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MOLNÁR MARIANNA 

Ha van elég szív, az sokat segít… 

Szerencsés csillagzat alatt születtem. A világ számomra többnyire kerek és megfelelően jól 

élhető, hisz pozitív szemléletű, nyitott, szeretetteljes emberekkel voltam, s vagyok körül-

véve, akik segítették életutamat, hol jó, hol kevésbé jó érzések kíséretében. Folyamatosan 

fedeztem fel e csodálatos világot, titkokat, pedagógus szülői háttérrel, szinte észrevétlenül 

szocializálódtam bele a tanítás rejtelmeibe. Lélektől-lélekig, megtanítani a világ szépsé-

geit, megismertetni a létezést, a messzi s közeli ismeretlent, láttatni bűvét,  varázsát, s mind-

ezzel eligazodni, s megfelelő helyzeteket teremteni, s élni vele, benne. Megmutatni egy új 

kor szebb reményét, keresni, hogy lehet a boldogságot fellelni, a pillanatot megélni, s el-

raktározni a három saját, és számtalan mások gyermekeinek – örök kincs marad. 

Gyermekeim felcseperedésétől fogva úgy éreztem, hogy a mindennapi hallgatóságom (a 

kisiskolások) korosztálya erősen inspirált újabb lehetőségek megismerése, érettebb korosz-

tályokkal való foglalkozás előkészítése felé. Ugyanakkor korábban elhatárolódtam az 

egyetemi szintű oktatástól, mert azt gondoltam, hogy gyermekeim és az iskolai teendőim 

mellett ez a teher már vállalhatatlan. Ebben az időszakban találkoztam ismét volt  főiskolai 

tanárommal,Kocsis Mihály tanár úrral, aki a Kaposvári Tanítóképző Főiskola Pedagógia-

Pszichológia Tanszékének oktatójaként szeretett tanárunk volt, és aki a Kaláka Néptánc-

együttes vezetőjeként számtalan hallgatói élmény megszervezője és egyúttal részese is 

volt. Tisztelettel felnézve rá, a fülemben csengtek szavai: (szabad tartalmi összefoglalás-

ban) „A társadalomkutatók számára evidencia, hogy a karrierlehetőségekben az iskolázott-

ság szintjének emelkedése fontos momentum (csökken a munkanélküliség kockázata, javul-

nak a foglalkoztatási esélyek, növekszik a kereset), s így a társadalmi felemelkedés egyik 

legfőbb eszköze lehet.” A jelen helyzetemre is igaz, hogy a tudás az, ami felemel, és képes 

vagyok rá. Meg tudott győzni, mint régi tanítványát, hogy a tanulás nem kötelező, és nem 

a szabadság korlátozása, hanem egy jó kaland, temérdek lehetőség, színtér kinyitása, 

amelyről korábban esetleg nem is álmodtam. 

Ahogy bekerültem a PTE FEEK közösségébe, láttam, hogy teljesen pozitív koncepció 

mellett köteleződtem el, ami biztosan adaptív szemléletű, kibontakozás -párti, és sokféle 

esélyt teremthet. Mindenki értékesnek és fontosnak érezhette magát, érdekes feladatokat 

kaptunk, a kidolgozott anyagoknak közösségformáló hatása lévén, nagyon jó barátokra tet-

tem szert. A tanárok embersége kiemelkedő volt, ahogy a diákokhoz viszonyultak, az le-

nyűgözően tiszteletre méltó. Az a pozitivitás, ahogy a hallgatók problémáit megközelítet-

ték, messze felülmúlta eredeti reményeimet. Az MA-szak végeztével maradtam még az 

egyetem falai között, és elvégeztem az andragógus tanár mesterszakot is. Meghatározó sze-

mélyiségeket ismertem meg, akik személyes példaként jelennek meg előttem, s most pár 

mondat erejéig Róluk szeretnék szólni. 

Koltai Dénes: anekdotái is híressé tették, rendkívüli módon kiváló előadó. Azt gondo-

lom, sikeres ember, életszemlélete megragadó, az a tipikus férfi, aki számára az élet egy 

nagy kaland, de tanítja is, hogy nem árt az óvatosság, mert a merészség esetleg tévútra 

vezet. Nyugodt, megfontolt, mély érzelmekkel tarkítva, aki az őszinteséget mindennél 

többre értékelte, biztosan haladva az élet medrében, a benne lévő energiákkal másoknak is 

erőt adott. A sikeres ember nem a látszatra, vagy az alapján ítélnek, hogy ki honnan jött, 

hogy néz ki, hanem, merre tart, mennyire csapatjátékos. Több szakirodalmat dolgoztunk 
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fel vezetése alatt csoportmunkában, s kiselőadásaink során számos ismerettel lettünk tájé-

kozottabbak. A FEEK létrejötte anno és azt követően vezetése maradéktalanul elismerést 

hozott Magyarországon s hazánkon kívül is. 

Németh Balázs: impozáns előadásain néha aggódtunk az egészségéért, olyan elementáris 

energiával magyarázta az anyagot, hogy mindenki megértse, figyeljen, és rögzítse. Vibráló 

személyisége félretette a szürke hétköznapokat. Szenvedélyes, áradozó, energikus, s néha 

humoros előadásokat hallgattunk. Vizsgákon azt hiszem kissé untattuk, de minden alka-

lommal segítőkészen várakozott, ha kellett rávezetett a megfelelő anyagra, és drukkolt ne-

künk a sikerért. 

Kocsis Mihály: „A középszerű tanár magyaráz. A kiváló tanár demonstrál. A nagyszerű 

tanár inspirál.” (Pam Brown). Lélekfeszítő előadásai további gondolkodásra ösztönöztek 

bennünket, esténként, ha összejöttünk a csoporttársainkkal a belvárosban, fel-felelevení-

tettük a hallottakat. Az óráin érdekes tesztek halmazát kaptuk, amelyekben önismereti 

szempontok is domináltak. Pont azokban a dolgokban kaptunk megerősítést, amelyek elő-

reviszik az ember személyiségfejlődését. Ha tisztában vagyunk és elfogadjuk magunkat, 

akkor a környezetünket is elfogadóbban szemléljük. A türelem, a megbocsájtás, az ön és 

mások hibáinak észrevétele, a problémamegoldás is könnyedebb, s lehet, hogy egy ösvény 

olykor kanyargós, de idővel megtanuljuk, hogyan kell a kanyarokat bevenni mosolygósan. 

A nyugodtság és a szeretet művelése mások számára igazi menedék lehet, s meg kell taní-

tani, hogyan kell a jövő felé nézni, és nem a múlton rágódni. 

Bajusz Klára: Gyors léptekkel, és határozott kitartással lehetett elérni a folyosón, mert 

mindig száguldozott a-ból, b-be. Ha kérdésünk volt, részletesen elmagyarázta mit, miért, 

hogyan tovább. Merész, bátor személyiség, pontos, határozott instrukciókkal látott el ben-

nünket. Remek dolognak tartotta, hogy soha senkinek sem kell várnia egyetlen pillanatig 

sem, hogy jobbá tegye a világot! Bölcsességével mindig segítségünkre sietett, tudta, hogy 

mindenki a saját harcát vívja, és ami belül zajong, az kihat a világra. Ami a lelkünkben dúl, 

vagy diszharmónia rezgéseit kelti, akkor meg kell kérdezni, mi a megoldandó feladat.  Se-

gítségadása, empatikussága, magas mércéje példa a hallgatóknak.  

Várnagy Péter: Jogi alapismeretek tantárgy kapcsán ismertük meg, szerencsére nem ijesz-

tett el bennünket túlságosan a száraz jogszabályokkal, nem elégedett meg azzal, hogy ő ma-

ximálisan tudja az anyagot, mert lefordította, megértette velünk a paragrafusok nagy részét. 

Kellemes modorban, magas empátiával, joggal lett egyik kedvelt tanárom. Szememben ő az 

a boldog ember, aki nem hagyja, hogy a negatív hozzáállások befolyásolják hangulatukat, 

vagy elrontsák kedvüket, mindig segített valakinek, dicsért, vagy egyszerűen örült társasá-

gunknak, mi pedig boldogok voltunk, ha találkozhattunk kedves személyiségével. 

Tratnyek Magdolna: Bármi megtörténhet, de jobb, ha pozitívan gondolkodunk, mert a 

negatív gondolkodás is hatással lehet az életünkre. Még a legkilátástalanabb helyzet is hoz-

hat olyan lehetőséget, hogy tapasztalatok szerzésével többek leszünk. Csoportfoglalkozá-

sok alkalmából sok gyakorlati elemmel bővelkedhettünk, néha még ovisnak is érezhettük 

magunkat papírhajtogatás, ragasztgatás, csoki golyók készítése kapcsán. Tyúkanyóként vé-

delmezte a rábízott andragógus tanár hallgatóságot, sok szép órát töltöttünk el együtt.  

Saját és mások meglátása szerint is tágult a világképem, mindenképp szélesebb lett a 

rálátásom az univerzum egészének működésére és határozottabban tudom, hogy merre ve-

zessen az utam. Ezúton is köszönetemet fejezem ki tanáraimnak, és a Karnak. 

 


