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L AU DÁ C I Ó K  

ARATÓ VILJA 

Hogyan és miért lettem „FEEK”-es? 

Úgy tűnik, annak ellenére, hogy nem tartom magam egy kimondottan extrém vagy rejtélyes 

valakinek, valamiért az egész életemet végigkísérik a kételkedő kérdések. Ritka keresztne-

vemnél fogva egész kicsiként megszoktam, hogy az emberek már a bemutatkozásnál fur-

csán néznek rám, és értetlenkedő kérdéseket tesznek fel a nevem hallatán. Később gimná-

ziumba a Budapesti Német Iskolába jártam (ami ma már – talán pont az efféle félreértések 

elkerülése végett – Thomas Mann Gimnázium névre hallgat), ami hallatán – számomra 

igen megmagyarázhatatlan módon – a legtöbb ember visszakérdezett, hogy az osztrák is-

kolába járok-e.  

Úgy tűnik azonban, hogy ezek a korai élmények se vették el a kedvem a további, sokak 

számára nehezen értelmezhető választásoktól. A gimnázium befejezése után ugyanis a PTE 

– akkor még – Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Karának andragógia szakára 

jelentkeztem első helyen, ahova sikeresen felvételt is nyertem. Ez azonban újabb kérdése-

ket vetett fel az értetlenkedő kérdések szerelmeseiben. Budapesten született és felcsepere-

dett lányként a leggyakoribb kérdés az volt, miért éppen Pécs. Hisz mért is tenne valaki 

ilyet, aki a fővárosban is maradhatna. De ennek a kérdésnek a tisztázása után jött csak a 

neheze! Andragógia? Na, az meg mi és minek? Mit fogsz ezzel kezdeni? Így három év 

masszív magyarázás következett, amit aztán megfejeltem még két évvel a kulturális 

mediáció mesterszak választásának köszönhetően, hogy még véletlenül se okozzak csaló-

dást lelkes kérdezőimnek. Eleinte bosszantottak ezek a kérdések, de így utólag úgy érzem, 

sokat profitáltam belőlük. 

Alapvetően úgy gondolom, 18 évesen kevesen készek arra, hogy eldöntsék, mit is sze-

retnének kezdeni az életükkel, de az említett kérdések időről időre újra rákényszerítettek 

arra, hogy átgondoljam tartalmukat, és formálódjon bennem a válasz: miért is választottam 

ezt a helyet, ezt a szakot, ezt a pályát, mire is lesz ez jó nekem. Az andragógia szak egyik 

nagy előnye pedig, hogy számos válaszlehetőséget kínál erre a kérdéskörre. Mivel a szak 

alapvetően az interdiszciplinaritáson alapul, amelynek révén több tudományterületbe en-

ged betekintést, valamint lehetővé teszi, hogy a hallgatók csak az első két alapozó év után 

szakosodjanak. Így rengeteg időt és mankót nyújt ahhoz, hogy az ember az őt érő impul-

zusok alapján kiválaszthassa, melyik az a területe a választott szakmának, amivel a legin-

kább azonosulni tudna. 

FEEK-esnek lenni Pécsen mindennek ellenére néha kicsit nehéz, hálátlan dolog, sokan 

sokfélét gondolnak erről a karról, és ebben nem minden esetben van köszönet. Természe-

tesen minden egyetemnek, minden karnak, minden iskolának vannak erősségei és gyenge-

ségei, azonban úgy érzem, hogy ezen a karon egészen kiemelkedő minőségben valósul t 

meg valami, amit egyetemi körökben tehetséggondozásnak szokás hívni. Véleményem sze-

rint a FEEK legnagyobb erőssége, hogy az oktatás olyan légkörben zajlott, amelyben lehe-

tőség nyílt a kötelezően szükséges szakmai érintkezésen felüli , emberi kontaktusra az ok-
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tatókkal. Az oktatók odafigyeltek a hallgatókra, támogatták, érdemben segítették őket, se-

gítettek nekik meglátni az előttük álló lehetőségeket, és megtanították őket élni azokkal. 

Mindezt nem pusztán kötelességből, hanem elkötelezettségből tették, és ezért úgy vélem, 

az ember itt olyan tudást sajátíthatott el, amelyre közvetett és közvetlen tapasztalataim sze-

rint igen kevés helyen nyílik lehetőség. 

Én magam is egy nagyon kedves és elkötelezett tanárom – aki, igen szerény ember lévén 

biztos megdorgálna, ha nevén nevezném –, kitartó noszogatása eredményeképp találtam rá 

és éltem egy, a kar nyújtotta kiváló lehetőséggel. Ennek köszönhetően nem csak egy élmé-

nyekben gazdag Erasmus-félévet tölthettem el egy külföldi egyetemen, de a FEEK és a 

Hochschule Zittau/Görlitz együttműködésében megvalósuló Dual Post–Degree program 

keretében a mesterképzés felét Németországban végezhettem el, majd a képzés végén 

mindkét intézményben diplomát szerezhettem. A három, Görlitzben töltött szemeszter erős 

gyakorlatorientáltságával, a magyarországitól sok ponton eltérő módszereivel, az itthoninál 

erősebb projektszemléletével kiváló kiegészítése volt a hazai képzésnek. Nem utolsó sor-

ban egy görlitzi szakmai gyakorlatom révén leltem rá nagy szerelmemre, a gyerekmúzeum 

intézményére, ami azóta is érdeklődésem középpontjában áll, és két társammal együtt – 

egy saját vállalkozás keretében – jelenleg is a magyarországi megvalósításán dolgozunk. 

Így hát én öt, itt töltött év után úgy hagytam el ezt az egyetemet. Minden kételkedő 

kérdés ellenére úgy érzem, a lehető legjobb döntést hoztam, amikor ide jelentkeztem. Eb-

ben az érzésben pedig csak megerősített az, hogy az egyetem befejezése után rögtön el 

tudtam helyezkedni a szakmámban, művelődésszervezőként, és úgy érzem, ez talán a le-

hető legjobb érzés, amivel egy végzős egyetemista visszatekinthet az egyetemi éveire, ami 

talán a Kar számára is pozitív üzenetnek tekinthető. 

 


