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VÁMOSI TAMÁS 

Emlékek, gondolatok, érzelemmorzsák  

Nagyon nem könnyű szavakba önteni mindazt, amit a kar kapcsán elmondana, elmondhatna 

az ember. Éppen ezért nem is vállalkozom egy teljes áttekintésre, kronológiai sorrendre, 

mert biztosra veszem, hogy lesz más kolléga, aki évszámok és pontos adatok garmadájával 

fogja a szervezet életét bemutatni. Inkább csak egy-két emléket, gondolatot, és főleg érze-

lemmorzsát szeretnék felvillantani abból, amit a FEEFI ma jelent nekem.  

1994 kora tavaszán a Siklósi Határőrség nem túl lelkes tizedeseként – vagy talán már 

szakaszvezetőként – szemlélgettem a felsőoktatási felvételi tájékoztató vaskos kötetét. Egy 

sikertelen angol szakos felvételivel a hátam mögött azon gondolkoztam, mit is kellene ten-

nem. Lövésem sem volt. Talán történelem szak? Oké, de utána mit csinálok vele? Közgáz? 

Áh, ott sokat kell számolni, annyira azért nem vagyok elhivatott. Vida Szabolcs barátom 

és volt gimnáziumi osztálytársam megmondta a tutit: humán szervező szak. Biztos jó, mert 

a barátnője is oda jár, akit szintén ismertem a gimiből, és okos lányok soha nem tévednek. 

Ez minden tudományos pályaorientációs tevékenységet felülír. Miből kell felvétel izni? 

Mert bizony akkortájt még személyesen kellett megjelenni, írásbeli és szóbeli vizsgát 

tenni! Valami munkaszervezéses, meg pszichológiai könyvek vannak itt felsorolva, egyik 

érdekesebb, mint a másik. Ezek tényleg lefedték az írásbeli feladatsort, aminek a megírása 

egész jól sikerült, olyan fogalmakra is tudtam valami választ írni, mint emberi erőforrás 

meg tudástőke. A szóbeli vizsga napján, kora reggel engedtek csak ki a laktanyából, mert 

a magasan kvalifikált és egyébként idült alkoholista tisztek körében nem volt túl népszerű 

a felvételi vizsga… Maga a vizsga pedig borzasztó volt. Egy oktató és egy hallgató volt a 

bizottság (két ember mindössze, ez nem infokönyvtáros államvizsga). A hallgató leányzó 

meg sem szólalt, csak a jegyzőkönyvet vezette, az oktató viszont mindenbe belekérdezett 

és nagyon szigorú volt. És egyáltalán nem barátságos. Ez volt az első találkozásom (Krisz-

tián) Béla bácsival, akinek utána szinte a legtöbbet köszönhettem pályafutásom során.  

De sikerült. És megjött a határozat, felvételt nyertem a humán szervező szakra, nagyjá-

ból 12-14 másik sorstársammal együtt. A rugalmasságot mutatta, hogy volt olyan határozat, 

amit a kiadása után átsatíroztak, és másik pontszám került rá, illetve két kolléga csak nov-

emberben kezdte el a szakot, mert akkor „nyertek felvételt”. Ez volt az a rugalmassági 

faktor, ami rögtön bevillan a kar kapcsán; nem az eljárás a lényeg, hanem az eredmény. 

Azt hiszem, ezért is voltak a sikerek, mert ameddig mások számolgattak és azon gondol-

koztak, hogy mit lehetne tenni, vagy éppen mit nem lehet tenni, addig mi léptünk. Több-

nyire jó eredménnyel, de néha koppanással, ami viszont eltörpült a sikerek mellett.  

Hallgatóként imádtam oda járni. Nagyon tetszett az, amit tanultam, pontosan erre az 

„egyvelegre” vágytam, ami felöleli a menedzsmentet, a HR-t, a pszichológiát, a közgázt és 

még sok minden mást. Tetszett, ahogy vándoroltunk a karok között. Ott ültünk a közgázon 

a hatalmas előadóban, onnan mentünk a BTK-ra, majd jött hozzánk valaki a jogászok kö-

zül. Imádtuk, amikor Zinhober tanár úr az előadása elején akkurátusan körbenézett a 200 

hallgató között, majd feltette a kérdést: „Itt vannak a humán szervezősök?” A sok agyatlan 

közgázos meg rajtunk vigyorgott és beszólogattak.  

A BTK más világ volt. Ott a tanrend csak egy rugalmas keretnek számított, soha nem 

tudtad, mikor mi és hol lesz megtartva. Nagy áhítattal hallgattam több oktató előadását, 

ilyen volt Berke Gyula, Kaposi Zoltán, Ülkei Zoltán, László Gyula, Bankó Zoli, Pavluska 
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Vali, és még sorolhatnám a neveket. Picivel kisebb eksztázist váltottak ki belőlem a 

makroökonómia rejtelmei Oroszi professzor úrral, vagy éppen a művelődésfilozófia komp-

lexitása este 6 óra környékén, a legendás alagsori pamlagon üldögélve. Azon szerencsés 

évfolyam voltunk, akiknek Klein Sándor és Krisztián Béla bácsi még komplett kurzusokat 

tartott, valóban megtartva, bevezetve minket a szakma lényegébe. Ez örök emlék marad, 

amiért nagyon hálás vagyok.  

Fontos megemlíteni, hogy emberközeli volt a szervezet. Hallgatóbarát. És ez azt jelen-

tette, hogy az oktató és a hallgató közt nagyon jó kapcsolat alakult ki, tudtak rólunk, és 

törődtek velünk. Nappalis hallgatóként nem volt rálátásunk a levelezős képzésre, nem tud-

tuk, hogy egyébként mi folyik más képzési központokban, de nem is érdekelt minket. Él-

veztük, amit kaptunk. Áhítattal néztünk Béla bácsi fekete noteszére, amit ha kinyitott, és 

felhívott embereket, nekünk rögtön lett gyakorlati helyünk. És nagyon jó cégeknél! A cso-

portból – már a diploma megszerzése előtt – gyakorlatilag mindenki dolgozott valahol, 

megtapasztalva mindazt, amit elméletben megtanultunk. 

A munka világában tett néhány év kalandozás után visszatértem a karra, amely akkor 

már a FEEFI nevet viselte. A piramis alján, az oktatásszervezői pozícióban léptem be a 

szervezetbe. Időközben változott a felépítés, több lett az oktató, sokkal több a hallgató, 

bennem pedig éltek a kellemes emlékek. 

Nagyon sok volt a munka. De volt egy jó szervezet, kellemes (és kellemetlen) munka-

társak, ifjú titánokra jellemző hév, makacsság és tenni vágyás … És ami fontos, egy nagyon 

jó főnök. Gáti Imre keze alatt érdekes volt dolgozni. Talpig úriember volt, a maga rigolyá-

ival, de sok olyan dolgot tudott felmutatni, amire fiatal munkaerőként érdemes volt odafi-

gyelni. Tudta kezelni a nehéz embereket. Tudta kezelni a hisztis hallgatókat (és néhány 

hisztis kollégát). Tudott tárgyalni. És amit nagyon szerettünk benne, odafigyelt ránk. Ő 

értette, hogy a munkánk mozgatja a szervezetet, amit nem mindenki értett vagy ismert el, 

beleértve néhány okostojás tanársegédet és nagyon nagy szakmai magasságban lebegő ok-

tatót. Nem egyszer ültünk az irodában késő estig, például a diplomaosztók alkalmával, 

amikor százával raktuk össze az okleveleket és diplomamellékleteket. Mindig volt hozzánk 

néhány jó szava, dicsérete, és a nekünk berendelt pizzák garmadája sem maradt el. Élt és 

mozgott a szervezet, összetartotta a juttatás és a tennivaló… Nem fogom elfelejteni azt az 

éjszakát, amikor fél háromig szerkesztettem a doktori iskola éppen aktuális anyagát, mert 

reggel nyolckor indult a kocsi a minisztériumba, hogy le legyen adva. Aztán abból se lett 

semmi…  

És amitől igazán jó volt oktatásszervezőnek lenni: a kedves kollégák kreativitása, hogy 

éveket lehessen öregedni. Történt egy péntek délelőtt, hogy az oktató megjelent nálam, és 

közölte, hogy ő bizony szombat reggel disznóvágásra megy. Kicsit meglepődve néztem rá, 

mert aznap neki egy 8 órás előadás volt betervezte. Őt ez a tény nagyon nem hatotta meg, 

és közölte, hogy a disznóvágás örömei márpedig fontosabbak. Bólintottam, ezzel a megál-

lapítással valóban nem lehet vitába szállni. Higgadtságot színlelve jeleztem, hogy megold-

juk. És meg is oldottuk. Péntek délután nagyjából az ötödik oktatóval sikerült a csere, én 

pedig rendkívüli népszerűségnek örvendtem. 

Egy másik alkalommal Erdélyből fogadtunk egy kollégát, aki már hétfőn megérkezett, 

asszisztensével múlatva az időt, nem kevés alkoholtartalmú italt „társaságában”. Csütörtö-

kön délelőtt 10 órára hirdetett előadására – három csoport összevonásával – nagyjából 200 

főnyi levelező hallgatót vártunk. Mivel 10.15-kor még nem jelent meg, félénken felhívtam 

a Laterum Szálló portáját, hogy érdeklődjem, a tanár úr felkelt-e már, látták-e reggelizni, 

várható-e valamikor? A portás kedvesen közölte, hogy igen, a tanár úr már korán reggel 

felkelt, megreggelizett, és Zágráb irányába elhagyta az országot. Néhány verejtékcsepp 

megjelent a homlokon, majd jeleztem a problémát Gáti Imrének, rögtön rákérdezve, hogy 
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miként áll a pszichológia tudományával, nem akar-e előadást tartani. Ő rám nézett, közölte, 

hogy nem, majd jó taktikai érzékkel elhagyta az épületet. Nem mertem bemenni a terembe. 

200 dühös, felnőtt hallgató, ezek engem megölnek. Kicsit remegő kézzel tárcsázva hívtam 

az egyik BTK-s oktatót. Felvette. Megkérdeztem tudna-e egy egész napos előadást tartani. 

Kérdezte, mikor? Már 20 perce tartod – feleltem, kis csönd következett, majd – 11 órakor 

ott leszek! – felelte. 

Gáti Imre egyszer megmentett a kirúgástól is. Valóban elszúrtam, de azért, mert rutinta-

lan voltam, és ezzel egy oktató rendesen visszaélt, jól besározva engem. Nem az első eset 

volt, de most ez Koltai Dénesnél nagyon kiverte a biztosítékot, joggal. Üvöltött velem a 

folyosón, és jelezte, hogy 20 perc múlva összepakolva jelentkezzem nála, az irodájában. 

Imre belekarolt Dénesbe, és elvitte beszélgetni a folyosón. Aztán egy kávét is kapott. Mire 

felértem az irodájába, dühének nagy része már elpárolgott, még egyszer leszúrt, de ezzel 

részéről le volt zárva az ügy. 

Az oktatásszervezés mellett elvégeztem a doktori iskolát, nem kevés energiát belefek-

tetve. Béla bácsi sokat segített a témaválasztás során, és később is. Dénessel nem egyez-

tettem le a szándékomat, már csak a sikeres felvételről számoltam be neki, ami így vissza-

gondolva, valóban nem volt túl etikus a részemről. De fiatal voltam és önfejű.  

Majd megkezdődött az oktatói karrierem is, ismét egy másik nézőpontból látva a szer-

vezetet, lassan kart, más érdekek által kötődve hozzá. Ami talán a legszomorúbb a történe-

temben, hogy amint haladunk az időben előre, úgy fogynak a kellemes emlékek, és úgy 

lesznek egyre üresebbek az eltöltött évek. Persze így is van mire emlékezni. Személyekre 

és történetekre egyaránt.  

Ahogy fogytak a hallgatók, úgy lett egyre gondterhesebb a kar jövője is. De ott voltak a 

hallgatók. Az ország egyik fele FEEFI-s volt, a másik fele pedig az lesz, ahogy a mondás 

tartotta. Néhány barátommal Erdélyben túráztunk, és megmásztuk magas Déva várát. A 

várba belépve az első ember, akivel találkoztunk, egy FEEFI-s hallgató volt. Elmentünk a 

tengerpartra, és a kocsiból kiszállva nem horvát beszédet  hallunk, hanem egy volt hallgató 

köszönt ránk. És még sok helyen ránk mosolyogva, hiszen ott van a kapcsolódási pont: a 

FEEFI. Ez a varázs mára már elillant. Fogynak a kollégák is, többen elmentek már abból a 

körből, ami nekem a kart jelentette, és ahogy folyamatosan változik a szervezet, úgy lesz 

tompább a fény is, ami egykor áradt belőle. 

 


