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KUTAKKÁ GYŰJT A MÉLY 

,, ... - kutakká gyűjt a mély: - soká isznak belőled!” (Váci Mihály) 

KÉRI KATALIN 

Tanítói egyletek a történeti  Baranyában  

Ezzel a tanulmánnyal szeretném köszönteni Huszár Zoltán Tanár Urat a születésnapján. 

Negyedszázada ismerjük egymást, és azóta vagyunk jó barátok, az életútjaink ösvényei gyakran 

találkoztak az elmúlt években. A JPTE Történettudományi Doktori Iskolájában ismertük meg 

egymást, a PhD-képzést együtt végeztük el a legelső évfolyam mindössze 5 fős csoportjában. Sosem 

felejtem el, hogyan készültünk együtt az írásbeli záróvizsgára. Jelen voltunk a másik életében 

fordulópontot jelentő több tudományos eseményen: láttuk egymást sokszor izgulni egy -egy előadás 

vagy védés előtt; drukkolni azon, hogy miként sikerül mások elé tárni mindazt, amit mi magunk 

szeretünk, amivel éveken át kutatóként dolgoztunk. Nem csupán a történelem szeretete, de Baranya 

megye művelődés- és iskolaügyének kutatása is összeköt minket. Huszár Zoltán előtt így mi mással 

is tudnék most tisztelegni, mint egy, a megye neveléstörténetébe betekintést nyújtó, primer 

forrásokból is merítő tanulmánnyal. Zoli, Isten éltessen, még nagyon-nagyon sok boldog évet, 

töretlen alkotói kedvet, jó egészséget kívánok Neked szerető családod körében!  

A tanítói szakma professzionalizálódása 

 

A 19. századi európai modernizáció egyik fő sajátossága volt a szakértelmiség, a modern szakmák 

dinamikus fejlődése. A professzionalizáció nem (volt) más, mint a különböző értelmiségi 

feladatköröket ellátók tevékenységköreinek hivatássá válása. Ehhez a szakmai végzettség 

megszerzése mellett a szakmai érdekérvényesítés intézményeinek megteremtése , szakmai 

testületek, folyóiratok létrehozása és a szakmai-etikai normák kimunkálása, tágabb társadalmi 

közösséggel való elfogadtatása is hozzátartozott.1 A századvégre a pedagógusi, így a tanítói pálya 

is komoly szaktudáson és felkészültségen alapuló lett. (Ennek összetett folyamatait nemzetközi 

viszonylatok vázolásával hazánkban legrészletesebben Németh András foglalta össze.2) A tanítói 

szakma folyamatosan magas szintű művelésének, a képzőkben elsajátított diszciplináris és nevelési -

módszertani ismereteknek a szinten tartása, fejlesztése, az ön- és továbbképzések folytatásának 

fontos színterei voltak az 1867-es kiegyezés, majd a népoktatási törvény elfogadása után sorra 

megalakuló tanítói egyletek, melyek az érdekérvényesítést, a kollegialitás erősödését is segítették. 

Ezek mellett a szakmásodás lényeges eleme volt a többek között éppen az egyletek működéséről 

tudósító pedagógiai sajtó kibontakozása3. Ebben a tanulmányban a dualizmus kori Baranya megyei 

pedagógiai sajtó cikkeinek és levéltári forrásadatoknak a felhasználásával adunk rövid áttekintést a 

tanítóegyletek működéséről. 

A tanítóegyletek megalakulása, átalakulása 

 

A tanítóegyletek alakulása és működése a történeti Baranya megyében is az országos 

viszonyoknak megfelelően alakult. „A népnevelés ügyének felvirágoztatásában” és az 

                                                      
1 Gyáni – Kövér 2006. 81. 
2 Németh 2012. 
3 Kéri 2013. 
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1868:XXXVIII. törvény végrehajtásában fontos szerep hárult az egyletekre.4 Baranyában is 

jellemző volt, hogy az egyletek tagjainak száma erősen eltérő volt, ugyanez elmondható 

tevékenységükről, vagyoni állapotukról, létezésük időtartamáról is. A katolikus és más felekezetek 

egyletein kívül általános egyletek is léteztek, és Baranyában volt a legerősebb mozgalom – az 

óbudai egylet tevékenységén kívül – egy országos szövetség létrehozásáért.5 A Néptanoda című 

lap, mely több baranyai egylet közös újságja volt, már 1867 decemberében hírt adott egy 

tanítóegylet létrehozásáról.6 Az egylet célja az volt, hogy tapasztalatcsere, tudományos felolvasások 

és írásművek benyújtása teremtsen alapot a tanítói önképzéshez. Eötvös felhívásáról a megyében 

először a Pécsi Lapok 1867. augusztus 18-i száma adott hírt. A kultuszminiszter felhívólevelét báró 

Lipthay Béla megyei főispánnak is megküldte, de ez csak három hónap múlva, október 9-én került 

a megyei közgyűlés elé.7 A Kalauz című lap ugyanebben a hónapban Egyesüljünk című cikkével 

buzdított egyletalapításra.8 Az első egylet, amelyik Schneider István vezetésével  megalakult, 

„szabad, általános” egyesület volt, 1867-ben 66 taggal jött létre, és Pécsi Tanítóegyesület néven 

működött.9 Ugyancsak általános jelleggel alakult meg továbbá a Baranyamegyei Tanítótestület 

(Pécs, 1882), a Baranyavárvidéki Tanítóegylet (1869, illetve 1873, Baranyavár), a Pécsváradvidéki 

Általános Tanítóegylet (1872-1914) és a Siklósvidéki Általános Tanítóegyesület (1870).10 Korán 

megszűntek a Szigetvárvidéki (1868) és a Szentlőrinczvidéki Általános Tanítóegyesületek, ennek 

bizonyára az volt a fő oka, hogy tagjaik más – megyei érdekszférájú – egyesületbe léptek át.  

 

A római katolikus jellegű egyletek közül 1896-ban készített összefoglalójában Peres Sándor 

kettőt említett (a megszűnt egyleteken kívül): a Mohácsvidéki Római Katolikus Tanítóegyesületet 

és a Siklósvidéki Római Katolikus Tanítóegyletet.11 Előbbi 1883-ban Mohácson alakult, a kéméndi, 

mohácsi, németbólyi tanítói körök részvételével, 99 fős tagsággal. Könyvtára 37 műből állt, 

alapvagyona pedig 541 forint 76 krajcárból. 1883-ban az elnöke Bőhm János volt. A másik egylet 

is 1883-ban alakult Siklóson, 55 taggal. Könyvtára 88 kötetből és 190 füzetből állt a beküldött 

adatok szerint, vagyona pedig 362 forint 31 krajcár volt. 1883-ban az elnöke Khon András, 1894-

ben pedig Pámmer Péter volt.12 Peres művében még nem szerepelhetett, a tanulmányunkban vizsgált 

korszak történetéhez azonban szorosan hozzátartozott a Pécsegyházmegyei Római Katholikus 

Tanítóegyesület, mely 1907. július 3-án alakult meg, az alapszabályai pedig 1908-ból valók. Ez az 

egyesület a 20. század első évtizedétől kezdve egybeolvasztotta az egyházmegye tanítóságát. A 

Mohács-Vidéki Tanítóegyesület például 92 tagjával már 1907-ben belépett ebbe az egyesületbe.13 

Ebbe a testületbe olvadtak bele továbbá azok a tankerületi egyesületek is, melyek 1873-74-ben 

jöttek létre. Halász István kimutatásai szerint 1878-ban 6 ilyen működött Baranyában: a pécsi egylet 

(40 taggal), a pécsváradi (26 taggal), a siklósi (17 taggal), a szentlőrinci (32 taggal) , a mohácsi (37 

taggal) és a baranyavári (56 taggal).14 A Pécsegyházmegyei Római Katholikus Tanítóegyesületbe 

történő belépést általában feltételként szabták a pályázóknak egy-egy új tanítói állás elfoglalása 

előtt. Ez az egyesület ügyelt a katolikus szellemiség ápolására és a szakmai képzésre.  

A megalakulást már 1902-től erősen szorgalmazták15, és alapszabályzatában már korábban 

megfogalmazott célokat fektettek le. A 2. paragrafusa szerint az egyesület fő célja volt: „a) A 

pécsegyházmegyei tanitók szellemi, erkölcsi és anyagi erejének a katholikus magyar nevelés és 

tanitás-ügyi célra egységes szervezetbe  való foglalása. b) Pályadíjak kitűzése által a tanítók 

                                                      
4 Lantos 1980. 169–184. 
5 Pécsi értesítő 1908–09. VI.  
6 Néptanoda 1867. 7–8.  
7 Komlósi 1972. 75–83. 
8 Rubus 1867. 5. 
9 Peres 1896. 262; Márfi 1985–86. 193. 
10 Peres 1896 262–263. 
11 Peres 1896. 277–278. 
12 Peres 1896. 277–278. 
13 Tanítóegyesületek 1907. 4. 
14 Halász 1878. 108–109. 
15 Egyházmegyei 1902. 1. 
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szellemi és szakszerű tökéletesedésének ügyét szolgálni.”16 Az egyesület elnöke Wajdits Gyula 

egyházmegyei tanfelügyelő volt. Az alapszabályzatot mind gr. Zichy Gyula püspök, mind pedig 

Várady Antal miniszteri tanácsos jóváhagyta.  

1906-ban Pécs központtal, Futima Sarolta elnökletével megalakult a Pécsi Tanítónők Egyesülete. 

Az egyesület már 1906 előtt is létezett, Pécsvidéki Tanítónők Egyesülete néven, ám mindössze 1 

vidéki tagja volt, ezért az egyesület 1906-ban mind a nevét, mind pedig a feladatait megváltoztatta. 

Az 1913-as alapszabályok szerint nem csak a város, de a megye tanítónőit is szándékoztak ebben 

az egyesületben összefogni. Az alapszabályzat sok pontjában hasonlított a fentiekben említett 

Pécsegyházmegyei Római Katholikus Tanítóegyesület szabályaihoz, és ez nem volt véletlen, hiszen 

a tanítónők egyesületének védnökei az előbbi egyesület tagjai közül kerültek ki. A tanítónők 

azonban speciális, az előbbi egyesületétől eltérő célokat is tűztek maguk elé, nevezetesen a 

nőnevelés és az önképzés előmozdítását.17  

A Pécsi Általános Tanítóegylet története jó példát szolgáltat a megye egyleti életére általában. 

1907-ben az egylet megalakulásának 40 éves évfordulója alkalmából megbízták egy rövid történeti 

összefoglaló megírásával Klingenberg Jakabot, aki hosszú éveken át volt az egylet alelnöke.18 Ő 

végig figyelemmel kísérte az egylet működését, és a jegyzőkönyvek segítségével megírta ennek 

összefoglalását. is. A szokásos gyűléseken kívül egy nagyon fontos eseményt említett meg a tagság 

múltjából: az 1870-es évet, amikor október 6-án Eötvös József miniszter személyesen látogatott el 

Pécsre. Klingenberg részletes leírást adott erről a napról, mely szerint a minisztert fogadták az 

egyház képviselői, a városi törvényhatóság, a megyei hatóság, a Pécsi Tanítóegylet, a Pécsi Dalárda 

és a Pécsi Dalkör. Este pedig fáklyásmenetet tartottak a tiszteletére. Eötvös beszédéből – többek 

között – az alábbi részt idézte: „... azon legnagyobb kincset, melyet a Gondviselés adott, az észbeli 

tehetséget lehetőleg fejlesszük, mert a valódi szabadság, egyenlőség és testvériség csak a kulturában 

s minden tehetségünk egyenlő kifejtésében fekszik.”19 

A tanítóegyletek tanácskozásainak témái 

A korszak tanítói egyleteinek életéről számos adat őrződött meg a levéltári forrásokban és a 

korabeli sajtótermékek hasábjain. Ezeknek a segítségével részben rekonstruálni lehet, hogy melyek 

voltak a legfontosabb, bemutatásra és megvitatásra kerülő témák a tanítói tanácskozásokon. A 

dualizmus kori tanítói önképzésnek – csakúgy, mint az ország más megyéiben – alapvető színterei 

voltak Baranyában is a tanítói tanácskozások (korabeli kifejezéssel:  a tanácskozmányok), illetve a 

különféle tanítóegyletek összejövetelei. Az – általában szorgalmi időben tartott – gyűlések jó 

alkalmat kínáltak a tanítók számára arra, hogy mindennapi problémáikat megbeszéljék, hogy 

módszereket és ötleteket cseréljenek, illetve az alkotómunkát is lehetővé tették  az ülések, hiszen a 

legtöbb tanácskozást vagy egyleti összejövetelt felolvasásokkal tették színesebbé. A tehetséges 

tanítók így lehetőséget kaptak fejlesztői és kutatói munkáik bemutatására. A jegyzőkönyvek és 

újságlapok színes és folyamatos tevékenységekről számoltak be, és bár a tanítóknak csak egy része 

vett részt rendszeresen az önképzések eme formáin, a testületi és egyleti mozgalom hatásai 

összességében jelentősek voltak.  

A korabeli kútfők adatai szerint ebben a tanulmányban mindössze néhány, az adott időszakban 

fontos téma kerül kiemelésre. Az egyleti összejöveteleken megye-szerte visszatérő téma volt 

egyrészt a tanítók életkörülményeinek javítását célzó javaslatok, észrevételek megvitatása, ezzel 

kapcsolatosan tervezetek, memorandumok kidolgozása. Ezt a kérdéskört érintette például a tanítói 

fizetés és nyugdíj problémája.20 A Pécsi Közlöny című katolikus lap rendszeresen tudósított az 

egyletek összejöveteleiről, az újság általában kapott a részletes programot tartalmazó meghívókból. 

Elsősorban ezen újság közleményei alapján körvonalazódnak azok a módszertani problémák, 

amelyek a leginkább foglalkoztatták a baranyai tanítóságot. Éveken át a tanterv-készítés, illetve az 

a téma, hogy szükséges-e az osztatlan népiskolák részére külön tantervet készíteni, izgalomban 

                                                      
16 Alapszabályok 1908. 1. 
17 Pécsi Tanítónők 1913. 
18 Klingenberg 1907. 
19 Klingenberg 1907. 7. 
20 Sok más forrás mellett l. például: Tanitói gyűlés 1907. 4.  
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tartották a tanítókat, egyleti gyűléseiken is gyakran volt ez a fő kérdés.21 Gyakran felmerült a tanító 

feladatainak, ehhez kapcsolódóan a tanítóképzés szerkezetének, gondjainak a megbeszélése, ezzel 

kapcsolatosan gyakran alakultak ki viták.22 Sokszínű volt a módszertani tárgyú előadások palettája. 

Néhány téma „bejárta” a megyét, több helyszínen, több egyleti összejövetelen is sor került például 

az „olvasástanítás fonomimikai módszerrel” című előadásra, melyet Möhler György pélmonostori 

tanító tartott.23 Állandó téma volt továbbá, 1879 után, de különösen 1905-ben és 1906-ban a 

magyarosítás kérdése.24 További témák voltak: a szlöjd-oktatás a népiskolában25, az énektanítás26, 

a nevelésről szóló előadások27, gazdasági és földműveléssel kapcsolatos értekezések28 stb.  

Az esperes kerületek tanácskozásai bővelkedtek a tartalmas és értékes beszédekben, 

felolvasásokban, a jegyzőkönyvek írói gyakran részleteket, vagy egy-egy dolgozat rövidített vagy 

teljes formáját is lemásolták, és azt az egyházmegyei tanfelügyelőségnek utólag megküldték. A 

szövegeket átvizsgálva kitűnik a kor szónoki és tudományos értekezési stílusának valamennyi 

jellemző vonása. A tanítók, akik előadásokat tartottak, mondanivalójukat gyakran „igazították” 

nagy elődeik, illetve kortárs példaképeik szavaihoz, gondolataihoz. Eötvös József beszédeinek, és 

számos, országos és megyei hírű tanférfiú cikkeinek, fölolvasásainak hatása lehetett az, hogy az 

egyleti üléseken előadó tanítók stílusa, szóképei gyakran hasonlítottak egymáshoz. A tanító maga 

ezekben a beszédekben fényhez, lánghoz, sugárhoz volt hasonlatos, mint például egy 1893 -as 

beszéd szövegében: „... csalódik tehát az, ki azt hiszi, hogy kötelességének eleget tett, ha 4 -5 órát 

tölt az iskolában. A tanítónak az iskolán kívül is kell tanítani, legalább is jó példájával. Ő bármikor 

és bárhol ott áll hivatásának szentélyében. Az ő személye hasonlít a naphoz a község láthatárán, 

tudományával világit és jó példával melegit és növeszt.”29 

Az egyleti összejövetelek általános napirendjéhez tartozott a nyitó- és záróbeszéd, a 

tagdíjbeszedés, a jegyzőkönyv hitelesítése és időnként – az alapszabályoknak megfelelően – a 

tisztújítás. A napirendbe gyakran iktattak közös éneklést, egy-egy szavalatot vagy együttes imát. A 

rendszeres egyleti találkozások révén gyakran szövődtek barátságok a tanítók között, és a jó 

hangulatban eltöltött – általában közös ebéddel záruló – összejövetelek sok tanító számára, az 

önképzésen kívül, igazi „ünnepet”, de legalábbis kellemes kikapcsolódási lehetőséget jelentettek. 

Az újságok gyakran felidézték a gyűlések utáni hangulatot is, például azt az esetet, amikor a németi 

espereskerület tanítósága 1907. július 22-én Csonka Nándor keszüi plébános házában „magyaros 

vendégszeretettel fűszerezett” ebéden vett részt, és „a megjelentek késő délutánig együtt maradtak 

a legjobb hangulatban.”30 A tanítóegyleti gyűlésen részt venni nem minden tanító számára volt 

könnyű, hiszen ez gyakran hosszú utazást rótt rájuk, melyet saját költségükből kellett fedezniük, és 

sokszor ugyanez vonatkozott a napi étkezésre is.  

Nagyobb esőzés vagy havazás idején egyes baranyai utak járhatatlanná váltak, és  ez bizonyos 

községek tanítói számára lehetetlenné tette a „kimozdulást” falujukból.  

Országos programok 

A Baranya megyei katolikus tanítók nem csak megyei, de valamennyi, az időszakban 

megrendezésre került országos eseményen is képviseltették magukat, arra azonban ritkán nyílott 

lehetőségük, hogy tömegesen vegyenek részt ilyen rendezvényeken. 1896-ban az ezredéves kiállítás 

igazgatósága a pedagógusok nagy részének rossz anyagi helyzete miatt a II. országos és egyetemes 

tanügyi kongresszus tagjainak utazási- és ellátási kedvezményeket nyújtott, és kedvezményes 

kiállítási belépőjegyeket is biztosítottak számukra. A Pécsi Közlöny ezeket az árakat közölte: 

„Utazás a vasúton harmadosztályú jegygyel a második osztályon; fél másodosztályú jegygyel a 

                                                      
21 L. például: Tanító-egyleti közgyűlés 1900. 4; Tanitógyülés 1905. 3. 
22 A németi esperes kerület 1907. 4. 
23 L. ezeket a cikkeket: Egyleti élet 1904. 6; Siklósi r. kath. tan. egylet 1906. 5; Olasz Jegyzőkönyv 1906.  
24 L. például: Tanitói gyűlés 1905. 4. és  
25 L. például: Siklósi r. kath. tan. egylet 1906. 5. 
26 L. például: Hidor 1907; A Baranyavidéki Tanító Egylet 1908.  
27 Tanitógyülés 1905. 3; Wajdits Gyula 1908. 5; Az alkoholellenes nevelés 1906. 5.  
28 L. például: Olaszi gyűlés (1906–1907) 
29 Siklósi tanácskozmányi jkv. 1893. 
30 A németi esperes kerület 1907. 4. 
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harmadik osztályon. 2. olcsó lakás; közös teremben elfüggönyözött ágy teljes felszereléssel napi 30 

krajcárért és tisztogatási díjért; deszkafallal elkülönített szobák egyenként 60 krajcárért és a 

tisztogatási díjért; 3. kedvezményes bemenet a kiállításra: 5 jegyből álló füzet 5 korona helyett 2 

koronáért. 4. Kedvezményes étkezés...”31 A valóságban ezen rendelkezések ellenére sem utazhatott 

el sok baranyai tanító a fővárosba, mert több közülük egyszerűen még ezt sem engedhette meg 

magának.  

1907-ben viszont sok megyei tanítónak is lehetősége volt arra, hogy országos rendezvényen 

vegyen részt, hiszen akkor Pécsett rendezték meg a katolikus tanítók országos bizottságának és a 

dunántúli tanitó-egyesületeknek a kongresszusát. A helyi lapok szerint a baranyai katolikus 

tanítóság óriási érdeklődést tanúsított az esemény iránt. Különösen a rendezvény második napjának 

programja tartott számot nagy érdeklődésre, a gazdag kínálat sok érdeklődőt vonzott a budai -

külvárosi katolikus kör nagytermébe. A következő volt a program: 1. Reggel  közös szentmise. 2. A 

közgyűlés megnyitása. 3. Kitüntetések. 4. Elnöki, pénztárosi és titkári jelentések. 5. A nőnevelés 

korszerű kérdései. 6. Az egyház és az iskola. 7. Pedagógia és lélektan. 8. Pedagógiai könyvtárak és 

tanszer-múzeumok. 9. A népiskola a népjólét kifejezésének szolgálatában: a) a népiskola teendői, 

háziipari oktatás, szlöjd b) gyakorlati földművelés, állattenyésztés, munkaszeretet fejlesztése c) a 

tanítóképzés teendői. 10. Folyó ügyek, indítványok stb.32  

A baranyai tanítóság esetenként szervezett kirándulásokon vett részt, amelyek szintén az 

önképzésüket is szolgálták a kikapcsolódás mellett. 1898-ban például a Pécsi Tanítóegylet tagjai 

meglátogatták az Abaligeti-barlangot.33 Gyakoriak voltak a Budapestre szervezett kirándulások, és 

nem ritkák a horvát, szlavón, illetve olasz területeket végcélul választó, néhány napos utazások, 

ezeken azonban csak kevés baranyai tanító tudott részt venni, mert a csoportos utazási 

kedvezmények ellenére sem tudták a szállás- és étkezési költségeket megfizetni. 
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ABSTRACTS 

SÁRI MIHÁLY: In the present work, the author draws attention to the fact that human identity 

cannot be interpreted narrowly: there are identity phenomena that were born with us, others are 

formed in the processes of socialization. The writer also  warns that the systems and levels of needs, 

well summarized in the Maslow hierarchy, make us assume our identity. But our identities do 

change throughout our lives, as Super proves with his “rainbow model”. The present work points 

to the temporal-spatial-social definition of identity, and reveals the legal, political, economic, 

military, cultural and religious dimensions of the specific identity of a particular Hungarian ethnic 

group, the “Hajdú”. 

5. p. 

GERNER ZSUZSANNA: The topic of the paper is the settlement of the Germans in Hungary in the 

17th and 18th centuries, and the formation of the German image of Southern Transdanubia and 

Pécs. The dialects belonging to the linguistic repertoire of the Germans here partly bear the marks 

of the versions of the motherland, but they were basically formed in Hungarian settlements by means 

of linguistic equalization. Based on their dominant features, they can be called Frankish, Bavarian, 

or even Swabian dialects. A further linguistic equalization resulted in the development of regional 

variants in the region, which can be classified into the Central German dialect group. The spoken 

and written version of the Wiener Deutsch was distributed among the citizens of Pécs; the absolute 

dominance of the German language characterized the city until the middle of the 19th century. The 

linguistic assimilation of urban citizenship falls by the second half of the 19th century, while that 

of the rural population by the second half of the 19th century post-World War II period. Since 1989, 

there have been positive changes in the preservation of the language and culture of the German 

minority. 

15. p. 

KRISZTIÁN BÉLA: The respect for St. Barbara by miners in Hungary had been a historical 

tradition. Until 1951, this day was celebrated in Hungary as a custom. From 1951, the first Sunday 

in September was designated to celebrate the miners. With this new holiday, the feast of St. Barbara, 

which has been apprehended for centuries, has gone. However, in honor of the Barbara, the 

celebration survived, revived from 1989, and eventually was officially enacted into law.  

27. p. 

FERKOV JAKAB: The Austro-Hungarian Compromise, established in 1867, created great 

opportunities not only for the economic development of the economy, but also for the cultural 

development of a wide range of society. In addition to schools, at the regional-local level, the most 

important forums for culture were associations and so-called reading circles. These were usually 

founded by the members out of their own resources, and the main goal for all of these initiatives 

was to develop culture as well as social life. Between the period of 1869 and 1918, there were many 

associations and reading circles in the eastern part of the historic Baranya County. These social 

organizations very often also engaged in various social and other public benefit activities, regardless 

of their nature. Such was e.g. helping the poor, or the population affected by disasters. Many social 

associations had their own flags, the consecration of which was a particularly important event, a 

holiday. All of this is usually reported in the contemporary press, and the news reveals a very busy 

association life. This very diverse and busy association life came to a halt with the outbreak of 

World War I, and when it eventually disappeared in the 1920s, the eastern part of Baranya was 

under the rule of the newly formed South Slavic state, the Kingdom of Serbia-Croatia-Slovenia. 

34. p. 

KOLLER INEZ ZSÓFIA: In a justful society grounding principles consider people with disabilities, 

too, they are not on the peripheries of the system of social relations but full contributors to the social 

cooperation, at least this is how people regarded as having disabilities see it. This study introduces 

those models of disability which determine how members of the society treat their disabled fellows. 
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Moreover, it will be revealed how these models are affected by social contract theories that 

investigate the grounding system of society through bringing into light the background of the system 

of social relations and social cooperation. Among these social contract theories the study examines 

the capabilities approach from Martha C. Nussbaum in details, which had a significant impact both 

on theories on social contract and disability studies in recent years.  

41. p. 

NEMESKÉRI ZSOLT – SZELLŐ JÁNOS – ZÁDORI IVÁN: The role and significance of science has 

changed considerably in the previous decades. The sustainable development of the knowledge -

based society, the management of natural resources, the revolutionary rapid change of information 

technology, the enrichment of human resources all require the research and development potential 

of science to satisfy needs of the future. In our study, we examine the role of science in modern 

societies, with reference to the possibilities of its practical application through research, 

development and innovation. Our study is based on an extensive analysis of literature and policy 

sources, aiming to describe and evaluate the situation of the European Union and Hungary in this 

process of global knowledge production. The research presented in this article is supported by the 

European Union, co-financed by European Social Fund in the framework of the Human Resources 

Development Operational Programme [HU], 2014-2020. Project ID: EFOP-3.4.4-16-2017-00004. 

49. p. 

VARGA KATALIN: Media and information literacy is a key competency in the 21st century 

knowledge societies. It is much more than just knowing to use the digital technology. The media 

and information literate person knows how to learn, how knowledge is organized, and how to find, 

select, evaluate, organize and use information. We could assume that university students and have 

the most elaborated competencies, and tBhey don’t have to be taught how to use contemporary 

information resources. The researchers at the University of Pécs, Institute of Library and 

Information Science made an online survey in 2014. about information literacy competencies of 

university students all over Hungary. Compared with other international researches, our survey 

showed that during their studies students get a lot of assignments for  which they need to find 

relevant information and literature, and analyzing them articulate a personal view about the 

problem. Hungarian and international surveys show that the biggest challenge for the new 

generation is the evaluation and selection of information. They don’t know how to make considered 

decisions, and very often they don’t even feel why this is important. That’s why it is crucial to 

develop special, professional information literacy competencies of university students more 

efficiently. 

64. p. 

BOKOR BÉLA: A common vision for Danube societies can only be achieved if there is an intention 

and a willingness to act in unison. The community-based renewal of local societies, the application 

of new community development techniques, the revitalization of communities, the recognition of 

their values can all be amongf the common goals, which enables the achievement of a better quality 

of life in the Danube area. Medium- and long-term development programming would be desirable 

to make communities more conscious and organized. In order to real resources of the communities 

to be released and activated, it is worth encouraging and animating participation with the help of 

the political and legal environment. This can provide a basis for autonomous initiatives  by local 

communities, together with the support of local governments, to find their way to investment and 

development partners, both in the public and economic spheres. The accompanying collaborative 

action can also guarantee the success of domestic and European regional development projects in 

the Danube region. 

72. p. 

MINORICS TÜNDE: The study aims at giving a single narrative life path interview analysis. The 

work not only provides an interpretation of the narrated life story but, in part, also aims to allow an 

insight into the experience of the events lived through by the interviewee, as well as providing a 

motivational understanding of the actions. Its intention is to show the embeddedness of the text in 

a historical context and demonstrate its identity-creating function. The logic of the interviewee's 
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selection from life events is given by narratives related to sailing on the Danube. It uses the details 

of the biography that offer episodic insights in order to acquire more about the Danube shipping 

life-style in the 1930s and 1940s. 

75. p. 

BÁRDONICSEK DOMINIKA – BEBESI GYÖRGY: In this paper we have attempted to present how 

women were integrated into the camps (registration, distribution of clothes and meals, initial 

difficulties and indignities, bathing and shaving, medical examinations and selection, selection of 

slave mistresses). We have tried to review the naked, humiliating conditions in which women lived 

following their arrival to the lagers and how they were viewed by male prisoners and guards. In  

addition, we answer questions such as whether the gulag had a regard for feminity, human rights. 

We consider these aspects important because in the Gulag, because as „drop in the bucket”, the 

substance of the Stalinist system reflected, we can recognise through it the operation of the power 

structure. 

87. p. 

W. MÜLLER JUDIT: It has been an longstanding debt and obligation of our society to remember 

those innocent young women and young men who were captured and taken away by military bodies 

of the advancing Red Army in 1944-1945 and  were transported to the Soviet Union under the 

massive lie of a so called “malenkij robot” ,  (a distorted Hungarian version of the original Russian 

expression “malenkaya rabota”, literally meaning “small work” taking the length of a few weeks) 

that in practice lasted for about for 3-5 years. More than a third of those deported have never 

returned home. About 160-180 000 innocent civilians were transported from the territory of present-

day Hungary, and 250-300 000 from contemporary, historical Hungary. Most of them were deported 

as prisoners of war, but about 130,000 people, about half of them, were deported from the German 

territories or from the annexed territories (Transcarpathia, Transylvania, the Highlands, the South) 

merely because of their German or their Hungarian origin. Their only “crime” was due to their 

German or Hungarian ancestry. The deportees, both women and men, worked under 

incomprehensibly difficult working conditions in the coal mines of the Donetsk Basin, the industrial 

area of the Urals, at oil extraction, or construction sites, oil pipelines, kolkhozes, logging, and so 

on. They were subjected to unimaginable physical and mental suffering that the “lucky” survivors 

endured only with the support, spiritual strength, and religious faith brought from their homeland. 

The author's research, which began fifteen years ago with the encouragement of Zoltán Huszár, 

therefore the authors sincerely would like to thank this support! 

100. p. 

MAJDÁN JÁNOS: Strengthening the economic, cultural, and personal relations of Transdanubia, 

the neighboring Austrian provinces and Vienna, which have existed for centuries, also played an 

important role in the construction plans of the Hungarian railways and in the case of the opened 

network. Based on such aspects, a line was built between the western counties and the headquarters 

of Styria, which was put into circulation in 1873 and was built and operated by the Hungarian 

Western Railway Private Company. The joint-stock company operated a double-track railway, one 

of the starting points of which was Székesfehérvár and the other of Győr. The two sections met at 

Kis Cell station (now Celldömölk) and from there continued through Szombathely to Graz. From 

planning through construction to operation, this article deals with the private railway, one of the 

most important stages of which was Kis Cell, which is the hometown of Zoltán Huszár.  

110. p. 

KÉRI KATALIN: At the turn of the 19th and 20th centuries, as in other Western countries, hundreds 

of associations, including dozens of teachers' associations, were formed in Hungary. In terms of 

their objectives, the various national and local teacher associations, including those in Baranya 

County, agreed that their multiple task was to strengthen teachers' professionalism and their 

devotion of the profession, as well as to fight for the empowerment of educators and to provide 

space for teachers' self-education and in-service training. Regarding the wave of association 

formation in the initial period of dualism, it can be stated that by the end of the century it also 

subsided in relation to teacher associations, because not all previously formed associations proved 
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to be viable. However, the decline in the desire to form an association may have been due to the 

constantly intertwined, rearranging association “movement” into larger associations, as well as to 

the recognition that the opportunities for teacher associations were limited in terms of advocacy. At 

the same time, however, it is clear that the members of the teachers' associations not only organized 

excursions and meetings, but also played an important role in the development of teacher 

professionalism in the age of dualism and in strengthening the foundations of their profession.  

121. p. 

HÉJJ ANDREAS: Constructing an instrument to measure what makes a professor popular: Most 

readers in university teaching positions will have evidenced, how difficult it is to grade students in 

a just way. It appears to be plausible that students grade their teachers as  well (and not only under 

markmyprofessor.com). This issue gains special interest in the light of the ongoing discussion 

among educationalists on distance education because of the new Corona virus as to how to motivate 

students and to provide them a high quality of teaching that can also be evaluated by the maintainer 

of our universities. This context justifies the construction of the present questionnaire to measure 

students´ attitudes towards their lecturers. After a detailed discussion of matters of content and 

methodology a scalogram and factor analysis of the new instrument is presented. The three groups 

of properties most desirable in a lecturer are the ability to motivate, the capacity for personal contact 

and teaching skill. These results are discussed in terms of the communicative functions of (teaching) 

language and emotional intelligence: Students will not be limited to their cognitive cortex. Quite 

the contrary: They insist on holistic, accessible and motivating communication with their lecturers.  

127. p. 

KLEIN ÁGNES – SZEDERKÉNYI ÉVA: Historical memorial days and associated celebrations are 

part of a culture of remembrance and are characterized by processes such as the typical use of 

language in speeches, the inclusion of songs and instruments repeated in each ceremony, such as 

wreaths, flags etc. Attending the ceremony is also a form of socialization, especially when it takes 

place at school and is planned, organized and conducted by teachers together with the children. In 

socialist Hungary, school ceremonies had to symbolize the unity and belonging of the Hungarian 

people under the leadership of the Hungarian Socialist Party. This was served by individual 

symbols, such as perhaps most prominently the red tie for pioneers and the blue tie for “little 

drummers”. The celebrations followed a unified scenario, leaving little room for creativity in both 

the organization and the program. After the change of regime, school holidays also changed. 

Following new research findings in pedagogy and child psychology, as well as changes in subject 

didactics, a new process has been launched to make school holidays national memorial days. Twice, 

on March 15 and October 23, school students will be commemorated with an occasional program 

in a school setting. In the following, we first talk about memorial days as a part of political culture 

and then review the aspects related to the celebrations of school-age children. Finally, we propose 

the use of modern technical tools for experiential celebration. 

134. p. 

KOLTAI ZSUZSA: Online Museum Learning: Based on international examples the paper defines 

the current trends of online museum learning. In the last couple of years online publications, games 

and methodological support promoting museum learning became prevalent in the international 

practice of museums. The innovation of online museum education has speeded up due to COVID-

19 since many museums were proactive after the lockdown and they try to compensate the lack of 

traditional museum learning programs with various online services. 

142. p. 

REISZ TERÉZIA: The goal of the contemporary research was to gain information on museum 

experiences of students pursuing a teaching degree, their knowledge of museum education methods, 

and their pedagogic planning. The students consider efficient learning and community building as 

the most significant benefits to be achieved by enhancing and developing museums. School 

leadership, local governments, the museums and institutions of higher education are tasked with 

developing new methodologies and the improvement of informational channels in addition to 

working towards financial security. For the achievement of true breakthroughs in education it is 
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essential to include the theoretical basis for museum pedagogy and practical methodologies into 

curriculums. It is not a realistic expectation for teachers to expose their students to the pedagogic 

benefits of museums until they themselves have not adopted museum visits as part of their own 

lifestiles; and for this adoption to happen, it is necessary for the students pursuing a teaching degree 

to become familiar with the newest museum pedagogy methods during their training. For the 

implementation of this, systematic interorganizational connections are necessary. The functions of 

museums - in order of priority - include: a place for learning, an institution for maintaining and 

interpreting cultural and scientific values, development of educational programs, production and 

distribution of professional information. We shouldn’t dismiss museums importance in community 

building either. Future museums have to be prepared to meet the needs of audiences for interactive 

educational tools and specialized services. Programs promoting mental well -being are gaining 

popularity with museum goers. 

153. p. 

OROSZI SÁNDOR: The study examines the category of ecological overshooting after an 

interpretation of the ecological footprint and a brief analysis of its components . As a result of 

lasting existence of this phenomenon, the economic and social growth of the countries of the world 

has become unsustainable, leading to stagnation, recidivism, and ultimately collapse. Efforts to 

survive and supply population may increase their aggressiveness in international relations, but their 

passivity on issues that can only be solved jointly. States with low economic, military and power 

potential are forced to take coordinated actions with countries with similar characteristics, thus 

shifting the possibility of threatening conflicts to the level of cultures.  

166. p. 

BESSENYEI ISTVÁN: In this paper, we provide a prediction of the expected consequences of a 

COVID-19 pandemic based on a neoclassical model of the real business-cycle theory. We then 

examine whether the government is able to mitigate the expected negative effects of the pandemic. 

In the last section, we contrast our conclusions with the relevant result of the New Keynesian theory, 

which can be considered as an alternative to neoclassical theory. 

181. p. 

BARANCSUK JÁNOS: Our study’s title resembles Schopenhauer’s most famous book, but of course 

it does not want to refer to an (economic) philosophical theory basis similar to the Master’s. 

However we actually do lean on Schopenhauer’s theory if we try to find an answer to the following: 

what kind of realisation we could conclude to if the „forever surviving” capitalism is not seen as 

the description of actors’ rationality with the well recognisable natural order and its own pattern, 

but we see it as a related want to Keynes’ and others’ animal spirit belief and its product. But is the 

economic and social reproduction’s sometimes problematic but solid continuity explainable if we 

break up with the economic action’s classic and original – the consumer’s needs satisfying – target 

theory, and the causal and segmental (in other theories: balanced versus imbalanced) motifs’ sharp 

differentiation? In linking of our thoughts we connect to Joseph Vogl’s paragraphs in a book he 

wrote in a similar topic, raising several questions in its logical consequences, if – as opposed to 

Polányi’s paradigm – we see not the social institute system but the often hardly identifiable and 

even more vital “capitalist spirit” as the first “spring” in case of shaping the social -economic 

models. 

186. p. 

GERHARD FRITZ: Four sources were analysed: 1. the reminiscences of Theodor Hepp, captain of 

a German artillery regiment, 2. of Ferdinand Schädel, rifleman in an infantry regiment, 3. of 

Dominik Richert, private and later corporal of Alsatian origin in changing German infantry 

regiments, 4. the records of several soldiers of the Wurtemberg mountain infantry troops. In addition 

a number of shorter ego-documents were utilized. Based on these documents it was intended to 

show how German soldiers experienced the other nations involved in the First World War, enemy 

nations and allied nations. In the beginning the German public opinion is presented as far as France, 

Great Britain and the United States were concerned. On the other side the idea these three states 

had about Germany was presented, too. It is shown that there was an extremely aggressive racist 

anti-German propaganda. On the other hand the German propaganda against the enemies appears 
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harmless and dilettantish. The main part of the article is focused on the way how German soldiers 

noticed south-east European nations, as well as allies and enemies, id est Austria-Hungary, Bulgary 

and other nationalities as the Serbs, the Rumanians and the Czechs. Then the Turks and the Jews 

are mentioned. Austria-Hungary was seen in quite different ways. On the one hand the Habsburg 

monarchy was appreciated, on the other hand there was a lack of understanding: The Austro-

Hungarian enthusiasm for war seem in 1914 to be exaggerated, and in the following years the 

Germans criticised the increasing moral and organisational deficiencies. The opinion about the 

Bulgarian ally is extremely negative.  Bulgarian officers are described as russophile. Even more 

serious are very precisely described accusations of Bulgarian brutalities and war crimes.  The Czechs 

who were citizens of the Austro-Hungarian monarchy with an intensive tendency towards 

separatism are seen in a very critical way. The Rumanians are described as a people of 

underdevelopment, far from central European standards, and it is emphasized that the Rumanians 

neglected and mistreated their prisoners of war. Jews are rarely mentioned. Only the Alsatian 

Richert talks several times about them and describes them in a negative way. Against all expectation 

the Serbs – enemies of Germany and of Austria-Hungary – are described as a very likable people. 

Turks are rarely mentioned. On the one hand their military qualities are praised, on the other hand 

there is shocking information about Turk atrocities against the Armenians. 

199. p. 

MAŁGORZATA ŚWIDER: The present study examines the relationships between the use of the 

German language, which played a special role, and social and political life in Upper Silesia. We can 

posit the question as follows: can we trace changes in the use of the German language under the 

influence of social, cultural and political phenomena? In order to be able to answer the question 

asked, the most important political events that determined the characterization of the Upper Silesian 

region as an area of the cultural borderland, as an area of the cultural borderland must be evaluated, 

in order to distinguish the most important circumstances, which mark the presence of the German 

language in this region, regarding both the past and present. 

216. p. 

ALEKSANDRA TRZCIELIŃSKA-POLUS: In summary, it can be said that the events and the situation 

in Poland and Hungary in the German media, relatively speaking, are given a lot of space. Most of 

the articles are very critical of the policies of the two countries. In summary, however, it should be 

emphasized that many European countries are currently turning towards nationalism and some are 

turning away from the European Union. This backward development harbours numerous dangers, 

particularly by emphasizing the importance of the nation state. There are parties who want to turn 

away from Europe or want to limit the powers of the European Union. Voices pleading for the 

refusal of refugees, the use of nationalistic, immigration and xenophobic slogans can be heard not 

only in Poland and Hungary, but also in Denmark, France, Holland, Great Britain, Germany and 

other countries. 

225. p. 

HELENA GRECMANOVÁ – MIROSLAV DOPITA: This study deals with the conception of adult 

education (andragogy) as a study program and a scientific subject in the Czechoslovak Republic 

after World War II, and including those conceptions that influenced the theory and practice of the 

subject. The study aims to answer the question of how the study of andragogy at the Philosophical 

Faculty of the Palacký University in Olomouc was constituted. This process began in the late 1960s, 

with the space for its development only opening after 1989. 

232. p. 

MATTHIAS MUNKWITZ: The decisions of the political leaders with regard to the effects of the 

Corona pandemic have led to the almost end of public life. However, the public is the most 

important place for companies, cultural enterprises and artists to offer their own products.  There is 

no longer a market as a commercial place for the public. This is, besides the often precarious 

situation of the artists, the main problem in securing existence. However, it must also be said that 

many artists themselves do not have a business model at all. Political decisions, even if they are 

necessary from a medical point of view, exacerbate the problem of artists and cultural enterprises.  
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Only politics can solve this problem again. Wanting cultural-artistic offerings is primarily a 

cultural-political task, not a cultural-economic one. 

241. p. 

KÉKESI ESZTER: The study deals with programs and social events of small settlements in Baranya 

County, which have an important role in integrating the communities of the settlements and 

strengthening the local identity, tourism and economy of the villages of the county. By examining 

the available literature the study reveals the history and program structure of village days, and 

present local tenders that help small settlements to get a chance to reinterpret their local identity, 

discover their local values, and promote the cultural economy of their settlement. The paper also 

examines the festivals in relation to the county's tourism products and present them with local 

examples. The author also discusses the situation of the creative and artistic colonies in Baranya 

County and the paper introduces several examples of regularly organized camps— such as creative 

and art and craft camps. The study is implemented in the frame of the National Institute for Culture’s 

Academic Grant Program for Public Culture and it is carried out in cooperation between the 

academic staff and students of the University of Pécs, Faculty of Humani ties, Institute for Human 

Development and Cultural Studies and local community development practitioners.  

256. p. 

MURIN KATA: This article aims to find the relevance of best practice in community development, 

where the human factor and the environmental elements influence the process intensely. The 

emphasis is on the question, whether we can adopt a method, that was successful in one case in 

another community. The author collected different viewpoints concerning the steps, stages and 

levels in community development, as well as gave a picture of the phrase “best practice” (content, 

critics, related expressions). The conclusion of the research is that in the human segment it is more 

beneficial to compare different good projects based on the idea of benchmarking. The author defines 

the role of “best practice” in a triparty system method, manual, meshwork. The study is implemented 

in the frame of the National Institute for Culture’s Academic Grant Program for Public Culture and 

it is carried out in cooperation between the academic staff and students of the University of Pécs, 

Faculty of Humanities, Institute for Human Development and Cultural Studies and local community 

development practitioners. 

265. p. 

MOLNÁR BENCE: Are good students more sympathetic? Is there any correlation between a 

student’s judgement and performance in school? The author investigated the relationship between 

the students’ sympathy and academic accomplishment, and their appearance in the class 

communities’ sympathetic relations in two high school graduate classes of the “Ciszterci Rend Nagy 

Lajos Gimnáziuma” in Pécs. The study involved 68 participants, and the results show that students 

with good performance – above the academic median but not outstanding – receive the greatest 

sympathy.  

278. p. 
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SZERZŐINK 

AGÁRDI PÉTER irodalom- és művelődéstörténész, a PTE professzor emeritusa. 

 

BARANCSUK JÁNOS dr., habil., egyetemi docens, a közgazdaságtudományok kandidátusa. PTE 

KTK Közgazdaságtan és Ökonometria Intézet. Kutatási terület: mikroökonómia, piacelmélet, 

közgazdasági elméletek története. 

 

BÁRDONICSEK DOMINIKA a PTE Interdiszciplináris Doktori Iskolájának elsőéves hallgatója. A 

MOSZT (Modernkori Oroszország és Szovjetunió Történeti Kutatócsoport) tudományos titkára és 

szerkesztőbizottsági tagja. Államelméleti, jogtörténeti és pszichológiai szempontból vizsgálja a 

Gulág női táborait 1934 és ’53 között, azon belül is a teljes kiszolgáltatottság keretei között az 

általános viselkedési mintákat, a táborok jellemzőit, az adaptációs és túlélési stratégiákat. 

 

BEBESI GYÖRGY dr. habil., PhD, a PTE BTK Történettudományi Intézetének egyetemi docense, 

a Modernkori Oroszország és Szovjetunió Történeti Kutatócsoport (MOSZT) alapító vezetője, az 

Újkortörténeti Tanszék tanszékvezetőhelyettese. Kutatási területe a  19. századi orosz történelem, 

különös tekintettel a 19-20. század fordulójára, valamint a konzervatív és jobboldali ideológiák, 

mozgalmak története a korszakban. A PTE BTK „Európa és a magyarság a 18 -20. században” 

Interdiszciplináris Doktoriskolájának törzstagja, sorozatszerkesztője a MOSZT Könyvek és 

MOSZT Füzetek kiadványsorozatoknak. 

 

BESSENYEI ISTVÁN dr. habil., PhD, egyetemi docens, PTE KTK Közgazdaságtan és Ökonometria 

Intézet. Kutatási terület: makroökonómia, dinamikus közgazdasági modellek, matema tikai 

közgazdaságtan. 

 

BOKOR BÉLA dr., PhD, címzetes egyetemi tanár, népművelő-könyvtáros, terület- és 

településfejlesztő. Négy évtizeden át a Pécsi Tudományegyetem oktatója, a Baranya Megyei 

Kulturális és Idegenforgalmi Központ igazgatója volt. 1992 óta a Határokon Túli Magyarságért 

Alapítvány kuratóriumi elnöke, a Baranya Megyei Értéktár Bizottság szakértő tagja . 

 

DOPITA, MIROSLAV doc. mgr. PhD, ist Dozent am Lehrstuhl für Soziologie, Andragogik und 

Kulturanthropologie an der Philosophischen Fakultät der Palacký Universität in Olomouc. An 

dieser Fakultät absolvierte er das Doktorstudienprogramm im Fach Soziologie sowie das 

Habilitationsverfahren im Fach Andragogik. In der Forschung befasst er sich mit den Beziehungen 

zwischen Bildung und Gesellschaft und den damit zusammenhängenden Phänomenen. Er ist 

Mitglied der Exekutivredaktion der Zeitschrift Acta humanica, sowie Mitglied der Redaktionen der 

Zeitschriften Orbis scholae und Sociální pedagogika. 

 

FERKOV JAKAB dr., PhD, etnográfus, muzeológus, 1998-2019. Kanizsai Dorottya Múzeum 

Mohács, muzeológus, 1999-től igazgató. 2019 novemberétől nyugdíjas. 

 

PROF. FRITZ, GERHARD dr., habilitiert an der Universität Stuttgart in Neuerer Geschichte, seit 

2002 Professor für Geschichte an der Pädagogischen Hochschule Schwäbisch Gmünd. Zahlreiche 

Veröffentlichungen zur Geschichte von Mittelalter, Früher Neuzeit und des 19. -21. Jahrhundertsl 

 

GERNER ZSUZSANNA dr. habil. PhD, germanista-nyelvész, PTE BTK Germanisztikai Intézet; 

Kutatási területei: német nyelvtörténet, nyelvszociológia. 

 

PROF. GRECMANOVÁ, HELENA univ. prof., PhDr., PhD ist eine Absolventin der Pädagogik für 

Lehrerbildung. Die längste Zeit ihres professionellen Lebens wirkt sie an der Palacký Universität 

in Olomouc, dies zunächst an der Pädagogischen und später an  der Philosophischen Fakultät. Sie 
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hat sich im Fach Pädagogik habilitiert und wurde dort anschließend zur Professorin ernannt. In der 

Forschung widmet sie sich dem Klima von Bildungsorganisationen, vornehmlich von Schulen, 

ferner dem kritischen Denken und der Applikation von aktivierenden Methoden im Unterricht. Sie 

publiziert in einer Reihe rezensierter tschechischer und ausländischer Zeitschriften und ist Mitglied 

mehrerer wissenschaftlicher und redaktionellen Beiräte. 

 

PROF. HEIDL GYÖRGY DSc, Dr. habil., PhD, a Pécsi Tudományegyetem BTK dékánja. A 

Filozófiai és Művészetelméleti Intézet Esztétika és Kulturális Tanulmányok Tanszékének egyetemi 

tanára. Kutatási területe: Órigenész és a nyugati órigenizmus; latin egyházatyák; Ambrus, Jeromos, 

Ágoston munkássága; Újplatonizmus, keresztény filozófia; Antik és középkori művészet- és 

szépségelméletek, ókeresztény művészet. 

 

PROF. HÉJJ ANDREAS Dr. habil., PhD, egyetemi tanár (PTE BTK Humánfejlesztési és 

Művelődéstudományi Intézet Felnőttképzési és Képességfejlesztési Tanszék); evolúciós 

pszichológus, vagyis az érdekli, hogyan befolyásolják mai viselkedésünket és ízlésünket azok az 

alkalmazkodások, amelyek sok ezer nemzedéknyi elődjeink túlélését biztosították. Ezen 

alkalmazkodások modern kihatásait a világ számos kultúrájában, többek között Pápua Új-

Guineában, Mikronéziában és Ecuadorban tanulmányozta a szépség, a beavatás és az idősek 

tisztelete vonatkozásában. Részletesebb tájékoztatás a szerző honlapján (http://hejj.de).  

 

KÉKESI ESZTER a PTE Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Karán végezett andragógia-

művelődésszervező szakirányon, valamint kulturális mediáció mesterképzési szakon 2013 -ban. 

Jelenleg a Nemzeti Művelődési Intézet Közművelődési Ösztöndíj Kutatócsoportok számára című 

pályázat keretében, a PTE BTK HFMI kutatócsoportja által koordinált „A közművelődési 

intézmények és közösségi színterek szerepe a Baranya megyei községek közösségfejlesztésében” 

címet viselő egy éves kutatásban vesz részt. 

 

PROF. KÉRI KATALIN DSc.. Dr. habil., PhD, tanszékvezető egyetemi tanár, DI-vezető, PTE BTK 

Neveléstudományi Intézet, Nevelés- és Művelődéstörténeti Tanszék, /„Oktatás és Társadalom” 

Neveléstudományi Doktori Iskola. 

 

KLEIN ÁGNES dr. habil., PhD, egyetemi docens, PTE KPVK Illyés Gyula Pedagógusképző 

Intézet, szakfelelős (óvodapedagógus), szakirányfelelős. Kutatási területe: német nyelvészet és 

didaktika, CLIL, kétnyelvűség, nyelvi változatok (dialektológia) . 

 

KOLLER INEZ ZSÓFIA dr., PhD, egyetemi adjunktus, Pécsi Tudományegyetem, 

Bölcsészettudományi Kar, Humánfejlesztési és Művelődéstudományi Intézet. Kutatási területe: a 

társadalmi igazságosság érvényesülése, illetve annak hiánya különböző társadalmi csoportok 

között. 

 

KOLTAI ZSUZSA dr., PhD, egyetemi adjunktus, PTE BTK Humánfejlesztési és 

Művelődéstudományi Intézet. Kutatási területe: múzeumpedagógia, múzeumandragógia, a 

múzeumi kultúraközvetítés innovációi. 

 

KRISZTIÁN BÉLA dr., PhD, címzetes egyetemi tanár, mérnök, szakpedagógus, szakíró. 

Tanulmányait a BME-n, az ELTE-n és a PTE-n végezte. Kezdetben az ipari szakképzésben, a 

szervezés és vezetéstudomány területén, 1989-től a pécsi egyetemi képzésben tevékenykedett, az 

emberi erőforrással foglalkozó szakok egyik alapítója. 1947-től szakíró, számos könyv, tanulmány 

szerzője. Többek között a Comenius, az Apáczai Csere János és az Eötvös József Díj kitüntetettje. 

 

PROF. MAJDÁN JÁNOS dr. habil., a történelemtudományok kandidátusa, rector emeritus. 1979 óta 

a pécsi felsőoktatásban dolgozik. Oktatási és kutatási területe a török kiűzése utáni (1700) 

Magyarország gazdasági, kulturális élete. Elsősorban a magyar modernizáció különböző 

területeivel foglalkozik, kiemelten a közlekedéssel (vasutakkal), a Kárpát -medence szőlő- és a 
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borkultúrájával és az életmód különböző korszakbeli változásaival. Két cikluson keresztül (8 év) az 

Eötvös József Főiskola rektoraként tevékenykedett Baján. 

 

MINORICS TÜNDE dr., PhD, etnográfus, a PTE BTK Humán Fejlesztési és Művelődéstudományi 

Intézet, Művelődéstudományi Tanszékének adjunktusa, a Kulturális Örökség Kutatócsoport 

vezetője. Kutatási területe a kulturális örökség, annak antropológiai, közösségi és turisztikai 

vonatkozásai. A Határokon Túli Magyarságért Alapítvány művészeti vezetője.  

 

MOLNÁR BENCE a PTE BTK Humán Fejlesztési és Művelődéstudományi Intézet Könyvtár és 

Információtudományi Tanszék informatikus könyvtáros alapképzés másodéves, nappali tagozatos 

hallgatója. 

 

PROF. MUNKWITZ, MATTHIAS dr. oec. prof. h.c. – Master of advanced studies – ist emer. 

Professor für Kulturökonomie und Betriebswirtschaftslehre an der University of Applied  Sciences 

Zittau/Görlitz. Er war von 2009 bis 2017 Beauftragter des Dekans der Fakultät Management - und 

Kulturwissenschaften für die Kontakte zur Universität Pécs . 

 

MURIN KATA: A Pécsi Tudományegyetem közösségszervezés szakos, végzős hallgatója 

humánfejlesztés szakirányon. Jelenleg levelező munkarendű tanulmányai mellett a PTE Klinikai 

Központban dolgozik igazgatási ügyintéző munkakörben. 

 

PROF. NEMESKÉRI ZSOLT dr. habil., PhD, a Pécsi Tudományegyetem és a Gál Ferenc Főiskola 

egyetemi tanára, a PTE KPVK Kultúra- és Társadalomtudományi Intézetének igazgatója. 

 

NÉMETH BALÁZS dr. habil., PhD, egyetemi docens, a PTE BTK Humánfejlesztési és 

Művelődéstudományi Intézetének intézetigazgató-helyettese. Két európai szakmai szervezetben 

képviseli egyetemét (EUCEN, EAEA). Jelenleg a MELLearN – Felsőoktatási Hálózat az Életen Át 

Tartó Tanulásért – ügyvezető elnöke, az MTA Andragógiai Albizottság elnöke. Kutatási területe a 

felnőttoktatás és a politika kapcsolata, az európai felnőttoktatás intézményeinek és mozgalmainak 

1790 és 1990 közötti története, valamint a tanuló városok-régiók evolúciója. 

 

PROF. OROSZI SÁNDOR dr. habil., a közgazdaságtudományok kandidátusa, professor emeritus. 

Évtizeden keresztül oktatott a PTE KTK-n, illetve jogelődjein, majd a FEEK oktatómunkájában vett 

részt. 2013-ban vonult nyugdíjba, majd a Kaposvári Egyetem GTK-án tartott kurzusokat a nappali 

képzésben és a Doktori Iskola keretében. 2018-ban befejezte pályafutását, és a KE is professor 

emeritus címet adományozott neki. 

 

REISZ TERÉZIA dr. habil. PhD, szociológus, a PTE BTK Humánfejlesztési és  

Művelődéstudományi Intézet, Művelődéstudományi Tanszékének egyetemi docenseként 

szociológiai és neveléstudományi tantárgyakat oktat. A karon működő andragógiai és pedagógiai 

kutatócsoportban a pedagógusjelöltek, az ifjúságsegítő és az andragógus hallgatók pályakövetését 

mérő kutatásokat végez. A Diáktámasz Alapítvány kuratóriumi elnökeként halmozottan hátrányos 

helyzetű, tehetséges fiatalok támogatását és mentorálását végzi.  

 

PROF. SÁRI MIHÁLY dr. habil., PhD, a Debreceni  Kossuth Lajos Tudományegyetemen, a Pécsi 

Tudományegyetem FEEK-en oktatott, vezetett intézetet, az Eötvös József Főiskola 

rektorhelyetteseként ment nyugdíjba.  Az Oklahoma University  Hall of Fame tagja, ma is aktívan 

vesz részt az egyetemi oktatásban, tudományszervezésben, kutatásban, folyóiratok szerkesztésében. 

Kutatási területe: európai és magyar kulturális intézményrendszer, a helyi társadalom és kultúra, 

lokális-nemzeti-európai identitás kérdései. 

 

PROF. SWIDER MALGORZATA univ. prof., dr. habil., Historikerin, studierte in Opole, Köln und 

Dortmund. Seit Oktober 2019 Professorin für Neueste Geschichte an der Pädagogischen Universität 

in Kraków, früher Professorin für Neueste Geschichte an der Universität in Opole. Ihre 

wissenschaftlichen Interessen und Forschungsschwerpunkte sind: deutsch-polnische Beziehungen 
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nach dem Zweiten Weltkrieg, Schlesien nach 1945, Arbeiterbewegung und Sozialdemokratie und 

ihre Beziehungen zu Polen.  

 

SZEDERKÉNYI ÉVA dr., PhD, egyetemi adjunktus, PTE BTK Humán Fejlesztési és 

Művelődéstudományi Intézet, Felnőttképzési és Képességfejlesztési Tnaszék. Kutatási terület: 

andragógia, irodalom- és kultúratudomány (Dél-Kelet-Európa és Magyarország 

művelődéstörténete). 

 

SZELLŐ JÁNOS, címzetes egyetemi docens, a PTE Kultúratudományi, Pedagógusképző és 

Vidékfejlesztési Karán működő Munkatudományi Kutatócsoport vezetője.  

 

PROF. TRZCIELINSKA-POLUS, ALEKSANDRA univ. prof., dr. habil., arbeitet als Universitäts-

Professorin an der Universität Opole (Polen) im Institut für politische  Wissenschaften und 

Verwaltung. Sie ist Leiterin des Lehrstuhls für internatioale Beziehungen.  

 

VARGA KATALIN, dr. habil., PhD, tanszékvezető egyetemi docens. 1986-tól könyvtárosként 

dolgozik, az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum vezetője (2006-2017) valamint 

tanszékvezető egyetemi docensként oktat a Pécsi Tudományegyetem BTK Humán Fejlesztési  és 

Művelődéstudományi Intézet Könyvtár és Információtudományi Tanszékén. Kutatási terület: az 

információs műveltségelmélet módszertana, valamint a mérési-értékelési rendszerének, 

indikátorainak a kidolgozása. 

 

VÁRNAGY PÉTER dr. habil., PhD, tanszékvezető egyetemi docens, jogász, a PTE BTK 

Humánfejlesztési és Művelődéstudományi Intézet, Művelődéstudományi Tanszék. Kutatási 

területei: a kultúrára és az oktatásra ható normarendszerek vizsgálata, elemzése; a kulturális és 

oktatási tevékenységek magyarországi és európai szabályozási háttere, fejlesztésének lehetőségei; 

továbbá a cserkészet helytörténeti és pedagógiai vonatkozásai . 

 

WALTERNÉ MÜLLER JUDIT magyar-történelem és német szakos tanár, művelődésszervező, a 

Janus Pannonius Múzeum igazgatóhelyettese. Kutatási témája: a „málenkij robot”, azaz a második 

világháború végén a polgári személyek kényszermunkára hurcolása a Szovjetunióba. 2017. 

augusztus 20. alkalmából a GULAG-GUPVI Emlékév során az elhurcoltak történetének hiteles 

bemutatásáért Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetésben részesült.  

 

ZALAY SZABOLCS dr., PhD, a Pécsi Leőwey Klára Gimnázium igazgatója. A PTE-n tíz évig 

tanított kommunikációt és művelődésfilozófiát, neveléstudományból doktorált. 2011-től vezeti a 

gimnáziumot, amelyet a „tehetségek gimnáziumának” nevez. Törekvése, hogy a halálosan unalmas 

és stresszes poroszos iskolából komoly tanulási élményekkel teli, modern, élő lüktetésű helyet 

varázsoljon. Tagja a Nemzeti Pedagógus Kar elnökségének. 

 

ZÁDORI IVÁN dr. habil., PhD, egyetemi docens, a PTE Kultúratudományi, Pedagógusképző és 

Vidékfejlesztési Karának külügyi és kapcsolati dékánhelyettese. 
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