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HUSZÁR ZOLTÁN 

Találkozásaim a FEEFI-vel és a FEEK-kel 

Első találkozás 

Lassan négy évtizede annak, hogy 1979-ben megkezdtem pécsi életemet és egyúttal el-

kezdtem tanulmányaimat az akkor még Pécsi Tanárképző Főiskolának nevezett intézmény-

ben, ugyan magyar-történelem szakon, de kedves népművelés (és ének) szakos barátaim 

jóvoltából bepillantást nyerhettem a számomra egyre szimpatikusabb népművelés szak éle-

tébe. Barátaim könyveit, kötelező irodalmait is – mint afféle „filosz” – igyekeztem átla-

pozni, többet pedig alaposan elolvasni. Az itt oktatott, sok vonatkozásban interdiszcipliná-

ris tudományterületek – esztétika, művelődéstörténet, művelődéselmélet, kulturális intéz-

mények, néprajz stb. című tárgyak – jelentős mértékben kiegészítették, árnyalták a magyar-

történelem szak klasszikus bölcsész területein megszerezhető ismereteimet. Barátaimat 

nemcsak a szak adta sokszínűség érdekelte, hanem azok oktatóiért is lelkesedtek. A Köz-

művelődési Tanszék alapító vezetőjéről, Ujvári Jenőről (későbbi megyei múzeumigazga-

tómról), Henni néniről (Szerecz Józsefnéről), Kígyós Sándorról, Andrásfalvy Bertalanról, 

Koltai Dénesről csak pozitív dolgokat hallottam tőlük. Mindez azt eredményezte, hogy 

néha egy-egy előadásra én is beültem, a népművelés szakesteket pedig szinte soha sem 

hagytam ki. 

Második találkozás 

1993 tavaszán, már a pécsi Várostörténeti Múzeum történész muzeológusa voltam, amikor 

„atyai barátom” és egyik mentorom, Krisztián Béla azzal az ajánlattal keresett meg, hogy 

a FEEFI bővülő oktatási rendszerében kellene, ill. lehetne szeptembertől művelődéstörté-

netet tanítanom. Ekkor már volt némi tapasztalatom az egyetemi oktatásban, mert 1991-től 

történeti muzeológia szemináriumot vezettem történész hallgatók 10-15 fős csoportjának, 

de nagy létszámú (80-100 fős) évfolyamnak, részben nálam idősebb felnőtteknek még soha 

sem tartottam előadást. Béla bátyám hasznos és praktikus tanácsai, Agárdi Péter tematikái 

és az akkor már a FEEFI intézetigazgatója, Koltai Dénes bátorítása után elvállaltam a meg-

tisztelő feladatot. Egész nyáron készültem az előadásokra, amik a magyar honfoglalás ko-

rától a 20. század végéig kellett, hogy áttekintsék a magyar és az egyetemes művelődéstör-

ténet főbb eseményeit 2 félévben. Nagy kihívás volt ez akkor nekem, de egyúttal nagy 

tapasztalatszerzési lehetőség is volt ez számomra. 

Így lettem 1993 szeptemberétől én is a FEEFI egyik utazó tanára. Hetente 1-2 alkalom-

mal Budapestre, havonta egyszer pedig Szombathelyre „kirándultam”. A napi 8 órás elő-

adás és a vizsgaidőszakokban több száz hallgató levizsgáztatása szellemi és fizikai érte-

lemben is próbára tette az embert, de ezek után mindig találtunk lehetőséget Kollégáimmal 

arra, hogy akár valamelyik budai kiskocsmában, vagy a Mecsek expressz büfékocsijában 

„összoktatói értekezletet” tartsunk. Ezek a fantasztikus beszélgetések, egy -egy nagyszerű 

eszmefuttatás máig elevenen élnek bennem. Hálás vagyok a sorsnak, hogy megismerhettem 

az akkori FEEFI sokszínű oktatói gárdáját, akik – úgy érzem – hamar befogadtak. Ezen 

szellemi épülés mellett persze arról is meg kell emlékezni – hogy az akkor két kisgyermeket 

nevelő – muzeológus és GYES-en lévő tanár házaspárnak is jól jött a kiszámítható időben, 

pontosan megérkező óraadói fizetésem. 
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Harmadik találkozás 

2006 júliusát mutatta a naptár, amikor nyolc évnyi megyei múzeumigazgatói munkámat az 

akkori Baranyai Megyei Önkormányzat vezetőinek jóvoltából „közös megegyezéssel” be-

fejeztem. Az ilyen „közös megegyezéseket” nem nagyon szokták az érintett számára elő-

készíteni, ezért szinte in medias res kerültem a dologba. Többek tanácsára és magam is úgy 

gondoltam, hogy megkeresem, az akkor már FEEK dékánját, Koltai Dénest, lenne -e szá-

momra főállású munka, az óraadói tevékenységem folytatásaként? A telefonhívásom után 

Dénes a következő nap délelőttjére találkozási lehetőséget ajánlott, azzal a megjegyzéssel: 

„Gyere el hozzánk, de a kapádat és a gereblyédet ne felejtsd otthon, mert éppen kertren-

dezésben vagyok!” A következő napon, családunk legjobb szerszámaival felszerelkezve 

csengettem be Koltaiékhoz. Dénes nagyon barátságosan és vidáman fogadott, nagyot ne-

vetve a kerti szerszámaim láttán. Majd kb. 4 órás beszélgetés után azt mondta: „Most már 

mindent megbeszéltünk. Tedd vissza az autódba az eszközeidet és gyere ebédelni.  Szeptem-

ber 1-től nálunk leszel oktató, de egy éven belül be kell adnod a PhD-disszertációdat!” 

Nagy megkönnyebbülést és bizalmat jelentett ez számomra. Szeptemberben pedig egy iga-

zán őszinte, empatikus kollegiális közeg fogadott a FEEK-en. Mindenki ott segített, ahol 

tudott. Ezt a légkört éreztem és érzem ma is gyakran.  

Úgy gondolom, a hallgatókkal gyorsan megtaláltam az azonos „hullámhosszt” így – néha 

ugyan kisebb-nagyobb nehézségekkel –, de alapvetően eredményesen tudtunk együttmű-

ködni. Nagy szakmai lehetőséget kaptam a FEEK vezetőitől, amikor Sári Mihály kollégánk 

távozása után, 2009 februárjában rám bízták az ún. Görlitz-Pécs Kultur und Management / 

Kulturmediation Dual Post Degree MA Bildung program magyar szakfelelősi feladatait. 

Számomra is nagy tanulási folyamat kezdődött ezzel. A kis hallgatói létszámú képzés szak-

mai színvonala azonban már az elején magas volt, ami alapvetően annak volt köszönhető, 

hogy szinte csak a legjobb MA hallgatók jelentkeztek a kettős diploma képzésre, és persze 

akik nagyon jó német nyelvtudással is rendelkeztek. A gyakori görlitzi látogatások, ven-

dégtanári tevékenység számomra is jelentős szakmai gyarapodást eredményezett. Igazán 

boldog pedig akkor voltam, amikor a Várnagy Péter kollégám és a német professzorokból 

álló záróvizsga bizottságunk előtt, magyar és német diákjaink nagyszerűen szerepelve két 

diplomát tudtak szerezni. 

Az elmúlt évek felsőoktatási prioritásai nem kedveztek a FEEK tradicionális képzései-

nek, ill. szakjainak, ezért minden próbálkozásaink, innovációnk latbavetése után el kellett 

fogadnunk azt a realitást, hogy 2015 szeptemberétől a szekszárdi Illyés Gyula Karral kö-

zösen egy új szervezeti formában, a Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesz-

tési Kar (KPVK) keretében kell/kellene megtalálnunk szakmai jövőnket fogyó számú hall-

gatónk és munkatársunk számára. 

 


