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GÁBRIEL RÓBERT 

Álom luxuskivitelben 

Keresem a főnököt. Ott az irodája, mondják. Belépek. Hűtött légtér, muzeális környezet. 

Pedig „csupán” az egyetem Felnőttképzési és Emberi Erőforrás-fejlesztési Intézetében 

(FEEFI) vagyunk. Figyelmeztettek, Koltai emberevő, Koltai egy sárkány. Mindenkivel 

összeveszik. Kibírhatatlan! Egy hajcsár! Hát így mentem be oda.  

A PTE Szenátusa ugyanis 2000-ben az Intézetet a Természettudományi Karba (TTK) 

integrálta. Miután 2001. január végétől én lettem a TTK dékánja, nekem kellett szembe-

néznem a sárkánnyal. A „szembenézés” jól sikerült. Nem égett le a hajam a sárkány lehe-

letétől, igaz, a sárkány nem is vált pórázon vezethető kis házi kedvenccé, de azt hiszem, a 

megértés fél órán belül beállt köztünk. 

Hamarosan továbbképzésen vettem részt a FEEFI-n. Megismertem a szervezeti kultúrát, 

az akkor még párját ritkító minőségbiztosítási tanúsítvány miatt felépült belső tanulmány-

követési rendszert. Nekem, aki egy TTK-s idegenkedő szemével nézte ezt az egészet, im-

ponált a rend. Hogy nincsenek oktatói allűrök (később kiderült, hogy azért voltak). Pon-

tosság, fegyelem, színvonalas oktatás – ezek voltak a kulcsszavak. Számos kiváló kollégát 

ismertem meg. Szándékosan nem emelek ki senkit, mert ha valaki kimaradna véletlenül, 

joggal sértődne meg. 

Aztán jött az első államvizsga-időszak. Hatszáz (!) indexet és diplomát kellett aláírnom! 

Ez pont háromszor annyi volt, amit a TTK saját korábbi szakjain kiadott abban az évben! 

És a diplomaosztó a Pécsi Nemzeti Színházban volt. A csúcsévben ötször ismételtük meg 

az ünnepséget a nagy hallgatói létszám miatt. Mert az ünneplés mindenkinek megjár, aki a 

saját pénzén tanul – mondta az emberevő sárkány. És igen, ötször mondott aznap ünnepi 

beszédet. Volt úgy, hogy egy kollégánk, slamposan öltözve vagy borotválatlanul érkezett 

a diplomaosztóra! Akkor az illetőt a két menet közötti szünetben hazaküldte átöltözni, meg-

borotválkozni! Nekem sosem lett volna ennyi bátorságom!  

A szervezeti kultúra a tapasztaltak hatására a régi TTK-n is változott, alakult. Megvál-

tozott a vezetői értekezletek menetrendje. Koltai előbb dékán-helyettes lett, majd rektor-

helyettessé avanzsált. Mindeközben a várakozások ellenére egyszer sem vesztünk össze! 

A négy év alatt, amíg a FEEFI a TTK része volt, egy hangos szó sem volt köztünk. Talán 

mert tiszteltük egymás céljait. Talán mert így hatékonyabban tudtuk segíteni egymást a 

napi küzdelmekben. Talán mert úriemberek mindent meg tudnak beszélni egymás között.  

A kollégák, ha nem is mindegyikük, szervültek a közös életünkbe. Tudtuk, hogy nem 

tart örökké ez a házasság, mert Dénes világosan kijelölte a célt már a fúziókor: előbb -utóbb 

önálló kart alapítani! Ehhez folyamatosan építette az infrastruktúrát és vette fel a kvalifikált 

embereket. Néha melléfogott, de ez így természetes. A Szántó épületének romhalmazként 

nekik adott területéből öt év alatt modern oktatási tereket hozott létre. Még a tekepályát is 

felújíttatta! Így értünk el 2005-ig, amikor megtörtént az önálló karrá alakulás. A magam 

részéről óvtam ettől Dénest. Korainak tartottam a lépést, mert érzésem szerint nem voltak 

még „készen”. Neki persze sürgős volt, hogy mutathassa kollégáinak a jövőt, a folyamatos 

fejlődést! Az ő helyében biztos én is türelmetlen lettem volna.  

Felállt az új Kar, a FEEK. Immár maga állt a vártán, a TTK védőernyője nélkül. Pazar 

mennyiségű bevétellel, anyagi gondoktól mentesen kezdődött az önálló történet! Termé-

szetesen azonnal beindultak a támadások, egyetemen belülről és azon kívülről. Pedig az 
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„Álom luxuskivetelben” immáron ott pompázott szemeink előtt. Három intézet, három dé-

kán-helyettes, és Koltai Dénes, mint dékán. A régebbi infrastruktúra mellett egy nagyelő-

adó, négy vadonatúj szemináriumi terem, új hivatali helyiségek egy év alatt! Az oktató-

gárda is szépen fejlődött. A belső nevelés és az import keverésével egy korfájában és rang-

eloszlásában is közel optimális helyzet jött létre két év alatt. Csak a doktori iskola nem 

sikerült! Talán ebben is volt némi szerepe a belső és külső féltékenységnek!  

Átalakult a képzési szerkezet. A FEEK-en ez nem jelentett gondot, hiszen ők már a Bo-

logna előtt is kétlépcsős képzésben tanítottak! Sajnos azonban szép számmal keletkeztek 

versenytársak! Az új andragógiaképzésben magam is oktattam néhány éven keresztül, még 

egy jegyzetfélét is írtam az egyik kollégámmal közösen a FEEK-es hallgatók számára, 

belső használatra. Szép élményeim voltak. Tele előadók, figyelmes diákok, jó vizsgaered-

mények. Nem tudom, biztosan puha voltam az ottaniakkal  … bár nemrégiben találkoztam 

egyikükkel, aki azt mondta, szívesen járt hozzám órára. És ötösre vizsgázott! 

A diákok szerették a FEEFI-t majd a FEEK-et. Büszkék voltak karukra. Koltainak min-

dig volt egy-két szava a diákokhoz (fiatalabbakhoz és idősebbekhez egyaránt) a folyosón 

menet. Mindenkivel megtalálta a hangot. A hallgatók összetétele sem volt akármilyen. Egy 

rövid felsorolás álljon itt a karon végzettekből: szépségkirálynő, táncdalénekes, miniszter, 

országgyűlési képviselő, cigányprímás és felesége a Száztagú Cigányzenekarból, bankve-

zér, postai vezér, elhárító tiszt, tűzoltó ezredes … elsőre talán ennyi. No meg száz és száz 

ember, aki nem tarthatta volna meg/nem nyerhette volna el állását, ha nincs a FEEK, az ott 

szerzett diploma! 

Én eddig szeretek emlékezni a FEEK-re. Ami ezután jött, az már nem ennyire szép. Sze-

mély szerint nekem nem volt részem már benne, mert a tárgy, amit korábban oktattam, 

eltörlésre került, mikor már nem Dénes volt a dékán. 

Mégis, példaértékű, amit ez a közösség és vezetője alkotott. Miért is? Mert nem csak 

magukra gondoltak, amikor jól ment nekik, hanem igazi egyetemfejlesztést hajtottak végre. 

Szellemi és infrastrukturális építkezést. Nem mentették ki a javaikat magánalapítványokba. 

Keményen dolgoztak, értéket teremtettek. Kár, hogy nem állva , harcolva haltak meg, 

hogyha már így kellett lennie! 

 


