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KÖNYV─KÖNYVTÁR 

MÉNES ANDRÁS 

Egy alkotó értelmiség a pécsi kultúrtörténetben  

A kultúratörténet és kapcsolódó hálózat-kutatása olyan feladat, amely része egy egyetem univer-

zalitást valló tevékenységének. Különösen értékes az egyetemi munka akkor, amikor személyes el-

emek is megjeleníthetőek az ilyen vállalkozásokban. A családtörténetek jelentős értékei a tár-

sadalmaknak és a családfakutatások olyan eseményekre, folyamatokra adnak új vagy eddig kevéssé 

ismert adalékokat, melyek pedig meghatározták a múltban történteket ma pedig  bővítik történelmi 

távlatainkat. Ehhez a munkához adott keretet a PTE Tudományegyetem Kultúratudományi, peda-

gógusképző és Vidékfejlesztési Kara, amikor megjelentette tanára, dr. Várnagy Péter új munkáját.  

 

Pécs személyeken át történő megismertetése egyenetlen, így polgári történetének elemei 

közül sok a feltáratlan vagy kiegészítésre váró időszak. Vonatkozik ez történésekre és sze-

mélyekre egyaránt, hisz pl. a lexikális anyagokban a célszerűség és kényszerű korlátok 

miatt sok meghatározó tény nem szerepel. Pécs rendkívül sokszínű, de sokban elkülönült 

társadalomszerkezetében Trianon után új erővonalak kezdtek érvényesülni. Pécsett a köz-

igazgatásilag új szerveződés, az egyetem létesülése, a közigazgatási és szociális rendszer 

reformok szakértői munkássága (erre lapunkban Maróti Andor emlékeztetett a Pécsi Norma 

kapcsán), az Erdélyből érkezettek – hogy csak ezeket említsük – mozgalmas életet tartottak 

fenn. A sokszínű életben azonban mindenütt fellelhetőek a törésvonalak – ezeknek is be-

tudhatóak az 1945 után történt máig alig értelmezhető fordulatok, végletes ítélkezések.  

Az 1930-as évekre megerősödött egy magasan képzett, városáért szakértelmet és identi-

fikálódást vállalt fiatal réteg, amelynek tagjai a legszebb reményekkel élték hivatásukat, 

teremtettek új tudományos irányokat, létesítményeket. Ezek egyike volt az úszósportnak 

elkötelezett, a balokányi sportközpont létrehozóját megtestesítő dr. Várnagy Elemér. Mint 

a víz varázsában gyermekkorától hívő ember, szakmailag, pedagógiailag felkészült arra, 

hogy a város vizi életét személyes felelősséggel, hivatali lehetőségeit messzemenően ki-

használva szervezze és eredményekre vezesse. Idősebb dr. Várnagy Elemér története egy-

ben a város sporttörténetének is elemi része, nagyobb figyelemre érdemesül.  

A sokszínű pécsi polgártörténelemben hiányosak a családtörténetek, holott ezekben szá-

mos olyan esemény húzódik, amit a családok – gyakran szerénységből, méltatlannak érzett 

más okokból nem hoztak/hoznak nyivánssoágra. A történelem fintora, hogy a város tria-

noni történetének ez a része alkotóereje teljében lett áldozata az 1945-el kezdődő korszak-

nak. Idősebb dr. Várnagy Elemér közigazgatásban végzett szakmunkája okán lett büntető-

eljárások alanya. Ebben sokuknak már egzisztenciálisan sem jutott hely és az üldöztetés 

egyszerű meg kifinomult formái között kellett folytatni életüket, maguk és leszármazottaik 

pedig évek multán sem felejtve a velük történteket. 

                                                      
 Dr. Várnagy Péter (2017) A víz varázsa. Visszapillantások id. dr. Várnagy Elemér sportpedagógiai és –

szervezői tevékenységére ((az 1920-as évektől 1956-ig). Pécsi Tudományegyetem Kultúratudományi, Peda-

gógusképző és Vidékfejlesztési Kara. Szekszárd-Pécs ISBN 978-963.429.117-6, 106 oldal. 
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Egyediek és figyelemreméltóak azonban azok, akik igyekeznek a nagy időkeretekbe il-

lesztve, a történelmi sorsfordulókon át családjuk történetét feltárni. Dr Várnagy Péter évek 

óta dolgozza fel családja történetét, A víz varázsa új kötete néhai nagyapjának állít emléket. 

Ez nemcsak a személyes történeten, hanem a polgári közösség szervezetének alakulása, 

a vízhiányos város vizisportjának megteremtése, olimpikonjai, egyesületei, díjazottjai sze-

replése, teljesítményeinek alakulásán követhető. A kötet gazdag dokumentációja – korabeli 

jegyzetek, képek – szerzőnk alaposságát és történeti hitelességét erősítik. 

Dr. Várnagy Elemér életrajzi összefoglalója (8 old.) egy városáért és a sportért elkötele-

zett jogászt, a Magyary-közigazgatási korszerűsítés egyik pécsi megvalósítóját mutatja be. 

A lényegre törő curriculumben csak pár mondat utal az 1945-el kezdődő időszakra, a B-

lista, az internálás, a börtön méltatlan életszakaszára, melyből csak 1994-ben kapott posz-

tumusz felmentést. A gazdag dokumentáció, egyedi képek és újságkivonatok erősítik a 

szerző hiteleségét, a várnagyi munka innovatív voltát a harmincas negyvenes évek pécsi 

történetében. A kötet főfejezetei időrendben csoportosítanak (Első lépések a vízen, A har-

mincas évek első fele: uszodaépítés, úszókongresszus Pécsett, Berlin után a jövő felé: a 30 -

as évek második fele, Újrakezdés az ötvenes évek elején) majd az emlékek felsorolása kö-

vetkezik. 

A múlt pécsi történetének jeles személyiségének újraidézése. idősebb dr. Várnagy 

Elemér története stílszerűbben nem is fejeződhet be másképp, mint az akkor a pécsi csa-

ládfák leírásában1 megfogalmazottak kinyilvánítottak: 

„Dr.. Várnagy Elemér, aljegyző, polgármesteri titkár. Amikor a párnázott ajtó nem akar 

megnyílni, a legkülönbözőbb kívánságok a minden iránt érdeklődő titkárnál meghallga-

tásra találnak. Az egészséges fizikum fáradhatatlanságával áll minden jó ügy szolgálatá-

ban. Mégis legelső sorban a sport és ezen belül az úszósport érdekli. Dicséretére legyen 

mondva, a sportot nem kiváltságos osztályok szórakozásának, hanem igazi tömegcikknek 

tekinti. Ebből a felfogásából sarjadt a Balokányligeti Népfürdő gondolata. Egy évig agitált, 

egy éven keresztül igyekezett minden nap meggyőzni az illetékeseket a sportfürdő felállí-

tásának szükségességéről, és amikor ifj. Horthy Miklós jelenlétében egy országos jelentő-

ségű ünnep ragyogó külsőségei közepette felavatták a pécsi úszóstadiont, elfelejtették  dr. 

Várnagy Elemért vállon veregetni ezekkel a spártai szavakkal: Ez a te műved. Mi megál-

lapítjuk.”2 

A most megjelent kötet ezt erősíti meg a ma és a holnap pécsi kultúrtörténete meg a 

néhai idősebb dr. Várnagy Elemér számára. 

 

A munka világa napjainkban  

Sebők Marianna által szerkesztett Foglalkoztatáspolitikai és munkaerőpiaci kézikönyv egy 

kortörténeti dokumentum a jelennek, de főleg a jövőnek. A könyv 11 fejezetből áll. A 

könyvajánlót Munkácsy Ferenc írta, az előszót (Lectori Salutem!) Dobák Miklós, a nyelvi 

lektor Szentirányi Zita. A könyvet lektorálták: Szretykó György, Rajcsányi-Molnár Mó-

nika, Gyökér Irén, Kenderfi Miklós. Sebők Marianna a munka világát legjobban ismerő 

                                                      
1 Kepes Tibor-Zsadányi Oszkár (1933) Pécsi családfák. László nyomda Pécs .  
2 Várnagy Elemér, Pécsi családfák. im. 49. 
 Sebők Marianna (2018) (szerk): A munka világa a 21. század elején. Foglalkoztatáspolitikai és 

munkaerőpiaci kézikönyv. Saxum Kiadó, ISBN 978-963-248-271-2 



Ménes András 

8 0  K Ö N Y V ─ K Ö N Y V T Á R  

tudósokat és gyakorló szakembereket kért fel egy-egy fejezet megírására, úgy is fogalmaz-

hatnék, hogy a szerzői gárda igazi „nagyágyukból” áll. 

Maga a kézikönyv két részből áll. Az első rész hét fejezetből, a második rész négy feje-

zetből tevődik össze. A Lectori Salutem! és a Bevezetés után a könyv az 1. fejezettel foly-

tatódik. Az 1. fejezetet Krisztián Béla írta. Címe: A munka világának jelentősége az ember 

és a társadalom kapcsolatában. Hogyan, milyen alapon választják meg az emberek munká-

jukat, foglalkozásukat?  Milyen alapon kellene, hogy megválasszák? Hogyan alakulnak 

ezek a tényezők a különböző világrészeken, régiókban, országokban és azokon belül is, az 

egyes államformákban, a népesség sajátságaihoz viszonyítottan? Milyen tudatosan és fele-

lősséggel foglalkoznak ezzel az egyes társadalmak irányítói? Ezeket a kérdéseket teszi fel 

Krisztián Béla és a tőle megszokott alapossággal és precizitással meg is válaszolja. Ezek 

mellett történeti áttekintése a munkáról az emberiség kezdetétől napjainkig tart.  

A 2. fejezetet Móré Mariann írta. Címe: A foglalkoztatáspolitika helye, szerepe 

a társadalomban. Ebben a fejezetben olvashatunk a foglalkoztatáspolitika meghatá-

rozásáról, a foglalkoztatáspolitika és a szakpolitikák kapcsolatáról és összefüggé-

seiről. Ezen összefüggések a következők: 

− oktatáspolitika és foglalkoztatáspolitika, 

− szociálpolitika és foglalkoztatáspolitika, 

− gazdaságpolitika és foglalkoztatáspolitika. 

A harmadik fejezetet szintén Móré Mariann írta, a fejezet címe: A foglalkoztatáspolitika 

tartalma. Ebből a fejezetből megismerhetjük: 

− a foglalkoztatáspolitika alapvető céljait, 

− a foglalkoztatáspolitika modelljeit, 

− a foglalkoztatáspolitika szereplőit és szintjeit 

(itt a fejezet írója aprólékosan kitér az állam szerepvállalására, a forprofit és a nonprofit 

szférára és hangsúlyt helyez a szakszervezetek és érdekegyeztető testületek szerepvál lalá-

sára is) 

A szerző megismerteti az olvasót a 21. század elejének egy fontos kapcsolatrendszeré-

vel: a foglalkoztatáspolitika és a munkaerőpiac kapcsolatával. Nagy terület a foglalkozta-

táspolitikai célok elérésének eszközrendszere. Sokat hallani arról, hogy a rendszerváltás 

óta családban felnövő gyerekek nem látták szüleiket munkába menni. Ilyen rossz példa 

után mi várható el tőlük, ha felnőnek. Ennek megelőzésére aktív, preventív (megelőző), és 

passzív eszközeit mutatja be a fejezet írója. A teljesség kedvéért Móré Mariann a foglal-

koztatáspolitika válságkezelési koncepcióit is feltárja előttünk. Az 1929-es gazdasági vál-

ság hatott a teljes foglalkoztatási elképzelésekre és felülírta a piac önszabályozó szerepét. 

Az 1973-as válság bér-árspirálja felhajtotta az árakat, a tőzsdei árfolyamok zuhantak, ok-

tóberben 6 arab állam 70%-kal(!) emelte az olajárakat. 

Az USA munkaszervezéssel és a foglalkoztatási szint emelésével reagált a válságra. Eu-

rópában 1974-ben Szociális Akcióprogramot dolgoztak ki, amiben szabályozták a csopor-

tos elbocsátást, tulajdonos váltás esetén a dolgozók védelmét, a munkáltató fizetésképte-

lensége elleni dolgozói védelmet, és kellett egy szegénység elleni akcióterv. És az USA -

ban is, Európában is beruházások folytak, támogatták a veszteséges iparágakat. A 2008 -as 

válságra Magyarország a következő foglalkoztatáspolitikai eszközökkel válaszolt: bérbe-

fagyasztás, létszámleépítés, és az állami szerepvállalás újra előtérbe került.  

A negyedik fejezet Szellő János műve, a fejezet címe: A Nemzetközi Munkaügyi Szer-

vezet (ILO) helye és szerepe a munka világában. Ez a fejezet betekintést nyújt a nemzetközi 
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szervezet működésébe, megmutatja a fontosabb szerződéseit és szerepét egy globalizálódó 

világban. 

Az ötödik fejezet R. Fedor Anita munkája. A részlet címe: Foglalkoztatáspolitikai stra-

tégiák Európában. Ebben a fejezetben olvashatunk az integrációs folyamatok kezdetéről, a 

II. világháború utáni törekvésekről, az Európai Gazdasági Közösség foglalkoztatáspoliti-

kájáról, az Európai Szociális Kartáról. A fejezet írója kitér még a Lisszaboni Stratégiára, a 

foglalkoztatási reformokra és az Európa 2020 programra. 

A hatodik fejezet szintén R. Fedor Anita munkája, a címe pedig: A foglalkoztatáspolitika 

finanszírozása az Európai Unióban. A fejezet írója elemzi a Strukturális Alapok létrehozá-

sát, a kohéziós/regionális politikát, az Európai Szociális Alap működését és prioritásait. Ez 

a fejezet számol be a regionális politika 5-6 évenkénti célkitűzéseiről és azok alakulásáról. 

A hetedik fejezet írója Nemeskéri Zsolt, aki Foglalkoztatáspolitika Magyarországon 

című terjedelmes részlettel vett részt a könyv írásában. Magyarország foglalkoztatáspoliti-

káját a társadalmi, gazdasági változások összefüggéseit a rendszerváltás tükrében mutatja 

be. Vizsgálja a foglalkoztatás szerkezeti változásait, a munkanélküliség  kialakulásának 

okait, szakpolitikai összefüggéseket, a jogi és intézményi kereteket. A munkaerőpiaci po-

litika eredményessége függ a támogatási és ösztönző rendszertől, a pénzügyi szabályozók-

tól, oktatáspolitikától, külgazdasági viszonyoktól. Ezeket mind bemutatja és elemzi Ne-

meskéri Zsolt. És végezetül a nagy probléma is szóba kerül: a munka szerepe és helye a 

tudásalapú társadalomban. 

A második rész első fejezetét Szellő János és Nemeskéri Zsolt írták, a címe: A munka-

erőpiac társadalmi, gazdasági meghatározottsága. A munkaerőpiac egyszerre része a társa-

dalmi és a gazdasági szférának. A fejezet írói elemzik a munkaerőpiac keresleti és kínálati 

oldalát. Részletesen taglalják a munkaerőpiac átláthatóságát és az esélyegyenlőséget. 

Hangsúlyt helyeznek a hátrányokkal küzdők felzárkóztatására. És a nem is távoli jövővel 

is kapcsolatba kerülnek a negyedik ipari forradalom révén, ami komoly kihívást jelent a 

gazdasági-társadalmi rendszer számára. 

A második rész második fejezetét Szellő János írta, a címe: A munkaerőpiac európai 

sajátosságai. Új gazdaságok jelennek meg, új piacok, új termékek. Mindez óriási kihívás a 

munka világában. Egyre fontosabb az új tudás és készségek elsajátítása. Előtérbe került a 

tanulni tudás, és a kezdeményező készség, az élethosszig tartó tanulás. Egy elöregedő eu-

rópai kontinensen megváltozott a munkaerőpiac. Ezeken kívül olvashatunk még az Európai 

Unió 2030-ig szóló fenntartható fejlődési menetrendjéről. 

A második rész harmadik fejezetét Sebők Marianna írta, a fejezet címe: Munkaerő-mig-

ráció és az európai munkaerőpiac. Ebben a fejezetben Sebők Mariann vizsgálja a munka-

erő-migráció okait, elemzi a taszítás – vonzás modelljét. Kitér az Európai Unió szabad 

munkaerőmozgására, és az unión kívüliek uniós munkavállalására is. Megismerhetjük a 

fejezetből az EURES-rendszert, felépítését, céljait, partnerit és kapcsolati hálóját. És a fe-

jezetben egy általam „gondolatforgató” rész is található napjaink migrációs problémájával.  

A második rész negyedik fejezetét Szellő János és Sebők Mariann írták, a címe: A ma-

gyarországi munkaerőpiac jellemzői, rendszere, eszközei. A magyar munkaerőpiac még 

hordozza az előző rendszer sajátosságainak egy részét, megtalálható benne az átmeneti 

időszak jegyei és a kapitalista munkaerőpiac sajátosságai. Ez a fejezet rámutat a munkaerő-

tartalékokra és a munkanélküliség formáira. A könyvrész írói többször is hangsúlyozzák a 

versenyképes tudás megszerzését. Említik még a jogrendszert, ami biztosítja az esély-

egyenlőséget, a munkaügyi kapcsolatokat, a foglalkoztatást elősegítő eszközöket. Elemzé-

sükben tárgyalják, hogy a kínálatorientált munkaerőpiacot felváltotta a keresletorientált 

munkaerőpiac. A fejezet szerzői kitérnek még a munkavédelem kényes kérdéskörére is.  
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A könyvet fogalomtár, ábrák és táblázatok jegyzéke, valamint az irodalomjegyzék zárja. 

A kézikönyv terjedelme – 432 oldal (!) – is bizonyítja, hogy az egyes fejezetek írói remek 

és alapos munkát végeztek. Mi olvasók köszönettel tartozunk Sebők Mariannának, aki a 

különböző egyetemek oktatóit, illetve szakembereket képes volt egy célért mozgósítani, 

munkájukat kerek egészként könyvvé szerkeszteni. Ez a könyv legyen egy kortörténeti do-

kumentum nekünk és a következő generációnak. 

 




