
 

1 4 3  

VÁRNAGY PÉTER 

Kötődések 

(a 650 éves egyetemhez, a 40 éves Felnőttképzési és Emberi 

Erőforrás Fejlesztési Karhoz és a jogelődökhöz)  

Szeretem a 7-es számot, különösen a 67-est és az évfordulókat is, amelyeket egy ember 

vagy egy kar életében 5, illetve 10, míg egy egyetem működése során 50 illetve 100 éven-

ként és ezek többszöröseinek alkalmával ünneplünk. A szubjektív „számmisztikának” ese-

temben az az egyik oka, hogy 1967-ben születtem, amikor egyetemünk 600 éves volt. A 

mostani jeles évforduló kapcsán a napokban végiggondoltam, hogy engem, ille tve csalá-

domat mi köti az intézményhez, azon túl, hogy minden pécsi, különösen ha „tüke”, vala-

melyest magáénak érzi az ország legrégebbi egyetemét. Ekkor jutott eszembe, fogalmazó-

dott meg bennem, hogy nővérem (Dr. Várnagy Judit, fogorvos szak 1981-86) fiai (Dr. 

Fulmer András, fogorvos szakon 2009-ben és Dr. Fulmer Kristóf jogász szakon 2015-ben 

végzett) és saját gyermekeim között is van olyan, aki már a negyedik generációt jelentik 

családunkban a Pécsi Tudományegyetemen diplomát szerzettek közül. Ráadásul m ind a 

négy nemzedékben van olyan, aki kisebb-nagyobb mértékben részt vesz/vett az oktatás-

ban/gyógyításban. Ezen túlmenően feleségem, anyósom, sógorom is kivétel nélkül Pécsett 

kapott oklevelet. Az előbbiek tükrében villantom fel, a 7-esekre és évfordulókra fóku-

szálva, hogy nálam talán miért erősebb ez a KÖTŐDÉS. 

Nagyapám, id. Dr. Várnagy Elemér (sz.: Wittenberger Elemér, 1905.) 17 évesen 1922-ben 

kezdte meg tanulmányait a Jog- és Államtudományi Karon, és 1927-ben végzett, majd 37 

évesen az Erzsébet Tudományegyetemen külső előadó volt, ahol egy ún. „Szociális Tanfo-

lyam” indult Dr. Krisztics Sándor egyetemi tanár vezetésével. Itt tartott Nagyapám „Társa-

dalmi egyesületek szociális munkája, társadalomszervezés” címmel heti 1 órában előadást. 

Édesapám, ifj. Dr. Várnagy Elemér (sz.: 1930) 37 éves volt, amikor én megszülettem. 

Ekkor már két éve a Pécsi Tanárképző Főiskola Neveléstudományi Tanszék tanársegédje-

ként dolgozott. 1970-től a pedagógiai tárgyak mellett a „Népművelés” c. tantárgy oktatása, 

valamint a képzés koordinálása is feladata volt néhány évig. JPTE BTK NTI egyetemi do-

censeként ment nyugdíjba 1996-ban. Első oklevelét ő is a Tanárképző Karon szerezte, és 

tavaly vette át „gyémántdiplomáját”. 

Édesanyám, Bohuss Sarolta szintén egyetemünkön szerezte első diplomáját 1973-ban, 

illetve a 1970-es évek derekától Jogi Kari Lektorátus nyelvtanára, 1980-tól pedig annak 

vezetője egészen 1996-ig, amikor nyugdíjba vonult. 

Gyerekkoromban sokszor jártam be Édesapám munkahelyére, a Neveléstudományi Tan-

székre, de igazából 1987-re datálható, amikor több szálon is összefonódtam az egyetem-

mel. Ez év tavaszán – egy rövid ideig – részfoglalkozású tudományos segédmunkatársként 

bekapcsolódhattam a JPTE Tanárképző Kar Közművelődési Szakcsoport munkájába  (lásd 

1. sz. melléklet). Ősszel kezdtem meg tanulmányaimat az Állam-és Jogtudományi Karon, 

valamint tagja lettem a Baranya Táncegyüttesnek, amelynek ekkor még az egyetem volt a 

fenntartója, és most ünnepli 50. születésnapját. Az egyetem elvégzését követően már 1992-

ben hívott Dr. Koltai Dénes (tanszékvezető) az akkori BTK Felnőttképzési és Közművelő-

dési Tanszékére (lásd 2. sz. melléklet), de ekkor még csak óraadóként vállaltam heti egy 
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délutáni alkalommal „A művelődési szféra jogi szabályozása” c. tantárgy  oktatását, amely-

nek éppen 25 éve, és kurzus még mindig jelen van a képzésünkben.  A versenyszférában 

tett rövid kitérőt követően 1994-ben, 27 évesen lettem főállású oktató az egyetemen és 

született meg az első gyermekem, Várnagy Anna (informatikus könyvtáros alapszak 2013-

16), aki negyedik nemzedékként az egyik dédunoka/unoka az egyetemen végzettek közül, 

és 2017-ben nagy valószínűséggel nem csak ő, hanem nagyobbik húga, Várnagy Réka is 

osztatlan tanárképzésben folytatja/kezdi meg tanulmányait a Bölcsészettudományi, illetve 

a Művészeti Karon. 

Ekkor volt éppen csak „nagykorú”, nevezetesen 19 éves az az egység, amely 30 éves 

korára – számos szervezeti átalakulást követően – egyetemi karrá nőtte ki magát. 2005-ben 

még nem gondoltuk, nem láttuk, hogy az a dinamikus növekedés, fejlődés megállhat, és 10 

év kari működést követően – a különböző objektív és szubjektív tényezők hatására – a 

FEEK megszűnése bekövetkezik. 

FEEK létrejöttekor (2005) az a megtiszteltetés ért, hogy az alapító dékán (Dr. Koltai 

Dénes) felkért egyik dékánhelyettesének (adminisztratív és igazgatási területre), amelynek 

betöltésével – sikeres pályázást követően – a rektor 4 évre bízott meg. Ezt követte egy 

újabb 3 éves ciklus, amikor már általános dékánhelyettesként a tudományos és nemzetközi 

kapcsolatokért voltam felelős. Összességében 7 évet töltöttem ebben a pozícióban, talán 

nem eredménytelenül. Időközben 2007-ben PhD fokozatot szereztem neveléstudományi 

területen, majd 2015-ben – az éppen 40 éves FEEK kötelékében – habilitáltam ugyanezen 

a tudományterületen. 

Essen szó azonban a jelenről és a jövőről is, és a legkisebbekről sem feledkezzünk meg. 

A legkisebb lányom, Várnagy Zsófia, aki ebben az évben tölti be 17. életévét, egyetemün-

kön tervezi továbbtanulását. Végül megemlítettem „last minute” kisfiamat, Várnagy Péter 

Ádámot, aki most 7 esztendős, és nővérem unokáját, a 2017-ben született Fulmer Mártont 

(ükunoka/dédunoka), akik pécsiként és elődeik nyomdokán feltételezhetően kötődni fog-

nak felmenőik „Alma Mater”-éhez, esetlegesen majd itt fognak továbbtanulni, és akár ré-

szesei lehetnek az egyetem 700 éves évfordulójának is. 
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