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EGY SZÜLETETT MENTOR

dr. H. Varga Gyula 70. születésnapjára

Ha egyetlen szóval jellemzem, akkor számomra ő a nagybetűs MENTOR, 
aki példamutatásával, kiforrott értékítéletével, szakmai megjegyzéseivel, idő-
ben és jól feltett kérdéseivel minden adandó alkalommal támogatta szakmai és 
személyes pályám alakulását. Jelen írás H. Varga Gyula 70. születésnapja alkal-
mából, személyes tapasztalatok felhasználásával készült, középpontba állítva 
azokat a tulajdonságokat, amelyekkel egy klasszikus értelemben vett mentor 
jellemezhető. 

Úgy gondolom, hogy H. Varga Gyula karakteres jelenléte együtt jár 
az önazonos véleményt felvállalni kész személyiséggel, ami követendő 
mintát adhat a hallgatók és a munkatársak számára. Közismert hihetetlen 
munkabírásáról, feladatokkal kapcsolatos elköteleződéséről, ügyekkel, 
programokkal kapcsolatos lojalitásáról. Neve intézményi szinten is összeforrt 
a páratlan szervező- és megoldókészséggel, de a közelében az is gyorsan 
kiderült, hogy csakis szívvel és lélekkel érdemes bármibe belekezdeni – erre 
igen gyakran fel is hívta a fiatal kollégák figyelmét. 

Oktatói és szakmai pályafutásának egyik védjegye az a következetes szi-
gor, amit a tudás, az ismeretek megszerzésével és megújításával kapcsolat-
ban érvényesít. Következetességét önmagára is kivetíti, jó példával jár elöl, 
ezt konferencia-előadásainak száma és témái is igazolják. Pártfogói, mentori 
gyakorlatára jellemző, hogy kollégái kutatási területeivel kapcsolatban érdek-
lődő, segítőkész és szükség esetén iránymutató. A fiatal munkatársak szakmai 
előmenetelét, publikációs tevékenységét is számon tartja, ezeket rendszeresen 
ösztönzi a meglévő szakmai kapcsolatainak mozgósításával.

Saját személyes tapasztalataim alapján elmondhatom, hogy pályakezdőként 
sokat jelentett, hogy a tanszékvezetői szoba ajtaja mindig nyitva állt előttünk, 
legyen szó atyai/baráti támogatásról, nevelői, pártfogói, vagy szakmai tanács-
adásról. Napszaktól függetlenül mindegyik szerep- és témakörben páratlan mó-
don képes volt a helytállásra, az odafordulásra és a személyre szabott törődésre. 
A mindennapok természetes velejárója volt számára a napi szintű kapcsolattar-
tás, az érdeklődés, a szakmai segítségnyújtás. 

Nyitott személyisége, fiatalos gondolkodása egyfajta természetes kíváncsi-
sággal társul, ami nem csupán a szakmai, tudományos témák iránt fogékony, 



36

Herzog Csilla

hanem a mindennapok szűkebb és tágabb környezet történései iránt is. Talán 
mindezen személyes tulajdonságoknak is köszönhető, hogy az ünnepelt, a 70. 
életévébe lépett mentor, H. Varga Gyula továbbra is fiatalos lendülettel, a tőle 
megszokott vidám, jókedvű hangulatban szervezi különböző szakmai összejö-
vetelek sorát, újabb mentoráltaknak megadva a lehetőséget a tudományos élet-
ben való részvételre. 

Ezúton szeretnék sok sikert és erőt kívánni a jövőbeli célokhoz és a tervezett, 
vállalt feladatokhoz!


