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SÁRI MIHÁLY 

Emléktöredékek egy sokat ígérő intézmény történetéhez  

Keresem a műfajt, amelybe besorolható ez a szubjektív visszaemlékezés. Emlékirat? Me-

moár? Talán az életrajzi ihletésű intézményi korrajz a legmegfelelőbb fogalom, amelyben a 

naplószerűség és a társadalom élő szövetébe ágyazott intézmény történései és az egyes ember 

nézőpontjai jól megférnek, figyelembe véve a felejtés és utólagos átértékelés kockázatát is. 

A Pécsi Tudományegyetem Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Kara megérdemli, 

hogy a jövő számára megörökítsük a nagy ígéretekkel induló, majd robbanásszerűen fejlődő 

és Közép-Európában is mértékadó intézmény mikro- (életrajzi szintű) és mezo- (csoport) 

történéseit. A Kar történetét annak jobb ismerői már megírták, az alábbiakban szűk tíz év 

eseményeire reflektálok, amelyek így is a mondabeli ködös időbe nyúlnak vissza. 

1996-ban a KLTE delegációjával csöppentem bele a FEEFI intézeti estjébe. Koltai Dé-

nes a bemutatkozásomnál, mint közeljövőben PhD-t szerző kollégát nevezett meg. Roppant 

szégyelltem háromnapos szakállamat és nem az alkalomhoz illő öltözékemet az úrnak és 

úrhölgynek öltözöttek körében. Másodszor 1997-ben, Jakob Horn és Wilhelm Filla Bécs 

közelében rendezett konferenciáján futottunk össze. Ezt követően Koltai Dénes – útban 

Nyíregyházára – az akkori, sötét Volkswagen Passatjával néhányszor betért hajdúböször-

ményi házamba. Rendszerint konyakot ittunk, színesen, érzékletesen beszélt a pécsi intéz-

ményben folyó életről, az anyagi lehetőségekről, a szakmai előmenetelről, és kérte, hogy 

menjek át tanítani Pécsre. 

„A magyar felnőttoktatás története” címmel, 1997. október 6-8-án Debrecenben meg-

rendezett konferencia a magyar felnőttnevelés történetében mérföldkőnek tekinthető, ekkor 

már érzékelhető volt az úgynevezett Debrecen-Pécs váltás előszele. A megnyitót Koltai 

Dénes tartotta, a „Rendszerváltó felnőttoktatás” című előadása imponáló és egyúttal integ-

ratív szándékú is volt. Újra mérlegre tettem, megfontoltam a javaslatát, ám végül „nem”-

et mondtam. Túlságosan jól éreztem magam a debreceni tanszék és intézet, az egyetem 

körében, s Hajdúböszörményben épített házam, barátaim, rokonaim is a „hajdú identitást” 

erősítették. 

Ám 1998-ban, egy május eleji, esős napon közös barátunk, dr. Heribert Hinzen, a DVV 

(Deutscher Volkshochschul-Verban) Budapesti Projektirodájának vezetője (később a Pécsi 

Tudományegyetem „doctor honoris causa”-ja) tanóráim után beszélgetni hívott a szemer-

kélő esőben. Hosszan róttuk a köröket az egyetem botanikus kertjében, s egy széles pers-

pektívát vetített elém: nem csak az egyéni szakmai előmenetel és a kedvező jövedelem 

lehetőségei nyílnak Pécsett. A rendszerváltás sanszot ad arra is, hogy a magyar felnőttkép-

zés belépjen az európai felnőttképzés rendszerébe, Pécs földrajzi helye pedig kínálja, hogy 

Dél-kelet Európa felnőttképzési központja épp a Janus Pannonius Tudományegyetem Fel-

nőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Intézetéből nőhet ki. Ehhez a FEEFI elegendő 

nagyságú tőkét tud „megtermelni”, az egyetem vezetése pedig nyitott egy Európára tekintő, 

regionális szervezet létrehozására. Koltai Dénes mellett ebben fontos aktor lehetek, szá-

míthatok a DVV és a VÖV (Verband Österreichischer Volkshochschulen) támogatására is. 

Így történt, hogy 1998. június 1-én a FEEFI 5. emeleti – akkori – nagytermében rendezett 

konferenciáról egy kopasz, szakállas, testes úr lépett ki, ingujjban, nevetve jött felém, s 

átölelt: ”Te vagy a Sári Miska, aki Debrecenből jött át hozzánk?” Tóth József rektor volt 

ő, akire máig nagy szeretettel emlékezem. 
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1998 szeptemberében alakult meg a karközi FEEFI – amely közvetlenül a rektor hatás-

körébe tartozott –, három tanszékkel. Koltai Dénes tartotta a szavát, docensi kinevezést 

kaptam, s néhány hónapon belül az egyik tanszék vezetésével is megbíztak. Számomra a 

dél-kelet európai felnőttképzési centrum eszméje volt a meghatározó, Koltai Dénes pedig 

tudatosan törekedett a karrá válás irányába. Becserkészte nem csak a pécsi intézmények-

ben, hanem az országos számos egyetemén dolgozó szakembereket, már rangos oktatókat, 

s Pécsre hozta őket. Az érkezésem idején a saját nevelésű kollégák még kevesen rendel-

keztek tudományos fokozattal, kívülről szerezte meg az intézet az akkreditációhoz szüksé-

ges tudományos kapacitást. Így került a karunkra a debreceni kötődésű, kiváló történész, 

Tóth Tibor professzor, a pécsi közgazdasági karról Oroszi Sándor professzor, az egykor 

dékán és rektorhelyettes Kozma László professzor és sokan mások. Az én tanszékemen a 

„bennszülöttek” – Várnagy Péter, Kleisz Teréz, Husz Mária, Pavluska Valéria, Bokor Béla, 

Bodó László – jól felkészült, tudományos-oktatói magot jelentettek már akkor. Az intézetet 

erősítették Halmos Csaba, egykori munkaügyi államtitkár, Agárdi Péter történész, Vasné 

Forintos Klára, a kommunikáció szakembere, Cserné Adermann Gizella, de mindenek előtt 

Krisztián Béla, aki kezdetektől együtt dolgozott Koltai Dénessel, mint szürke eminenciás.  

Az új tanévben az oktatói munkám azzal kezdődött, hogy az egyetem vezetésével együtt 

Kínába kellett mennem kapcsolatokat építendő. Mivel nekem nem volt érvényes útlevelem 

arra a tájra, Német Balázs (akkor tanársegéd) kolléga ment Budapestre lóhalálában útleve-

let kiváltani, a Kínai Nagykövetségen vízumot megszerezni: két nap alatt elkészült az úti 

passzusom. Ezen az úton több sikerélményem volt. Bekerültem abba a csapatba, amely 

Tibetben is eltölthetett 12 napot, így fogalmam van arról, hogy milyen is volt a  középkor. 

Másodszor: Oroszi Sándor professzorral egy gyékényre kerültünk, s közelről megismer-

hettem nagyszerű, fanyar humorát, amely mindig eredeti volt. Harmadszor: közelebb ke-

rültem az egyetem magasabb vezetéséhez azzal, hogy miután a magunkkal hozott a lkohol 

elfogyott, s a befőttes üvegekben tartott, kígyótesten érlelt kígyópálinkát is eluntuk, elő-

vettem a koffer mélyén rejtegetett Chivas Regal Whisky-t. Negyedszer: életben maradtam 

az egyik hegyi túránk után. 6500 méter magasra mentünk egy rozzant, a „hosszú menetelés” 

idejéből visszamaradt autóbuszfélén, amelynek gumiabroncsa teljesen sima volt. Egy kes-

keny, ám itt-ott leomlott, kátyús, kanyargós úton kapaszkodott a motoros lélekvesztőnk 

fölfelé, jobb oldalt 30 centire kezdődött a 3000 méter mély szakadék, számtalan autóroncs-

csal. A bennünket kísérő géppisztolyos, buddhista szerzetes elmondta, hogy a roncsokat 

nem igen lehet eltakarítani. Szép szürke arca volt Várnagy Péternek is, aki előttem utazott, 

ám Krisztián Béla átszundikálta ezt a kalandot, noha a busz vége, ahol ő ült, többször be-

lebegett a szakadék fölé. Ötödször: megtanultam értékelni a magyar borokat, mert az étter-

mekben kétféle bor volt: Kínai Nagy Fal Vörös (a kiutazók kedvéért, ez száraz bor), és 

Kínai Nagy Fal Fehér (félédes bor). Hatodszor: igazat mondott Marco Polo az útleírásában, 

a Brahmaputra medrébe belegázolva mindenütt drágaköveket találtunk, csiszolatlan féldrá-

gaköveket. (Én csak bő kilónyi zöld-kék-barna követ gyűjtöttem, Németh Balázs egy ötki-

lós követ hozott haza.) 

Itthon várt bennünket a munka, én a repülőtérről egyenesen Győrbe mentem oktatni, a 

poggyászomat Oroszi Sándor vitte haza. Ehhez hasonló, „összetartás”-t célzó tanulmány-

utakból több is volt, én azonban már csak a Sri Lanka-India úton vettem részt, ahol a tamil 

tigrisek és a szingalézek polgárháborúját tanulmányozhattuk élőben. 

Persze volt más „összetartás” alkalom is, a FEEFI/FEEK bálok. Reprezentatív helyet 

választottunk, például a Hotel Palatinus City Centert, amelynek dísztermében oktatók és 

hallgatók együtt ünnepeltük a nagy egységet. Később ez az esemény átkerült a Szántó Ko-

vács János 1/b alá, a saját, szépen kialakított nagyterembe, ám itt is, ott is előírás volt a 

férfiaknak a szmoking és a csokornyakkendő, fehér ing, fűzős fekete cipő viselése, a nők 



Sári Mihály 

1 0 4  

pedig „hölgyeknek” öltöztek. Az épp aktuális tanári presztízs és a feudális szálak erőssége 

határozta meg az asztaltársaságok helyét, szigorú ültetési rend érvényesült, névre szólóan 

jelölték ki a helyeket. Az est programja, a menüsor elegáns kártyákon ott állt az asztalokon, 

az est vendégeinek a köszöntése és a nyitó tánc a dékán feladata volt. A „főasztal -közeli” 

társaságok számára még melegen, a második körben langyosan, a külső körben hidegebben 

tálalták fel a fogásokat. Aki eljött, jól érezte magát, de nem illett éjfél előtt elmenni. Ma-

gunk kreálta műsorokkal, máskor felkért művészekkel szórakoztattuk magunkat, ki sörrel, 

ki fröccsel, ki borral, ki pezsgővel mérte magát és pénztárcáját, de kirívó duhajkodás és 

részegség emlékezetem szerint nem fordult elő. 

Az andragógiatörténet itt vázolt időszakában Magyarországon 18 felsőoktatási intéz-

ményben folytattak művelődési és felnőttképzési menedzser és művelődésszervező kép-

zést, kezdetben mindkettőnek, később az utóbbinak voltam a szakfelelőse. A FEEFI-ben 

évente 4500-6500 hallgató tanult. Kiváló hallgatók egész sora tanult itt, közöttük végzett 

jogászok, szociológusok, politikusok, rendőrtisztek, de pilóta, Paganini virtuozitását köze-

lítő zenész és szépségkirálynő is szerezhetett itt oklevelet.  

A hallgatók kisebb hányada Pécsett, a nagyobb rész Sopronban, Szombathelyen, Győr-

ben, Budapesten a Csengery (Antal) utcában és a Vályog utcában, az újpesti József Attila 

Művelődési Központban, Salgótarjánban, Szolnokon, Debrecenben, Nyíregyházán tanult, 

sőt volt egy cigány-osztályunk Nagykanizsán is. A diplomák átadását kezdetben a Pécsi 

Nemzetei Színházban celebrálta az intézet – illetve később a Kar. Volt úgy, hogy négy 

vagy öt turnusban adtuk át a hallgatóknak a dokumentumokat, hallgattuk meg az ünnepi 

beszédet, a Himnuszt, a Szózatot. Gábriel Róbert rektor úr öt, egymástól eltérő szövegű, 

de az alkalomhoz illő beszédet mondott, így mi tanárok sem unatkoztunk a színpadon, ér-

tékeltük a bravúrt. 

Évente modernizáltuk a tanterveket, de ebben az is benne volt, hogy jusson mindenkinek 

„káposztaföld”, azaz tanóra. A felnőttképzés tantárgyi csoportjai már foglaltak voltak, de 

a Közösségfejlesztés, a Lokális társadalom kultúrája összekapcsolódó tantárgyak önálló 

fejlesztésére lehetőségem nyílott, sőt bővíthettem azok körét. Ebben a kontextusban a Pé-

csett oktatott tantárgyak rendszere így alakult: 

− szervezés és vezetéselmélet; 

− regionális kulturális fejlesztés; 

− lokális és regionális kultúra; 

− kulturális intézményrendszer; 

− közösségfejlesztés; 

− kulturális intézmények menedzsmentje; 

− szakdolgozati kutatószeminárium I-II; 

− egyházak, szekták, bázisközösségek; 

− multikulturális folyamatok Európában és Magyarországon I-II. 

Ezekkel a tárgyakkal jártam be a FEEK képzőhelyeit, noha voltak mellettük alkalmi tan-

tárgyak is, amelyekre nem volt oktató, vagy kompetencia híján nem vállalták fel kollégák, 

vagy a túlzott terheléstől menekültek, így hát folyamatosan tanulnom is kellett (például 

turisztikai menedzsment). 2008 kora őszén a pécsi oktatásszervezésben az utolsó tényke-

désem a kulturális mediátor szak létesítésére és indítására vonatkozó előterjesztés volt, a 

sorsát már nem követtem. 

A 2000-es és a 2005-ös évek piros betűkkel jelölhetők a FEEK történetében: 2000-ben 

összevonták a pécsi felsőoktatási intézményeket, és mi is átkerültünk az alig ismert, Janus 

Pannonius nevét viselő egyetemről a patinásan csengő Pécsi Tudományegyetem-re. 2005-

ben a pécsi kultúraközvetítő képzés épp 30 esztendős volt, ereje teljében, nem csoda hát, 
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hogy épp ekkor ötintézetes szervezetté vált a FEEFI. Itt tanított többek között Gyurcsány  

Ferenc sportminiszter, később miniszterelnök, akinek mégiscsak köszönhető a karrá válás. 

(A FEEK folyosóján, a kari folyóirat egyik címlapján épp ő, Pécs utolsó KISZ-titkára dí-

szelgett. Ki tudja, reggelenként, munkába jövet ki köszönt neki: „Szevasz Feri, de jó, hogy 

újra látlak!”) 

A karrá válással megváltozott a FEEK stratégiája. Egyrészt az andragógia domináns sze-

repet kapott a művelődési és felnőttképzési menedzser-képzés mellett. Másrészt a haszon-

elvűség (menyi pénzt hoz egy-egy kezdeményezés, tudományos teljesítmény) mércéje el-

sőszámú követelménnyé vált (az egyre duzzadó kar létszáma nőtt, a béreket és járulékokat 

finanszírozni kellett, a fejlesztések óriási pénzeket nyeltek el). Harmadrészt a vezetés eltá-

volodott a középvezetés, alsó vezetés és általában a beosztottak közegétől, a korábbi kol-

lektív vezetést felváltotta a Kar magasabb hierarchikus felépítéséből is következő, autoriter 

vezetési stílus. Koltai Dénessel és én az első öt évben baráti-kollegiális hangnemben kom-

munikáltunk, a második öt évben inkább csak a „kollegiális” jelzőt használnám az érteke-

zéseinkre. 

A FEEFI és a FEEK a levelező tagozatainak országos hálózatából hatalmas összeget volt 

képes elkülöníteni a környezete rendezésére, az épület belső és külső környezetének mo-

dernizálására és karbantartására. A FEEK belső udvarát gyönyörűen megépítették, az épü-

let előtti térben – többnyire társadalmi munkában – telepítettünk bokrokat, virágokat. Az 

épület irodáitól a tantermeken át a díszteremig, a folyosók, a mellékhelyiségek ízlésesen 

átalakultak, a „Koltai-birodalom” jó és gazdag ízlésvilága szerint. Egyetlen kifogásom az 

5. emeleti folyosó, amely az MSZMP székházainak futószőnyeges folyosóira emlékezte-

tett, a falon a régi korok relikviáival. Külföldi vendégeket elkápráztatta az épület látványa, 

no meg a nagyvonalú vendégfogadás. A „dél-kelet európai intézmény” tervében mindez 

sokat nyomott a latba, a bevonandó közép-európai egyetemek társtanszékei vagy intézetei 

ekkor még a hét szűk esztendő korát élték. 

Három kapcsolatsort hoztam át magammal Debrecenből, amelyek megalapozhatták az 

elképzeléseimet. Debrecenben – az egyetemi munkám mellett – a Hajdúsági Népfőiskolát 

vezettem. E tevékenységkörömben német-osztrák kapcsolatokat alakítottunk ki. Osztrák 

részről az Osztrák Népfőiskola Szövetség Pädagogische Arbeits- und Forschungsstelle, a 

Tiroler VHS, német részről a Német Népfőiskolai Szövetség Nemzetközi Kapcsolatok Inté-

zete, a berlini Weddinger VHS, a potsdami Albert Einstein VHS volt a partnerünk, és együtt 

szerveztük a „Bildung der Multiplikatoren-Forschung der Minderheiten- der Ort bestimmt 

die Themen” című multiplikátor-képzéseket, konferenciákat. 

A Frankfurt am Mainban tevékenykedő Stiftung Haus der Action 365 (vezetője Gerlinde 

Back), az olomouci Palacky Egyetem (képviselője Frantisek Mezihorak professzor, aki a 

cseh nemzeti ellenállás központi alakja, később a cseh Parlament Kulturális Bizottságának 

elnöke volt, együttműködésünk idején a Pécsi Tudományegyetem „doctor honoris causa” -

ja lett), a Krakkói Pedagógiai Akadémia (képviselője Marek Wilczynski professzor) és a 

debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem, illetve a Pécsre történt átkerülésem okán a 

JPTE FEEFI „Quatrolaterales Symposium”-ot hozott létre, amely jó bázis volt egy leendő 

intézmény megteremtéséhez. 

A harmadik közép-európai tudományos folyamat (1995-2014) a „Die Geschichte der 

Erwachsenenbildung in Zentraleuropa” 12 konferenciát számláló eseménysora, amely 10 

országot – Ausztria, Németország, Szlovénia, Horvátország, Csehország, Szlovákia, Len-

gyelország, Románia, Litvánia Magyarország – fogott össze. A kezdeményezői a maribori 

egyetemről Jurij Jug, Joze Lipnik professzorok, az aacheni egyetemről Franz Pöggeler pro-

fesszor, az andragógia tudományának európai megalapozója, a grazi egyetemről Elke Gru-
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ber professzorasszony, és a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetemről Soós Pál pro-

fesszor. Soós Pál örökségét vettem át Debrecenben, és a konferenciasorból négyet Magyar-

országon rendeztünk meg, kettőt a FEEFI közreműködésében. 

A második és a harmadik kapcsolatrendszeren belül 2008-ban két konferenciát szervez-

tük. A „Die Geschichte der Erwachsenenbildung in Zentraleuropa” pécsi témája – 

Regionalisierung-Internationalisierung címmel – a tudás regionális fejlesztése és nemzet-

közi kiterjesztése volt. A Quatrolaterales Symposium tanácskozását – Brücken zwischen 

den Kulturen címmel – Frankfurt am Mainban, a népek és kultúrák közelítése témakörében 

szerveztük. Az első témában 12 fő, a másodikban 10 pécsi kollégánk tartott – angol vagy 

német nyelvű – előadást. 

A magyarországi felnőttképzési centrum ügyének persze számos egyetemet, intézményt 

is meg kellett nyerni. Az Opolei Egyetem, az olomouci Palacky Egyetem, a lublini Maria 

Curie Egyetem, a Maribori Egyetem, az Alpen-Adria Egyetem, a Rijekai Egyetem és a 

nagyváradi magyar egyetem is együttműködött velünk. Ebbe a körbe sorolható az 

Europäische Akademie für Lebensforschung, Integration und Zivilgesellschaft (vezetője 

Ministerialrat Prof. Mag. DDr. Heinrich Badura) és az Österreichische Volkshochschul-

verband (vezetője Wilhelm Filla) is. 

Külön meg kell említeni a német Hochschule Zittau-Görlitz-cel a kapcsolatunkat, amellyel 

a Pécsi Tudományegyetem együttműködési megállapodást kötött. Az együttműködés mo-

torja német részről Matthias Theodor Vogt professzor volt (2007-ben egyetemünkön habili-

tált a Műszaki és Informatikai Karán), s az egyetemeink között dual degree képzés indult, a 

képzéseinkben kölcsönösen részt vettek a tanáraink, s több végzett hallgatónk is volt. 

Az előkészítő munkában igen sok kolléga vett részt, közülük is kiemelendő Huszár Zol-

tán, Várnagy Péter, Németh Balázs, Zalay Szabolcs és Mazzag Éva szerepe, akik 2009 -től 

folytatták, tovább építették a nemzetközi kapcsolatokat. A FEEK lecsengő utóéletében még 

létre jött a Kecskeméti Regionális Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fej lesztési Központ 

2012-ben, ez azonban más funkciókat tölthetett be, mint az EAEA európai és az IACE 

világszervezete által is támogatható Európa-régió intézménye. 

A FEEK „nagy kaland” volt, nem csak a Pécsi Tudományegyetem berkeiben, hanem a 

magyar és európai felnőttnevelés történetében is. Rendkívül nagy energiát és gazdasági 

potenciált szabadított fel, gazdagította az egyetem, a város és régió, az ország képzési kí-

nálatát, koncepciójában új utakon járt. Utódja bizonyára értékes, a társadalom számára 

hasznos munkát végez ma is, amit szívből kívánok a kollégáink új generációinak.  

 


