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Epilógus 

Lectori salutem! 

…Olvasóik előtt tisztelegve így kezdték írásaikat a letűnt korok tudósai, amikor műveik 

bevezetőjeként ismertették azokat a gondolatokat, amelyeket elöljáróban jónak és hasznos-

nak tartottak elmondani a közönségnek.  

Lectori salutem! 

…mi is e szavakkal kezdjük a Tudásmenedzsment XX. évfolyam 2. számának beveze-

tését. Ezzel azonban nemcsak a periodika Olvasóit szeretnénk megtisztelni, hanem két 

olyan Munkatársunkat is, akikkel a lap történetének eddigi húsz évben együtt dolgozhat-

tunk. 

Dr. Krisztián Béla címzetes egyetemi tanár, folyóiratunk szerkesztő bizottságának el-

nöke és Bodó László tanár úr, a Tudásmenedzsment felelős szerkesztője számára a jelenlegi 

az utolsó lapszám, amelyben együtt dolgoznak és gondolkodnak velünk.  

Tanár Urak az alapítástól kezdve meghatározó személyiségei nemcsak a Tudásmenedzs-

ment folyóirat tartalmi összeállításának és szellemiségének, hanem meghatározói a Janus 

Pannonius Tudományegyetem közművelődési szakcsoportjából kiinduló képzéseknek, fel-

sőoktatási és tudományos innovációknak, amelyek különböző szervezeti formákban 1999-

től kezdődően keretet adtak e folyóirat megjelentetésének. Döntően az ő munkájuk, szak-

mai kapcsolatrendszerük, könyvkiadási tapasztalatuk volt az a szervező erő, amely évről -

évre, lapszámról-lapszámra hajtotta előre a Tudásmenedzsment szekerét, ahhoz, hogy im-

már húszéves múlttal és a jelenlegivel együtt 51. megjelent kötettel büszkélkedhessünk.  

 

Tempus omnia revelat. 

Az idő mindent kiderít, írja Quintus Septimius Florens Tertullianus római tanító és gon-

dolkodó. A következő évtől új szerkesztőbizottsági elnök és új felelős szerkesztő veszi át 

a lap mindennapi működésének gondjait és örömeit Tanár Uraktól. Az idő megmutatja 

majd tisztelt Olvasóink számára, hogy ugyanezzel a lendülettel,  szellemiséggel és munka-

bírással tudják-e tovább vinni a megkezdett munkát. Őszintén reméljük, hogy számíthatnak 

majd Bodó és Krisztián Tanár Urak segítő útmutatásaira, tapasztalataikra.  

 

Kedves Tanár Urak! E sorokkal nem búcsúzunk Tőletek, hanem fejet kívánunk hajtani és 

őszintén köszönetet mondani munkásságotokért. 
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P.S.: E számunk élére szánták a szerzők a fenti sorokat. Élve még a felelős szerkesztői jogommal, mégis ide, 

legvégére szerkesztettem be  talán stílszerűen. Köszönöm méltatásukat. S végén a köszönetem mindazon 

szerzőknek, akik e húsz év alatt írásaikkal éltették a Tudásmenedzsment priodikát. BL  


