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HÉJJ ANDREAS 

Egy távolból jött FEEK-es ötágú visszaemlékezése  

1.) Harapós Mókus 

Müncheni irodámban csöng a telefon. A vonal végén egy számomra addig ismeretlen „Kol-

tai Dénes” jelentkezik. Meghív, hogy legközelebbi magyarországi utam során találkozzunk 

Óbudán, a Harapós Mókus kisvendéglőben. Egyetemi ügyekről szeretne velem beszélni. 

(Később kiderül, hogy egy általam a déltiroli bolsanói egyetemen tanított magyar hallga-

tóm révén szerzett tudomást rólam.) 

Sajnos, az egyeztetett nap előtti este Budán kutyát sétáltatva elcsúsztam a jégen és eltör-

tem a bal lábam. Fölhívtam dékán urat, hogy sajnos nem tudok menni. Azt mondja, „Ha 

fekszel, ráérsz, meglátogatlak.” Valóban, hamarosan ott termett, s mintegy tíz perc beszél-

getés után meghívott a FEEK-re egyetemi tanárnak. Én persze a professzori felkérést nem 

vettem komolyan. Nem tudtam, hogy ő lényegesen többet tudott rólam, mint én őróla. Azt 

mondta: „Na, jó, akkor legalább gyere el Pécsre, ahogy engedi a lábad, nézz körül, tarts 

egy előadást.” Kérdeztem, miről. „Amiről akarsz!” – volt a válasz. 

2.) „Azt a nőnek kell tudni” 

Amikor elindultam az előadásra, Magyarországon ismeretlen voltam, hiszen kisgyermek-

ként vittek magukkal a szüleim külföldre. Mind diákéveim, mind oktatói pályafutásom a 

müncheni egyetemhez kötöttek. Így igen meg voltam lepve, hogy a FEEK 5. emeleti , ha-

talmas előadójában minden helyen ültek. Csak később tudtam meg, hogy az akkor még 

nagyszámú kollégát és valamennyi, túl lassan menekülő hallgatójukat dékán úr bevezé-

nyelte a „német vendég” előadására. Ezért – teljesen jogosan – ismeretlenül is a fenébe 

kívántak. Szerencsére megenyhültek, amikor megtudták, hogy a „külföldi” vendég magya-

rul fog előadni, éspedig a szerelem pszichológiájáról. (Hálát adhatok, hogy kutatási terü-

letem „a szépség és a vonzalom szociálpszichológiája”, nem pedig az „űrmérték-érzékelés 

fejlődéspszichológiája, különös tekintettel a másodiktól a negyedik életévig”!)  

A sikeres előadás után Pécs kulináris élvezeteivel kényeztetett dékán úr, majd a kar föld-

szinti folyosójára ültünk be a bordó bőrfotelekbe , eljövendő együttműködésünk részleteit 

megtárgyalni. Dékán úr titkárnője főnökétől azt szerette volna megtudni, zavarhatja -e meg-

beszélésünket, ha telefonon keresik. Szó szerint ezt kérdezte: „Dékán úr bent van?” „Ezt a 

nőnek kell tudni!”, hangzott a válasz. Hát igen. Ahány ház, annyi szokás. Ha müncheni 

dékánom szólt volna hasonlóképp, ez lett volna dékánsága végnapja.  

3.) A prominens vizsgázó 

Magyarországon újdonsült professzorként először voltam az államvizsga-bizottság elnöke. 

Mivel az itteni rend németországi szocializációmtól erősen eltér, legalább annyira izgul-

tam, mint a jelöltek. (Hadd jegyezzem meg, hogy kellemesen tűnt fel, hogy itt a lányok 

elegáns ruhákban, a fiúk öltönyben jöttek vizsgázni. Sajnos Németországban ez már na-

gyon rég nem divat). Nos, a vizsga előtti napon felkeres egy professzor kollégám: „Holnap 

államvizsgáztatsz.” Mondom, igen. „A jelöltek között lesz Civódó [név megváltoztatva] is.” 

Mondom, láttam a névsoron. „Csak jelezni akartam”, szólt kedves kollégám. Nemigen ér-

tettem, miért. De egy másik kollégám is felhívta figyelmemet Civódó úr másnapi vizsgá-

jára. Kezdtem igazán kíváncsi lenni, hogy tán kimaradtam egy tv-s műveltségi vetélkedő-

ről, ahol jelöltünk nyerte a sokmilliós nagydíjat, vagy szépségversenyt nyert, vagy miért 
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szólnak nekem Civódó miatt. Megkezdődik az államvizsga. Mint elnököt, különösen zavar, 

ha kopognak. De karunk könyvterjesztője áll az ajtóban, hogy beszélni szeretne velem. Az 

idős tanítónőt nagyon megkedveltem, jókat diskuráltunk vele az előadások között. De az 

államvizsga mégis csak államvizsga. Megkérdem tőle: Most? Mondja: „Most!” Elnézést 

kérek az éppen vizsgázótól, a bizottságtól, a felkészülőktől, s kivonulok, hogy megtudjam, 

mi az az égbe kiáltóan fontos ügy, amiért ki kell mennem az államvizsgáról. Ő is közli, 

hogy hamarosan Civódó jön vizsgázni. Ő sem tesz hozzá semmit, csak tájékoztat. Arról, 

amiről már ketten szóltak, de amúgy is tudtam. Szinte a tetőfokára hágott a kíváncsiságom, 

miért ilyen fontos immár három kedves kollégámnak, hogy tudjam, a nagy Civódó nálam 

fog vizsgázni. 

Végre eljön a várva várt pillanat. Egy feltűnően elegáns, arany láncos úr lép a vizsga-

asztalhoz. Porceláncsészében gőzölgő kapucsínót tesz elém. Félretolom. Azzal kezdi, hogy 

reggel roppant fontos telefont kapott az Országházból, ezért nem tudott teljes mértékben 

felkészülni a vizsgára. Kérdem tőle: „Kolléga úr, azt akarja mondani, hogy a vizsga reg-

gelén akart elkezdeni tanulni?” Látja, hogy első bejelentése nem hozta meg a várt ered-

ményt. Újra próbálkozik: „Professzor úr előadása volt a kedvencem. Ez után a vizsga után 

egész nyáron pszichológiát fogok tanulni!” „Kitűnő ötlet, kolléga úr,” mondom, „s majd 

az őszi félév után, ha tényleg felkészült, várom vissza!” Ezzel már nyújtom is az indexét. 

4.) Tombola szerencse 

A FEEK egyik hagyománya volt az adventi bál. Gazdag vacsorák, a hölgyek részéről pazar 

ruhák, remek élő zene, tánc, mulatság. A bál része a tombola is. Látom, dékánom bőkezűen 

vásárol a jegyeket árusító csinos lánytól. Magam is veszek 5 jegyet, adjunk esélyt a Jóis-

tennek, ha meg akarna ajándékozni. 

A prominens vendégek között az akkori kormány oktatási és kulturális államtitkára. 

Azon az estén jól arat: Ő nyeri a fődíjat, egy hatalmas lapos képernyős tv-t. A jelenlevők 

biztosak, államtitkár úr gesztust tesz: odaajándékozza a tv-t a kollégiumnak. Tévedtünk. 

Hóna alá veszi, s már siet is el. 

5.) Márványtábla lárifári 

Dékánsága vége felé a nyári félév befejeztével dékán úr jelzi, hogy meglepetésre invitál 

valamennyiünket. A kar földszinti folyosóján gyűlünk össze. Rövid beszéde után egy már-

ványtáblát leplez le. De nem csak azt. A táblán hatalmas arany betűkkel ez áll: „DECENDO 

DISCIMUS”. Karunk mottója valóban a tanítva tanulunk, de a táblára nem ezt vésték. Hi-

szen nem mindegy, hogy valaki docens vagy decens. Ki-ki maga döntse el, mennyire de-

cens, hogy a táblán aranyba foglalva ott díszeleg az a dékán, az a polgármester és az a 

miniszterelnök, akinek hivatali idejében a FEEK létrejött. Jó érzékkel állított magának és 

karának is márványtáblát dékánunk, hiszen alig három évvel később már a kar sem létezik. 

Kár a FEEK-ért, jó kar volt, kedves, rendkívül motivált kollégákkal, és lelkes hallgatók 

ezreivel. Őrájuk emlékeztet – a hideg márvány helyett – ez a visszaemlékezés. 

 

 

 

 


