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NÉMETH BALÁZS 

Húsz esztendő a FEEK-en, 

avagy „mintha tegnap kezdődött volna” 

Valójában 1996 tavaszán történt, hogy dr. Koltai Dénes a Felnőttképzési Intézetbe hívott 

dolgozni, mégpedig azért, hogy művelődéstörténeti stúdiumokat tartsak Agárdi Péter tanár 

úr mellett. Ifjú oktatóként számomra nagyon megtisztelő volt, hogy fiatal történészként 

pályám indulásakor befogadtak egy formálódó közösségbe, melyben számos érdekes, sok-

sok diszciplínát művelő tanár, kutató és fejlesztő kolléga, valamint gyakorló szakember  

reprezentálta azt a szellemiséget, mely a művelődéstudományi és humán erőforrás fejlesz-

tési irányban innovációk sokaságát valósította meg.  

Amikor ma visszagondolok erre az elmúlt húsz esztendőre, akkor saját magam számára 

is mérleget vonok abban a tekintetben, hogy mi tartott itt, mi tartott meg ebben a műhely-

ben, merthogy én ezt a közösséget valódi szellemi műhelyként és NEM gyárként, üzemként 

éltem meg. 

Az interdiszciplináris szemlélet és nyitott közösségi légkör hatása  

Én úgy láttam, úgy éltem meg, hogy sok-sok olyan tanár kollégát ismertem meg a Felnőtt-

képzési Intézetben, majd Karon, akiknek a zöme termékeny, a maga területén elismert 

szakemberként tevékenykedett, vagy dolgozik ma is. Érdeme volt ennek a szellemi mű-

helynek, hogy a művelődés-szervező és humán-fejlesztő, majd a felnőttképző-andragógus 

professziók fejlesztésével lényegében a képzők képzésének vált nem csak országosan, de 

egyúttal Európában is elismert helyszínévé. Ezt érdemben Koltai tanár azon irányultsága 

alapozta meg, hogy igyekezett az egyes tudomány-területekre vonatkozóan mértékadó ve-

zető tanárokat, professzorokat megnyerni műhelye fejlesztéséhez, a valóban egyre széle-

sedő képzési paletta minőségi kibontakozásához. Ehhez a kezdetektől egyetemi és karközi 

támogatást kapott, mert a PTE vezetői és karai felismerték a felsőoktatás rendszerváltás 

utáni expanziójában rejlő kihívások lehetőségeit annak dacára, hogy az akadémiai közeg a 

mennyiségi növekedésben sokszor és sokféle képpen veszélyeket is látott, s ezzel saját in-

novációs potenciálját is bekorlátozta. 

A Felnőttképzési Intézet tanszékei, az évtizeddel később létrejövő önálló kar intézetei 

leképezték azt az interdiszciplináris „mozgásteret”, melyben a humán -fejlesztő professzi-

ókhoz kapcsolódó interdiszciplináris hatások megjelentek. Ez nem csak elméleti, de egy-

ben gyakorlati vonatkozásba is jelentkezett, mert az Intézet, később pedig a Kar példás 

szakmai kapcsolatokat alakított ki. 

Mint minden növekedő szervezet életében, a rendszerváltást követő öt esztendő megala-

pozta azokat a folyamatokat, melyre támaszkodva a Pécsi Tudományegyetemen egy addig 

már két évtizedes múltra visszatekintő közművelődési szakcsoport, majd tanszék tudott 

olyan szellemi műhelyt kibontani, melyben elágazásokkal, de a felnőttek formálása iránti 

elhivatottságot reprezentáló magatartás találkozott a műhelybe belépő tanár kollégák tudás, 

képesség és tapasztalati sokféleségét tükröző interdiszciplináris szemlélettel. Ez a szemlé-

let, vagy irányultság már akkor azt jelezte, hogy ez a közösség figyel magára, a benne 

résztvevőkre és azokra a hallgatókra, akikkel foglalkozott. 
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A számomra korai időszak 1996-ban azt jelentette, hogy magam belecseppentem egy 

valóban növekvő képzési tevékenységbe, melyet már akkor nagy létszámú nappalis és le-

velező képzés jellemzett, de hozzá tartozott a korszak szellemiségéhez, hogy jobban fi-

gyeltek ránk az idősebb kollégák, ambicionálták, hogy a tárgyainkhoz, tudományos orien-

táltsághoz tartozó kutatási, publikációs teljesítményt, valamint akadémiai előmenetelt tart-

suk szem előtt. Ebben Koltai tanár támogatta, sőt ösztönözte fiatal kollégáit. 

Az is igazi élményt nyújtott, hogy egy olyan idősebb tanári karral hozott össze a sors, 

melynek tagjai zömmel igazi tanári személyiségekből állt. Agárdi, id. Zeller, Krisztián, 

Klein, Csoma, Tóth Tibor, Tóth József, Hidy és sokan mások személyes tanári kvalitása-

ikkal mást és mást mutattak meg a tanítás és a tudományuk rejtelmeiből. Ezek a kollégák 

örültek, hogy beültünk előadásaikra, mert próbáltuk megérezni, hogy egyes szakjaink „tu-

dománya” miből is áll össze. Olyan töltekezés volt ez, melynek révén megérezhettük, hogy 

mi adja a kultúraközvetítő, a felnőttképző, vagy a humán-erőforrás fejlesztő professziót. 

Neves kollégáink nem csak a PTE, de más országos műhelyek képviselőiként, vagy pusztán 

tudósként azonosultak törekvéseinkkel. 

Az interdiszciplináris felfogás megmutatkozott akkor is, amikor 1997-ben az Intézet 

megszervezte a „Tanuló Társadalom” problematikájával foglakozó országos tanácskozást, 

egyúttal emléket állított az 1907-es Pécsi Szabad Tanítási Kongresszus emlékének. 

Nemzetközi együttműködések, kapcsolatok 

A második számomra lényeges tényező, mely az Intézet és a Kar kötelékében tartott, a 

nemzetközi szakmai és tudományos kapcsolatok és azok fontosságát megjelenítő felfogás 

és elköteleződés volt. Tudom, hogy Koltai Dénes és kollégái számára az 1997. évi 

UNESCO CONFINTEA V. Hamburgban megrendezett konferenciája erősítette meg, hogy 

a PTE műhelye jó úton jár, amikor a felnőttképzés kutatása és fejlesztése irányában lép 

tovább. 

Ehhez hozzájárult a Német Népfőiskolai Szövetség Nemzetközi Együttműködési Inté-

zetével (IIZ-DVV) addigra már kialakított kapcsolat, melynek révén a felnőttképzési inno-

vációk nemzetközi trendjei műhelyünkben is teret nyertek, számos konferencia, tanácsko-

zás és projekt fémjelezte ezt a színes kapcsolatot, de a DVV intézetétnek budapesti pro-

jektirodai jelenléte tovább erősítette a partnerséget. Ennek aztán az lett az eredménye, hogy 

Koltai tanár megnyerte Heribert Hinzent, a projektiroda vezetőjét, hogy a pécsi műhely a 

német fél kiemelt együttműködő partner lehetett számos fejlesztő és kutató programban, 

mert a német népfőiskolai jelenlét értékelte a pécsi kollégák innovációit, számított azok 

részvételére sok-sok projektjében. 

Hasonló együttműködés formálódott a müncheni Bundeswehr Egyetemmel is, melynek 

rektora ér tanára, Hans-Georg Lössl szintén partnere lett műhelyünknek. A német kapcsolat 

máig meghatározó a pécsi műhely szakmai és tudományos együttműködéseiben.  

Egy másik jeles, a nemzetközi együttműködést példázó tényező a nemzetközi  szakmai 

szervezetekben való tevékeny jelenlét. Ennek megnyilvánulása volt az, hogy 1999 -ben 

egyszerre csatlakozott a PTE és annak Intézete az Európai Felnőttoktatási Társasághoz 

(EAEA) és az Európai Egyetemek Lifelong Learning Hálózatához (EUCEN).  Előbbi tag-

ságra a német kollégáink inspiráltak minket, utóbbi szervezetbe Tóth József rektor ösztön-

zésére léptünk be, s itt elmondható, hogy mindkét szervezetben ma is tevékeny szerepet 

játszunk. 

A nemzetközi partnerségi formák és kapcsolatok egészét befolyásolta  Magyarország 

uniós csatlakozásának felerősödése, a tényleges csatlakozási tárgyalások megindulása, kü-

lönösen pedig az ezredfordulótól az uniós lisszaboni folyamatba történő kapcsolódás, mely 

több ok miatt és több ponton lehetővé tette, hogy bekapcsolódjunk az EU felnőtt-tanulási 
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programjába, s ez az ún. Grundtvig program, valamint a már korábban elindult Erasmus és 

Leonardo da Vinci programok lehetővé tették, hogy mértékadó európai felnőttképzési ku-

tató és fejlesztő műhelyekkel intenzív szakmai együttműködést alakítsunk ki. 

Remek hálózatos partnerség formálódott az elmúlt közel tizenöt esztendő során, mely-

nek köszönhetően ma egyszerre fontos számunkra a határmenti, balkáni együttműködés, a 

visegrádi országokkal való kapcsolat, csakúgy mint a balti országokkal, a skandináv térség 

országaival való együttműködés, de lényeges a brit szigetvilággal és a mediterrán térség 

országaival való kooperáció is. Ez egyszerre jelenti az egyes régiók, országok egyetemeivel 

való partnerséget, ahogy mértékadó szakmai és tudományos szervezetekkel történő együtt-

működést is. Nem nagyképűség azt állítani, hogy mára a pécsi műhely a legnevesebb fel-

nőttképzési kutatásokat folytató európai egyetemek, tovább az UNESCO partnere.  

A nemzetközi kapcsolatrendszer egyik fontos területe a kutatási és fejlesztési tevékeny-

séget is befolyásoló projektmunka, mely önálló pontban jelenik meg alább!  

Kutatások és fejlesztések – projektmunka 

Úgy vélem, hogy a kutató és fejlesztő tevékenységek, továbbá az ezen aktivitásoknak dön-

tően keretet adó projektmunka a harmadik olyan tényező, mely a pécsi műhelyben való 

tevékenységeimet, munkámat ma is meghatározza. Koltai Dénes mindig azt mondta: „ 

Amennyiben eredményt hoz, van értelme, úgy csináld!” 

Ez a hozzáállás arra inspirált, hogy a PTE vezetésének jóváhagyásával, az Intézet és a 

Kar szakmai és tudományos koordinációjával olyan felnőttképzési projektekben vegyünk 

részt, mely több tanszék, később intézet nemzetközileg is mértékadó kutató-fejlesztő mun-

káját tudja segíteni. Ilyen irány volt már az ezredfordulótól a múzeumandragógiai fejlesztő 

projektek sora, melyben a müncheni Kompetenzagentur volt a projektgazda.  

Egy másik témakör a felnőttképző professzió fejlesztése, mely kérdés többször is visz-

szatért, visszatér projektek sokaságával. Az első ilyen kört a ber lini Humboldt Egyetem 

szervezésében elinduló ún. Erasmus Intenzív Program adta, melynek keretében Berlinben 

2001-ben, Groningenben és Rovaniemiben járta körül a további két esztendőben hallgatók 

és oktatük közössége a felnőttoktatás és képzés fejlesztésének kérdéseit az aktív állampol-

gárság, a társadalmi kirekesztés és a foglalkoztatás témaköreiben.  

Hasonló professzió-problémát tárt fel a 2003 és 2006 között működő Grundtvig-TEACH 

projekt, mely a lengyelországi Torun Egyetemének koordinációjával egy felnőttoktató alap 

és mesterszak curriculumainak fejlesztésére vállalkozott. 

Ugyancsak érdekes projekt-alapú fejlesztő programok sora foglakozott a Tanuló Város-

Régió problematikával, melynek keretében önkormányzati fejlesztő program (LILARA), 

összehasonlító elemzések (PENR3L) és adatbázis-fejlesztő (EuroLOCAL) projektekben is 

tevékenyen részt vettünk. Ennek hatására 2010-ben Pécsett létrejött egy tizenöt intézményt 

és szervezetet felölelő Tanuló Város konzorcium, mely ugyan nem tudott működésbe lépni, 

de hozzájárul ahhoz, hogy néhány évvel később kibontakozzon a pedagógusfejlesztésre 

épülő Learning City program, s ennek az UNESCO Global Learning City kezdeményezés-

hez kapcsolódó Pécsi Tanuló Város – Tanuló Fesztivál 2018 programja. Ebben a pécsi 

műhely és annak jogutód intézetei (Kultúra- és Könyvtár-tudományi Intézet, Felnőttkép-

zési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Intézet) komoly szerepet játszik!  

Egy nagyon lényeges projekt-alapú kutatási és fejlesztési irány az idősek tanulását tá-

mogató szenior-tanulások elemzése, melyben szintén egy Grundtvig Active Age projekttel 

indult el műhelyünk, s ezzel megalapozta azt, hogy ma már Szenior Akadémia működik 

Pécsett a későbbi FEEK, ma a Kultúratudományi Kar támogatásával, Bajusz Klára docens 

kollégám vezetésével. 
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Úgy vélem, hogy a kutató és fejlesztő projekt-alapú tevékenység további jelenlétét pél-

dázza két aktuális projektünk. Az egyik az ún. LLP ESRALE (európai tanulmányok és 

kutatások a felnőttek tanulása és oktatása tárgyában) projekt, mely idén zárult és hét euró-

pai egyetem együttműködésében dolgozta ki egy európai felnőttoktató mesterképzés tan-

menetét és három kézikönyvét. Ezt a németországi TU Kaiserslautern koordinálta.  

A másik egy ún. Erasmus+ COMPALL (Összehasonlító tanulmányok a felnőtt és életen 

át tartó tanulás témakörében) projekt, mely egy közös európai felnőttképzési modult fej-

leszt, on-line hallgatói felkészítő anyagokat, Winter School programot szervez a Würzburgi 

Egyetem koordinációjával. Mindkét aktuális projektünk elérhető a projektek honlapján! 

Rövid írásom végén szeretnék köszönetet mondani azoknak a kollégáimnak, akik az el-

múlt két évtizedben gondolataikkal, tevékenységeikkel oktatói és kutatói munkám befolyá-

solták és formálták a pécsi felnőttképzési műhelyben intézeti, majd kari keretek között. 

Köszönöm Koltai Dénes professzor, Kocsis Mihály, Cserné Adermann Gizella, Kleisz Te-

réz, Heribert Hinzen (tiszteletbeli professzor), Peter Jarvis (Honoris Causa professzor), 

Ekkehard Nuissl von Rein (Honoris Causa professzor), Franz Pöggeler (professzor), Arne 

Carlsen (tiszteltbeli professzor), Herman Baert (a Leuveni Katolikus Egyetem nyugalma-

zott professzora), Klein Sándor professzor, Krisztián Béla, Sári Mihály, Agárdi Péter pro-

fesszor, Tóth József professzor, Tóth Tibor professzor, Farkas Éva, Bajusz Klára, Várnagy 

Péter és Pavluska Valéria segítő szavait és támogatását! 

 

 


