás között, amelyek e kötet oldalain olvashatók, 

bizonyosan akad olyan, amelynek szerzője − nálam illetékesebbként – tárgyszerűen mu-

tatja be ennek a nagy hatású intézménynek, műhelynek és közösségnek a történetét. Magam 

is jó negyedszázadot töltöttem a pécsi egyetemen, és kutatói-oktatói hivatásomat tekintve 

a nemzeti kultúrhistória a profilom, tehát akár elvárható lenne tőlem valamiféle objektív 

intézménytörténet. Úgy érzem mégis, hogy ez alkalommal az „ügyhöz” méltóbb, ha inkább 

néhány személyes emléket idézek föl, s ezekkel hitelesítem a FEEK valóságos vagy/és vir-

tuális történeti képét. Annál is inkább, mivel az alábbi, én-központú jegyzetek – reményeim 

szerint − mégis a FEEK nyitottságát, innovativitását és értelmiségképző erejét bizonyítják.  

Hogy miért? Tömören, megelőlegezve a részleteket: mert a PTE, illetve a „Koltai-mű-

vek” alkati adottságaim, látens vagy manifeszt képességeim, egykori szenvedélyeim és ko-

rai jövőképem érett kori kiteljesedésére, realizálására kínáltak alkalmat. A soknevű, de 

egylényegű FEEK rendszerváltozás utáni életem legmeghatározóbb műhelye lett. Koránt-

sem csupán munkahelyet, foglalkozást és fizetést biztosított számomra: ennek a vonatozó 

„hátizsákos prof”-ként Pécsett eltöltött 25 évnek (1991−2016) döntő mértékben köszönhe-

tem kulturális világképem kitágítását, emberi kapcsolataim, viszonyaim, sőt személyisé-

gem formálódását. Ugyanakkor – talán nem szerénytelenség, ha hozzáteszem – magam is 

hozzájárultam az egykor pár fős tanszéki csoport önálló intézetté, majd karrá intézménye-

sedéséhez, oktatási profilja jelentős kiszélesedéséhez és szellemi rangjához. 

Egyetemi, majd pályakezdő kutatói éveimre visszatekintve hadd fogalmazzak kissé fri-

volan: valamiféle bumeráng-effektus jegyében alakult későbbi−mai életutam. 

Egyetemi szakválasztásomat 3. gimnazista koromban az döntötte el, hogy a Fővárosi 

Pályaválasztási Tanácsadóban tesztek, beszélgetések nyomán azt javasolták: jelentkezzem 

magyar−népművelés szakra, mert az intézmény pszichológusai kettős attitűdöt, egyidejű-

leg kutatói és kultúraközvetítői lehetőséget láttak bennem. Így is tettem, az akkor még két-

szakos rendszerben erre is jelentkeztem, de „csak” előfelvett lettem. Azalatt az egy év alatt, 

amíg a „frissentartó” népművelési előkészítőre jártam és egy budapesti könyvraktárban, 

majd egy könyvtárban dolgoztam, váratlanul megszűnt a népművelés mint „A” szak, azaz 

alapszak, így más szakpárt kellett választanom a népművelés helyett. Bátyám javaslatára 

(„könyvtárosra minden rendszerben szükség van”), meg a magam – igaz, az irodalomnál 

és a népművelésnél szolidabb – érdeklődése, valamint józan esze nyomán a könyvtár szak 

mellett döntöttem. A magyar tanárin kívül ebből is megszereztem a diplomát, de három 

évtizeden át hivatásszerűen nem foglalkoztam a könyvtárral (még kevésbé a könyvtáros-

képzéssel és az ún. könyvtártudománnyal), „csak” kutattam a bibliotékákban. Eközben a 

népművelést – ilyen bejegyzésű diploma nélkül is − aktívan gyakoroltam különböző mun-

kahelyeimen, a kulturális intézményekben. 

1991−1992-ben − Koltai Dénes meghívására − Pécsre kerülvén két korán elhajított bu-

merángom is visszarepült. A FEEK valójában megújított népművelő-képzésre vállalkozott 

− még ha ezt a „kompromittált”, illetve megrágalmazott kifejezést elutasítva (de részben 

persze jogos terminológiai korszerűsítéssel) kultúraközvetítésnek, művelődésszervezés-

nek, szociokulturális animációnak, andragógiának, ifjúságsegítésnek, kulturális 
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mediációnak, felnőttképzésnek, közösségszervezésnek stb. keresztelték is el. (Tudom, 

hogy nem pontos szinonimák, de…). Szerepet vállalva a táguló intézet, majd kar kurzusa-

iban és szakalapításaiban, s főleg megtapasztalva a tanítva−tanulás élményét – úgy érzem 

– beteljesedett eredeti népművelői szakválasztásom, visszajött az első bumeráng. 

Általában: maga a tanítás, a 18 és 81 év közöttiek (igen, volt egy ilyen idős hallgatóm 

is!) nappalis és levelező tagozati oktatása elementáris élmény lett számomra, ha gyakran 

fárasztó is. 45 évesen kezdtem el részt venni a rendszeres felsőoktatásban (előzményei per-

sze voltak), így nem is volt időm kiégni, a Burnout-szindróma áldozatává válni, de talán 

azért sem, mert személyes örömöt találtam-találok az interaktív tanításban és a hallgatóim 

egy – persze kisebb − részével kialakult intenzív kapcsolatokban. Kocsis Mihály számításai 

szerint az elmúlt 40 évben a FEEK-nek és jogelődjének kb. 16 000 hallgatója volt. Nekem 

ebből legalább egynegyeddel, kb. 4000-rel lehetett dolgom 25 év alatt. Persze voltak konf-

liktusaim, csalódásaim (kinek nem?), de aligha ez a jellemző. Sokat kaptam tőlük új kul-

turális érzékenységben, addig nem ismert életformák megismerésében, olvasmány -, szín-

házi, filmes, pop-rockzenei és slampoetry-élményekben, kritikus önismeretben, sőt szemé-

lyiségformáló érzelmekben is. A pedagógiai/andragógiai libidó esetenként már -már peda-

gógiai furorrá „torzult/stilizálódott” bennem. Ma is van kb. 25-30 olyan egykori hallgatóm, 

akikkel rendszeresen kapcsolatot tartok. Jóleső érzéssel írom: nem kevésnek lettem men-

tora további pályáján, segítettem az állásszerzésben, a munkaközvetítő, sőt  munkaadó, né-

hányunknál pedig még a házassági tanúskodás is beletartozik a portfóliómba. Akárhogy is: 

ezt a „pedagógiai−népművelői” aktivitást Pécsnek köszönhetem. Az a néhány fiatalember, 

lányok és fiúk, akik „apjuk-lehetnék-életkorom” dacára is közeli barátaimmá lettek, cáfol-

ják azt a hiedelmet, hogy 50 fölött már szinte lehetetlen új barátságokat kötni, pláne nem 

ekkora korkülönbséggel. 

Kiengedtem a kezemből, de azután visszajött egy második jótékony bumeráng is. Az 

ELTE Bölcsészettudományi Karán az 1960-as évek második felében és a 70-es évek elején 

elsősorban a régi magyar irodalommal foglalkoztam. Diplomadolgozatomat és a „dr. 

univ.” cím elnyeréséért megírt munkámat a hazai barokk jeles költőjéről, Gyöngyösi Ist-

vánról, költészeti modelljének Zrínyi Miklóssal szembeni jellegéről, illetve a XVII−XVIII. 

századi irodalmi hagyományokról írtam. Első könyvemnek is ez volt a tárgya (1972). E 

kutatások és értelmezési kísérletek kapcsán már igen korán elkezdett foglalkoztatni a 

„nemzeti kultúra” történetisége, értelmezése, a körülötte folyó egykori s modern diskur-

zus, a „Kelet versus Nyugat” ideológiai, művelődési és szociálpszichológiai alternatívája. 

Azután eltérültem, a témát kiengedtem a kezemből, s az MTA Irodalomtudományi Inté-

zetében XX. századi irodalom- és kritikatörténettel kezdtem foglalkozni: József Attilával 

és környezetével, a baloldal irodalmi eszmetörténetével. Ezt a kutatási tematikakört foly-

tattam később is (Fejtő Ferenc, Mónus Illés, Kunfi Zsigmond, Lukács György), amikor 

kultúrpolitikai intézményekben és műhelyekben (MSZMP KB: 1975−1985, Magyar Rádió: 

1985−1990) volt a főállásom. Ám Pécsett a magyar kultúra „egészét”, azaz a nemzeti mű-

velődés története jellegű kurzusok kidolgozását, tanítását bízták rám. Mindez pályakezdő 

elkötelezettségem, egykori régi-magyaros tudásom fölfrissítésére kötelezett, méretes jegy-

zeteim előkeresésével és ismereteim, szakirodalmi tájékozódásom gyökeres megújulásával 

járt – örömmel. Az őshazától számított magyar kultúra történetének a FEEK -hez adaptált 

tantervi kidolgozása, szöveggyűjtemények szerkesztése és e témakör oktatása korai érdek-

lődésem két-három évtizeddel későbbi reaktiválását és innovációját eredményezte. S ez 

ihlette legutóbbi, 2015-ös könyvemet is (Nemzeti értékviták és kultúrafelfogások 1847–

2014. Bp., Napvilág, 2015.). 

A PTE-en eltöltött első évtized végén kért föl váratlanul Koltai Dénes, hogy – miután 

könyvtáros diplomával is rendelkezem – dolgozzam ki és alapítsam meg az első egyetemi 
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szintű informatikus könyvtáros szakot a Dunántúlon, azaz Pécsett. Azóta, hogy az ELTE 

könyvtár szakára jártam, nagyot fordult a világ és a könyvtárosság (korántsem csupán az 

információs-digitális forradalom okán). Három évtized után ezért le kellett porolnom egy-

kori jegyzeteimet, és egy év alatt újra kellett „tanulnom” az azóta megújult ismereteket. 

Hiteles és gyakorlott szakembereket, könyvtáros oktatókat csábítottam Pécsre, majd fiata-

lokat kinevelve, egyetemi oktatókká képezve jött létre s működik napjainkban is a könyv-

tár- és információtudományi tanszék/intézet. A FEEK szempontjából ez jelentős profilbő-

vülést hozott, és így hiába „csaltam meg” egykor a könyvtár szakot, az mintegy harmadik 

– de jótékony − bumerángként esett vissza rám, a hűtlenre. 

Ha három a magyar igazság, ráadásként legyen egy negyedik bumeráng is: a sajtó és a 

média világa. 1970-ben, az egyetemről kikerülvén külsős szerkesztőriporter lettem a Ma-

gyar Rádió művelődéspolitikai rovatában. Öt mozgalmas évem volt, két rádiós nívódíj bir-

tokosa is. A sajtó, az újság már kamaszkorom óta érdekelt, mániákusan böngész tem a la-

pokat, érdekelt belső működésük, amihez az is hozzájárult, hogy a gimnázium 5+1-es rend-

szerében nyomdászatot tanultam. Az első szputnyik (1957) fellövésekor megjelent rendkí-

vüli újságkiadások óta a közelmúltig építettem tematikus sajtóvágat -gyűjteményemet, ami 

terjedelmes, a bérelt pincénket elfoglaló archívummá bővült. (Hogy mit kezdjek vele, mi-

előtt örököseimre zuhan, egyelőre nem tudom.) Elég sok sajtóorgánummal volt kapcsola-

tom, szerkesztettem az első hazai kulturális utánközlő folyóiratot, a Látóhatárt, majd más 

orgánumok szerkesztőbizottságába is bekerültem. Végül a szerkesztő-riporterkedés után 

10 évvel Hárs István, a Magyar Rádió karizmatikus, de egyúttal nagyon emberi elnöke, 

akivel e tíz év alatt folyamatos volt a kapcsolatom, kulturális elnökhelyettesnek hívott meg. 

Nehezen, de elengedtek a pártközpontból: újabb öt, roppant izgalmas év következett a rend-

szerváltozásig. 1994 után az MSZP – mégoly ellentmondásos – médiapolitikájának egyik 

„bedolgozó” tanácsadója és rádiókuratóriumi érvényesítője lettem. Közben Pécsett nekem 

jutott az a feladat is, hogy a FEEK különböző szakjain és kurzusain sajtó- és médiaisme-

retet tanítsak, tehát e tekintetben szintén visszakerültem az origóhoz. A rádiózás annyiban 

is kapcsolódik egyetemi oktatói pályámhoz, hogy a riporterkedésben, az élőműsor-kény-

szerben, a vágóasztal mellett, illetve a beszédórákon tanultam meg helyesen artikulálni és 

talán viszonylag jó előadóvá válni. 

Tömören így néz ki az én személyes FEEK-es CV-m. A műfajból adódóan s az alkalom-

hoz illően – a slágerszöveghez alkalmazkodva – ezúttal „csak a szépre emlékezem”. A 

FEEK önállóságának megszűnésével le is zárom a históriát: az erre való kritikus reflektálás 

szintén műfajidegen lenne. Tisztában vagyok intézményünk gyenge pontjaival, éppen ezért 

nem állok le vitatkozni azzal a – többnyire rivális – előítélettel és fölényeskedéssel, amely 

„elüzletiesedett diplomagyárként” vagy „büfé-szakként” kezelte-kezeli le. Akárhogy ala-

kult is a közelmúlt és formálódik a közeljövő: a FEEK ezrekben hagyott emlékezetes nyo-

mot, alapozta meg, mélyítette el kulturáltságukat, biztosította egzisztenciájukat. Önérzete-

sen tehetem hozzá: talán nekem is volt-van ebben némi részem. 

 

Pécs−Budapest, 2017. július 1. 


