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BARÁT KORNÉLIA 

„Annyit ér, amennyit beléfektetsz…”  

2016. október 1. Piliscsaba, Pázmány Péter Katolikus Egyetem, személységfejlesztő tré-

ningen ülök, ami választható tárgy a csodás BTK-n. Gyakorlatilag potyakredit. Kis csopor-

tos kurzus, tömbösítve két nap elfoglaltság. Éppen a második napon vagyunk, és már az 

elsőn is voltak nagy felismerések, de nem számítottam arra, ami ezen a napos októberi 

szombaton hasított belém. 

A feladat szerint ismeretlen emberek a vonaton találkoznak, együtt ülnek egy kupéban 

és kötelező ismerkedniük egymással. A csavar annyi, hogy meg van határozva a dátum, 

mikor zajlik is ez az ismerkedés, és az akkori önmagunknak megfelelően kell beszélnünk. 

Szóval, mint a székkeresős játéknál, sétálunk körbe-körbe mikor is taps, véletlenszerűen 

hárman leülünk a kupénak megfelelő padra és a pszichológus bemondja az időpontot: 2006. 

október 1. 

Leülök, és közben azon jár az agyam, hogy hol is voltam én pontosan 2006-ban ilyenkor. 

Aztán hirtelen eszembe jutott, hát akkor kezdtem Pécsett, a FEEK-en az andragógiát. Jó, 

ez pipa. De milyen állapotban is voltam én akkor? És itt jött az a felismerés tizedmásod-

percek alatt, hogy mikor odajutottam, hogy ki kell nyitnom a számat, sírva fakadtam. De 

valami olyan hévvel, hogy a két „útitársam” hirtelen nem is tudta hova tenni. És miért 

sírtan? Mert eszembe jutott, hogy bár akkor sem voltam egy „hű de harmonikus” időszak-

ban – ami a magánéletet illeti –, arról nem is beszélve, milyen felfordulás vette kezdetét 

akkor az országban, mégis sokkal jobban szerettem önmagam, mint most, vagy azóta bár-

mikor is, és hogy akkor és ott, abban a három évben voltam igazán önmagam. Aztán a nap  

végére sikerült sok mindent helyre billenteni és nagy igazságokra rájönni. 

Pár nappal később a pszichológusomnál ültem és meséltem neki a történteket, és újfent 

oda jutottunk, hogy én Pécsett és ekkoriban voltam igazán önmagam. Mert ez volt mind-

máig az életem egyetlen olyan helye, ahol olyannak fogadtak el, amilyen vagyok. Ahol 

soha nem azért volt konfliktusom, mert „jaj, te művész lélek vagy”, nem a személyiségem 

miatt. Szóval kiderült, hogy ehhez kell visszatalálni, ehhez az állapothoz, ez a belső böl-

csesség, ez a központ. Mindezt csak azért írtam le, mert néha nem is gondolnánk, milyen 

fura pillanatokban tudnak születni a nagy felismerések és melyek azok a helyek, emberek, 

történések, akik életünk végéig kihatnak ránk. 

Apukám szerint már 11 évesen megmondtam, hogy én Pécsre fogok egyetemre járni, 

mikor egy kirándulás alkalmával eljutottunk a városba. Aztán gyakorlatilag a véletlennek 

volt köszönhető, hogy itt kötöttem ki. 

Sose voltam könnyű eset, ha valakire, hát rám hatványozottan igaz, hogy olyan az élete, 

mint valami film. Nálam sose megy semmi úgy, ahogy az normá lis lenne, ahogy azt a 

nagykönyvben megírták. Hiába nem volt egy rossz érettségim, mégse sikerült oda bekerül-

nöm, ahova akartam, így a különböző FSZ-képzések mellett, kihasználtam a pótfelvételi 

lehetőségét is, amin ugye csak egy szakot lehet megjelölni, egy intézményt és természete-

sen azt is költségtérítésesen. Még tavasszal voltam felvételi előkészítőn Pécsett és belesze-

rettem a miliőbe, így nagyon nem volt kérdés, plusz ismerősök is jelentkeztek ide. Viszont, 

hogy miért andragógia lett belőle, azt már tényleg nem tudom megmondani. Viszont elég 

későn derültek ki a pótfelvételi eredményei. Annyira, hogy addigra már beiratkoztam Pes-

ten egy felsőfokú szakképzésre. Mikor megjött, hogy felvettek, nagy volt a dilemma, hogy 
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mi is legyen. Hogy maradjak Pesten és csináljam meg azt a szakképzést, amire már nem is 

emlékszem mi volt, érettségizzem újra és csináljam meg a nyelvvizsgát, vagy menjek le 

Pécsre, és három évig fizessen a családom félévente 150.000 Ft-ot, egy olyan szakért, ami 

a legutolsó helyen volt csak megjelölve nekem? Végül apukám azt mondta – és gyakorla-

tilag ő volt az egyetlen, aki így vélekedett –, hogy most vagyunk olyan anyagi helyzetben, 

hogy ő ezt kifizeti nekem, mert azért ez még is csak egyetem, ráadásul Pécsett, amit szere-

tek. Így eldöntetett. 

Mint írtam, olyan későn derült ki a pótfelvételi, hogy a gólyatábor előtt egy nappal ér-

kezett meg a levél, hogy mikor és hol lesz. De persze a jelentkezési határidő is lejárt már 

addigra. Viszont azok a gimis osztálytársaim, akik addigra a sajátjukon túl voltak, mind 

áradoztak, hogy mekkora buli és nem szabad kihagyni. Olyan bátor voltam, hogy felhívtam 

a megadott telefonszámot és próba cseresznye lapon, rákérdeztem: ugyan mehetnék-e, ha 

már … A vonal túlsó végén egy nagyon kedves lány volt, és azt mondta: hát hogy a viharba 

ne mehetnék! Így egy rapid bepakolás után, másnap hajnalban elindultam a Mátra tetejéről 

Balatonszemesre. Nos, azt tudni kell rólam, roppantmód utálok egyedül menni ismeretlen 

helyekre, szóval életem eddigi legbátrabb döntése volt ez. Pláne, hogy a MÁV nem sűrűn 

mondja be a fapados vonatain, hogy most melyik állomás is következik, úgyhogy minden 

második embert megkérdeztem a kupéban, hogy miután is jön Balatonszemes. Nos , a sze-

rencse velem volt és nem mentem el Kanizsáig, viszont kezdett aggasztani, hogy magamon 

kívül más gólya kinézetű egyént nem látok az egész vagonban. Aztán leszállásnál az ajtónál 

állt egy lány, szintén csomaggal. Néztük egymást, mosolyogtunk és így egyszerre bukott 

ki belőlünk a kérdés, hogy „te is gólyatáborba mész?”  A válasz pedig igen volt, így a vo-

natról már egy ismerőssel szálltam le. 

Az állomáson meg már ott volt vagy száz ember, mind leendő FEEK-es diákok. A töme-

get kettéválasztották, és mi egy kisebb csapattal még lent maradtunk az állomáson, hogy 

ne torlódjon fel a sor a becsekkolásnál a szálláson. Az időt kitöltve pedig játszottunk. A 

sors pedig produkál érdekes dolgokat, hiszen akik ott maradtunk akkor, valahogy később 

az egyetemen is egybeszerveződtünk, pedig csak utólag derült ki, hogy akkor mind ott 

voltunk. Ráadásul itt sikerült megismerni Szécsei Dávidot, akiről itt még nagyon nem gon-

doltam volna, hogy valaha barátok leszünk, sőt! De hát mondom, az élet olykor furcsa 

dolgokat produkál. 

Aztán következett három olyan nap, amit soha nem fogok elfeledni. Magamat is meg-

leptem, mennyire benne voltam a buliban, hogy zöld csapatom egyik legaktívabb tagja 

voltam. A zöld csapatnak köszönhetem Claudia barátnőmet, aki mint idősebb és egyetemi 

élet terén tapasztaltabb, sokat segített a három év alatt. Plusz egy fél évre elegendő humor-

forrást szolgáltattam egyeseknek azzal, hogy a sok kiabálástól annyira elment a hangom, 

hogy másnap én voltam az egyetlen, aki a 40 fokos hőségben teáért kiáltott. Itt találkoztunk 

először az oktatói gárdával is, akik bár pontosan tisztában voltak vele, hogy egy aprófalu-

nyi másnapos fiatallal ülnek szemben, még is humorral tudták kezelni a helyzetet. Ráadásul 

kimondottan büszke voltam, hogy nekem lesz a legjobban öltözött dékánom, mert én még 

olyan férfiembert nem láttam, akinek a cipőjétől elkezdve, a zokniján át, az inge csíkozá-

sáig olyan színharmóniában lett volna minden ruhadarabja, mint neki. Ami így nagyon 

abszurd, de mint írtam, nem voltunk éppen beszámítható állapotban.  

Itt ismertem meg még valakit, akivel szintén nem gondoltuk volna akkor, hogy valaha 

jóban leszünk, sőt barátok. Ő az ikrem, Balázs Viktória. Mi ott a táborban gyakorlatilag 

„összeverekedtünk” egy plusz pontért menő feladatban. Majd a szemeszter elején kiderült, 

hogy egyfelé lakunk Pécsett és akarva akaratlanul is összetalálkoztunk a buszon, én meg 

még mindig nem szerettem egyedül menni és inkább őt vártam meg, mint egy másik cso-

porttársunkat, mert a Viki szimpatikusabb volt, a színes tollas fülbevalói ellenére is, és egy 
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esőben hazasétálós esete után gyakorlatilag már  elválaszthatatlanok voltunk. Olyannyira, 

hogy Kocsis tanár úr ránk ragasztotta az „ikrek” elnevezést, ami csak azért vicces, mert 

még annyi hasonlóság sincs közöttünk, mint a kétpetéjű ikreknél. Egy könyvet is megtöl-

tene kalandjaink száma, annyi mindent éltünk mi át ketten. Ebből a legpublikusabb a közös 

OTDK-dolgozatunk, amire majdnem ráment a barátságunk. De ha valamiben erősek vol-

tunk, akkor az a levegőből való kőkemény várépítés. Sikerült egy olyan témát választa-

nunk, amihez se szakirodalom, se szakirányú segítség nem volt a közelben. De hittünk a 

csodában és a deus ex machinában, ami jött is, mi meg fekete lóként bevágtattunk a Pécs 

2010 – EKF külön-díjára. A slussz poén az egészben, hogy még a konzulensünk se hitt 

bennünk, amiért utána nem győzött elnézést kérni, és bár „csak” külön-díjasok lettünk, még 

is a mi nyakunkba borult mindenki. 

A konzulensünk volt Kocsis Mihály tanár úr. Akinek soha nem tudok elég hálás lenni 

mind azért a figyelemért, törődésért, amit a mai napig kapok tőle. Viszont vele is érdekesen 

indult a viszonyunk. Azt hiszem nem sokan rettegtek még a világtörténelemben az ő vizs-

gájától annyira, mint én. Holott a „nála a négyeshez is már tehetség kell, hármast kapni 

pedig egyenesen lehetetlen” tartalmú vélekedések általánosak voltak a felsőbb évesektől. 

Én ennek ellenére simán Viki kezét szorongatva mentem be, mert tuti én leszek az, akit 

megbuktat! Ehhez képest az volt az első kérdése, hogy érezem magam az egyetemen. Na , 

az őszinteséggel akkor se volt gondom, simán megmondtam, hogy annyira jól nem érzem 

magam. A hullám alján vagyok, ami egy korábbi, kicsit igazságtalan vizsgaeredmény miatt 

volt. Elmondtam, hogy én nem érzem idevalónak magam, és hogy eredetileg a BTK -ra 

akartam járni. Erre a tanár út elküldött a BTK-ra. Ez a „akkor mit kertesek itt, azonnal 

jelentkezzek át oda”, majd adott egy ötöst és megkérdezte, hogy elindult e felfelé a hullám? 

Mondtam neki, hogy határozottan igen. De életem egyik legmegrázóbb dolgozatát is neki 

köszönhetem, és azt hiszem, az egész akkori évfolyam nevében mondhatom, hogy bőgtünk 

mind, mint a torkos borz. 

Neveléstanból és pedagógiából is önreflexiót kellett írni. Utóbbinál egy a közoktatásban 

eltöltött tizenkét évnek egy emlékezetes pillanatát kellett kiemelni, és hogy ez mennyiben 

és miért hatott ránk. Neveléstanból pedig ugyan ezt, csak éppen a családdal, a nevelteté-

sünkkel kapcsolatban. Na, ott és akkor pukkadt ki gyakorlatilag végleg a rózsaszín bubo-

rék, amiben addig gondoltam, hogy élek a családom körében. De még mindig jobb, hogy 

ez 19 évesen történt meg, mintha 29 éves fejjel kellett volna ezzel szembesülni.  Meg így 

belegondolva sokat tud segíteni bármilyen helyzettel, személlyel kapcsolatban, ha az em-

ber leül és leírja magának a gondolatait, érzéseit. Terápia. Kocsis tanár úr meg – hát ha 

nem is azóta, de – az OTDK óta nem engedi el a kezem, hiszen főnököm volt az Oktatás-

kutató és Fejlesztő Intézetben, most pedig az ő kérésére írom ezt a „dolgozatot" is. Drága 

Tanár úr, ugye még se olyan nagy baj, hogy olykor nem fogadom meg a tanácsait?!  

De nem csak őt tudnám említeni, mint meghatározó oktatómat, hiszen gyakorlatilag 

könnyebb azokat megszámolnom, akik csak negatív nyomot hagytak bennem, olyat, amit 

az idő sem szépít meg, mint azokat, akiknek valami miatt hálás vagyok.  

Mert hálás vagyok Cserné Adermann Gizellának, akivel szintén dolgozhattam együtt a 

TÁMOP 413 EU-s projekt keretén belül, és akinek mindig volt hozzám pár kedves és bíz-

tató szava, hogy diákból elfogadott kollégának. De ott van Kleisz Teréz tanárnő, aki bár 

elsőre a frászt hozta rám a szigorú tekintetével, de a szemináriumokon kiderült, hogy zse-

niális órákat tud tartani, és akivel élénken él bennem egy jelenet még az első félévből. A 

szociológia jegyünket a zh és egy házi dolgozat adta. Nekem egyik se lett túl rózsás, és már 

a pokolba kívántam az egészet ameddig kint várakoztunk, hogy egyesével bemenjünk a 

tanárnőhöz a jegybeírásra. Bementem, leültem és körülbelül a spanyol inkvizícióra számí-

tottam. Terike tanárnő, a sajátos, pattogó stílusában elhadarta ez és az miért nem jó, és 
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hogy mennyire csapni való ez a dolgozat és különben is egy ilyen okos lánynak, mint én 

miért nincs elég önbizalma ahhoz, hogy egy normális dolgozatot írjon?! Kis híján leestem 

a székről döbbenetemben, hogy ezt meg miből szűrte le a tanárnő… majd habogva mond-

tam, hogy igazából egy másik témát akartam választani, csak nem találtam hozzá szakiro-

dalmat. Mire lazán felsorolt hármat és közölte velem, hogy ez amúgy egy jó OTDK -

dolgozat témája lenne és ő a helyben elgondolkodna rajta. Kedves tanárnő, ha ön, akkor és 

ott nem rakja a bogarat a fülembe, talán meg se próbálom az OTDK-t, még ha végül egy 

másik témával is indultam, de a kezdőlökést ön adta meg.  

Az OTDK-hoz kapcsolódik tanszékvezetőmmel, Várnagy Péterrel is a kedvenc történe-

tem. Várnagy tanár úr mondhatni utolsó fél évben vette át az osztályt. Igen, osztályt, mert 

művelődésszervezőként cirka tizenketten jártunk az évfolyamra és mikor az utolsó félév-

ben ő lett a tanszékvezető, és bejött az első A művelődési szféra jogi szabályozása címet 

viselő óránkra, közölte, hogy nyugodtan fordulhatunk hozzá, ha bármi gondunk van. Mi a 

kérdések cunamiját zúdítottuk rá és onnantól minden óra így kezdődött. Én meg amúgy is 

problémás voltam a „de mi van akkor a szakdolgozattal, ha senki nincs a karon , aki érdem-

ben opponálhatná, akkor ki kapja?” Mire megkérdezte, miért miről írtam? Mondtam neki, 

hogy táncpedagógiából. Na, hát akkor egyet se féljek, táncban ő kompetens, hiszen ő X éve 

néptáncol. Hát, de ez balett… Majd úgy esett, hogy a karon megrendezett országos TDK-

döntőn az első nap, az első szekcióban és abban is a legelső előadók voltunk hű fegyver-

hordozómmal, Viktóriával. Miután lementünk, ültünk a folyosón – istenem mennyit ültünk 

ott… fura, hogy még nincs rólunk szék elnevezve. Igen szék, mert asztalhoz prof. dr. Tóth 

Tibornak kell lenni, hogy az Isten nyugosztalja őt. – és beszélgettünk. Várnagy tanár úr 

odajön hozzánk és kérdezi: izgulunk e már, és hogy pontosan mikor is leszünk, mert ő 

nagyon szeretne engem, minket meghallgatni. Mire nagy szemekkel mondom, hogy most 

végeztünk. Mondja: az nem lehet, ő direkt megnézte. Hát mondom pedig, most voltunk. 

No, nem baj, viszont megkérdezte, hogy mennyiben épül a szakdolgozatom az OTDK-ra? 

Mondom, gyakorlatilag ugyanaz. Akkor olvashatja benne, amit most előadtam – kérdezte 

és kacsintott egyet. Nos, azt hiszem én voltam az egyetlen, aki már akkor tudta , ki az op-

ponense, pedig ugye ez hét pecsétes titok volt. 

De ugyanilyen meghatározó még Németh Balázs tanár úr is, akinek humora és senkivel 

össze nem téveszthető stílusa, három éven keresztül szolgáltatott máig emlegetett pillana-

tokat. Hogy kis túlzással, de rajtunk, andragógiát végzetteken kívül nem sokan tudják, hogy 

„a YMCA, nem a Village Peaple”. És azt se fogjuk elfelejteni, ahogy komparatív andragó-

giából duplán vizsgáztunk nála, cirka 24 óra leforgása alatt, mert hát azért nem mindegy 

milyen érdemjegy is kerül abba a bizonyos indexbe. 

Ha már maradandó élmény és vizsgák, hát nem hagyhatom ki a Területfejlesztést sem 

Vámosi Tamással. Kis túlzással, de az akkori Új Magyarország Fejlesztési Tervet (ÚMFT) 

kellett bemagolni. Vizsga két kérdésből állt. Az egyik, hogy rajzoljuk le kishazánk térképét 

és jelöljük be rajta a regionális fejlesztés stratégiai pontjait, a másik pedig egy kifejtendő 

esszékérdés volt. Négyes lett, viszont dolgozott a büszkeségem, hogy tudom én ezt ötösre 

is, és nehogy már ne legyen az?! Nos, véletlenül úgy esett, hogy abban a vizsgaidőszakban 

még két tárgyból Tamás vizsgáztatott minket, én meg folyamatosan jártam a nyakára, hogy 

javítani szeretnék. Ő meg mondta, hogy persze bármelyik alkalommal nyugodtan megte-

hetem, de valahogy mind az andragógia, mind a munkaügy – főleg a munkaügy, ahol a 

törülközőt is be akartam már dobni, de nem engedte és kihúzott belőlem szombat hajnalban 

egy hármast – önmagában annyit kivett belőlem, hogy végül az uv-időpont maradt, mikor 

éppen jegybeírás miatt rohangáltam a karon. Tamás szigorlatoztatott, így abban a teremben 

kellett volna írnunk. Ott állt velem egy tucat ember, akik az egyest akarták kijavítani és én, 

aki még akkor se tudta, hogy menjen-e az ötösért, vagy sem. Tamás rám nézett és mondta, 
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hogy „ha rosszabb lesz, akkor azt írom be”, na, akkor nem megyek, erre elnevette magát, 

hogy csak viccelt, de menjek már be az isten szerelmére. Oké, bementem és kaptunk egy 

picivel, de nehezebbet, mint anno a rendes vizsgán. Kapásból három kérdéssel, amelyek 

közül a „Mutassa be Magyarországon a munkanélküliség helyzetét a rendszerváltás előtt 

és után, SZÁMOKKAL!”, kérdésnél külön kikötötte, hogy akinél nem lesznek adatok, egy 

jeggyel rosszabbat kap. Hát egy kisebb infarktus közeli állapotban azért sikeredett némi 

adattal szolgálni. Majd fél nap várakozás után visszahívott minket a terembe, hogy el-

mondja a jegyeket. Rám néz, én ott már majdnem fordultam le a székről, olyan rosszul 

voltam, hogy ha most tényleg rosszabb lesz, én meghalok. Szóval Tamás rám néz, és azt 

mondja: „Kornélia, ez egy gyenge …, szánalmas …, halovány …., de ötös”. Na, ott már 

nem a kicsi, hanem a nagy infarktus kerülgetett, de hát attól még ötös lett, és elmondhatom, 

hogy ilyet se sokan kaptak még! 

Kedves emlékeket őrzök Nemeskéri Zsoltról, aki ugyan sose tanított, de én lettem a 

„tiszteletbeli HR-s” és a sztrájk konferencián is intenzíven kampányolt, hogy jelentkezzem 

a személyügyi MA-ra. Máig nem értem, miért lát bennem mindenki egy jó HR-est, de talán 

majd egyszer. Viszont tényleg jól esett az a szimpátia, amivel felém fordult, holott tényleg 

én voltam az örök „illegális bevándorló” az óráin. Aki csak azért ült be, mert a barátai ott 

voltak és nem akarta a folyosón tölteni a lyukasóráját. 

Tudatosan a végére hagytam, azt, akinek eme dolgozat a címét köszönheti, Pécs pedig a 

FEEK-et. Ő az örök dékán úr, prof. dr. Koltai Dénes. Se szeri, se száma azoknak a törté-

neteknek, mondásoknak, amik hozzá kapcsolódnak. Mi, akik most visszagondolunk a Fel-

nőttképzési és Emberi Erőforrások Fejlesztési Karra, nem tudjuk őt kihagyni. Hiszen mind-

nyájunk „apukája”, ahogy a gólyatábori lapban írták, a nagy Manitu, akinek a legnagyobb 

a KARizma. És tényleg valami olyan karizma lengi körbe, hogy ember nem tud mellette 

szó nélkül elmenni. Hogy mennyiszer hallgattuk a három év alatt a városban, hogy „na 

persze, a Koltai”, meg a „na, ezek is a Koltai diákjai” és hasonló cinikus megjegyzéseket, 

hogy ki és mi volt ő a városban. Mi pedig, akik szeretettel  és tisztelettel gondolunk rá 

vissza, mindig büszkén vállaltuk, hogy igen, az ő diákjai vagyunk, büszke FEEK-esek. 

Most sorolhatnám a történeteket, hogy hogyan lett a teából a gőzgép, vagy hogy az IKEA 

miért a felnőttképzés nagy találmánya, de az első vizsgaélményemet is, amikor index nél-

kül mentem be hozzá, Nemeskéri Zsolttal a sarkamban. Majd mikor észrevett és az inde-

xemet kérte, én meg rájöttem, hogy kint hagytam, úgy téptem fel az ajtót, hogy a kint ülőket 

halálra rémítettem, Dékán úr meg egy „na, ez se normális” pillantással nyugtázta. Majd 

felhúztam azt az egy tételt, amit tudtam, és most már bevallhatom, hogy igen, láttam dékán 

úr hova tette vissza, és tudatosan húztam azt fel és még folytathatnám napestig. De azóta 

is van egy mondata, amit őrzök, és ami azóta is meghatározza az életemet. Egyfajta mottó, 

ha úgy tetszik. Ez pedig az, hogy „az egyetem annyit ér, amennyit beléfektetsz”. És szigo-

rúan hozzá kell tenni, mert ő is hozzá tette, nem a tanulás, a bemagolt anyag mennyiségéről 

van itt szó, vagy hogy summa cum laude-e az a diploma, hanem hogy kikkel barátkozol, 

milyen zenét hallgatsz, milyen filmeket és kiállításokat nézel meg, hova és hányszor jársz 

bulizni, mennyit iszol, mit eszel, egyszóval hogy éled meg azt a pár évet ameddig egyete-

mista vagy. Mert ezek a legszebb éveid, a legmeghatározóbbak és nem mindegy milyen 

útravalóval mégy ki utána a nagybetűs életbe. A Balázs Viktóriával szoktuk mondogatni, 

hogy nekünk a FEEK három évvel kitolta a gimnáziumot. Nekünk ez az az alma mater, ami 

azt a hamuba sült pogácsát adta, amiből bármikor és bárhol építkezni tudunk.  

Majdnem tíz év telt el 2009 óta, mikor végeztem. Azóta megjártam az Oktatáskutató és 

Fejlesztő Intézetet, többedmagammal vezettem egy tánciskolát, majd a húszas éveim kö-

zepén újraterveztem az életemet és jelentkeztem a Pázmány Péter Katolikus Egyetemre 
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szabadbölcsésznek, ahol lassan, de végzek és haladok azon az úton, amit elterveztem ma-

gamnak. De a piliscsabai rengetegben eltöltött napok egyikén se volt olyan, amin ne jutott 

volna eszembe, hogy bezzeg a FEEK-en. Mert bár úgy néz ki, se andragógus, se művelő-

désszervező már nem leszek, még is többet kaptam ott emberileg, mint a mostani egyete-

memen, ahol már most több évet húztam le, mint a Szántó-Kovács János utca 1/b-ben. De 

még is, a szívem egy darabkája ott maradt és ott kaptam egy olyan muníciót, amit most már 

mindig elkísér utamon, és amihez vissza tudok nyúlni. Belefektettem mindent, mit akkor 

tudtam és fialt, nem is keveset. Kaptam jó barátokat, jó oktatókat, élményeket, tudást, tar-

tást, humort, értékrendet, szerelmet, bánatot, fájdalmat, rossz és jó napokat, haragot, olykor 

dühöt, de örömöt és nevetést is, halált és születést, egyszóval mindazt, amitől az ember azt 

érzi, hogy él. Ennél pedig nem igen lehet jobban befektetni semmibe! 

 


