
 

2 0 2  

WALTERNÉ MÜLLER JUDIT 

Emlékeim 

Nagy örömmel fogadtam a megtisztelő felkérést, miszerint a Pécsi Tudományegyetem Kul-

túratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Karának (KPVK) a középkori Pécsi 

Egyetem 650. évfordulójára megjelenő ünnepi kötetében visszaemlékezhetek a jogelőd 

Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Kar (FEEK) egykori hallgatójaként itteni 

tanulmányaimra. Tapasztalt pécsi egyetemistának mondhatom magam, hiszen első diplo-

mámat a Pécsi Janus Pannonius Tudományegyetem Tanárképző Karán szereztem magyar-

történelem szakon, majd a PTE Bölcsészettudományi Karon német nyelvtanári diplomát 

kaptam, végül 2005-ben a PTE FEEK művelődésszervezői szakát végeztem el. 

Ez utóbbi tanulmányaimra lelkileg régóta készülődtem, de bevallom, második diplomám 

átvétele után öt évvel, némi ösztönzés is kellett a jelentkezésem benyújtásához. Munkahe-

lyem, a Janus Pannonius Múzeum akkori igazgatója többször is utalt rá, hogy mindenképp 

fontos lenne mind a múzeum, mind a saját szempontomból a művelődésszervezői szak el-

végzése. Kétszer is elodáztam a jelentkezésemet, mígnem 2002-ben Huszár Zoltán akkori 

megyei múzeumigazgató visszautasíthatatlanul és félreérthetetlenül elém tette aláírásra a 

már félig kitöltött jelentkezési lapomat. A kocka tehát el volt vetve, rövidesen mentem 

felvételizni. 

Azóta sem tudom kellőképp megköszönni ezt a kedves, ámde határozott lépést: szakmai 

pályámhoz elengedhetetlenül fontos és hasznos, emberi kapcsolataimban pedig meghatá-

rozó volt a FEEK-en töltött időszak. Az a tény, hogy az egyetemen az oktatóink egyenrangú 

partnerként kezeltek bennünket, az, hogy a munkahelyi tapasztalataimat sikeresen és ered-

ményesen használhattam tanulmányaim során, az, hogy az addig a gyakorlatban ösztönösen 

alkalmazott lépéseket immár tudatos döntések válthatták fel, a tanulás igazi élménnyé vá-

lását jelentette számomra. 

Jó volt újra elővenni a régi könyveket, és emellett a legújabb kutatásokkal és szakirodal-

makkal való megismerkedés is igazi szellemi örömforrás volt számomra. Megtanultunk 

újra olvasni a sorok között, munkahelyi tapasztalatainkat össze tudtuk vetni az elméleti 

ismeretekkel, láttuk a köztük lévő összhangot, és időnként az ellentmondásokat is.  

A nagy szakértelemmel összeállított egyetemi tananyag a legkülönbözőbb művelődési 

területek jellemzőivel, lehetőségeivel és nehézségeivel szembesített bennünket. Élmény 

volt kalandozni a kultúra és a művelődés legkülönbözőbb területein, és szinte minden al-

kalommal megtalálhattuk azt a kapcsolódási pontot, amit saját szakterületünkre is alkal-

mazhattunk, esetleg sikeresen tovább is fejleszthettünk. 

Szakmai fejlődésünk, előrelépésünk mellett fontos volt a FEEK-es csoporttársakkal 

való, máig is tartó barátságok kialakulása, amelyek szakmai kapcsolatokban, segítségnyúj-

tásokban, kollegiális együttműködésekben is gyakorta kifejezésre jutnak.  De örömmel em-

líthetem azokat a közös egyetemi és múzeumi projekteket, amelyeken a Pécsi Tudomány-

egyetem FEEK/KPVK és a Janus Pannonius Múzeum együttműködve, egymást erősítve 

vett és vesz részt. Ezekhez a sikeres programokhoz úgy érzem, feltétlen hozzájárul az, hogy 

egykor hallgatóként is megismerhettem, és jelenleg munkakapcsolatban folytathatom az 

egykori FEEK oktatóival a közös munkát. Példaként erre a sikeres közös konferenciákat, a 

kiállításokat, a kiadványokat, de az Európai Unió által támogatott projekteket is említhe-

tem. A múzeum mint az egyetem gyakorlóhelye – lehetőségei szerint – igyekszik szakmai 
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gyakorlati terepet biztosítani az egyetemi hallgatóknak, több múzeumi munkatárs óraadó 

az egyetemen, és az egyetemi oktatók sokszor tartják meg óráikat a múzeum különböző 

kiállításaiban. Mindezen közös munka megbecsülése és elismerése jeléül – nagy büszke-

ségünkre – 2015-ben a Janus Pannonius Múzeum a Pécsi Tudományegyetem Felnőttkép-

zési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Karának dékánjától, Nemeskéri Zsolttól átvehette a 

DOCENDO DISCIMUS kitüntetést. Ezt a megtisztelő oklevelet azok kaphatják, akik „ki-

emelkedő munkásságukkal a Kar javát szolgálták”. Mindezek, mint az egykori FEEK -es 

egyetemi tanulmányaim „továbbélési formái” szakmai és emberi szempontból is nagyon 

sokat jelentenek számomra, de intézményem, a Janus Pannonius Múzeum és munkatársai 

számára is. 

Végezetül ismételten megköszönöm a megszólalás lehetőségét azzal, hogy köszönő és 

emlékező szavaim itt nemcsak a saját, hanem valamennyi egykori egyetemi hallgatótársam 

nevében is szólnak. 

Bár az egykori Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Kar mára átalakult, jog-

utódja a Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar lett, biztos vagyok 

abban, hogy a fent nevezett és felsorolt értékek, pozitívumok továbbélnek, sőt újabb eré-

nyekkel, eszközökkel és lehetőségekkel gazdagítják a jelenlegi és a leendő hallgatók szak-

mai és emberi épülését. 

A középkori Pécsi Egyetem 650. évfordulója alkalmából szeretettel üdvözlök minden 

jelenlegi és egykori pécsi egyetemi oktatót és hallgatót, további sikeres  munkát kívánok 

valamennyiüknek a magam és a Janus Pannonius Múzeum nevében is! 

 

 

 

 


