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Az irányok megvannak,
cél a minőségi felsőoktatás

– Hivatalosan július elseje óta vezeti az
intézményt, azóta eltelt már néhány
hónap. Mennyire kényelmes most ez a
rektori szék? Le tud-e „ülni” egyáltalán a
rektor ebben a szorgos időszakban.
– Látszólag le tud, mert mást sem csinálok, csak rendre tíz órákat ülök, egyebekre – például sportolásra – sem jut idő.
De még azért annyira nem kényelmes a
szék. Olyan sok a nagyszabású elképzelés, hogy a folyamatok elején járunk, a
tervekkel vagyunk kész elsősorban. Azzal elégedett vagyok, hogy az a csapat,
amellyel elkezdtem a munkát, már lassan kialakul, csiszolódik, csakúgy, mint
a struktúra. Most kezdődött el a „Mátyás király-turném”, amikor sorra járom az intézeteket, a tanszékeket, és egy kicsit közvetlenebbül tudok találkozni
minden kollégával. A közvetlen elérés és kapcsolat
számomra fontos.
– Gondolom a továbbiakban a folyamatos érintkezés és kapcsolattartás kiemelten fontos lesz.
– Az idő azért szaladt el ilyen gyorsan, mert egy belépő rektornak az intézmény falain kívül is rengeteg
emberrel kell felvennie a kapcsolatot, számos szervezet, cég képviselőjét kell fogadnia. Ez az első bemutatkozási láz már lecsengeni látszik. Úgy gondolom, ha a kollégák megismerik az egyéniségemet,
azokat a hangsúlyokat, amelyek nekem is fontosak, akkor kialakul majd egy dinamikus egyensúly,
amelyben a nyitottság és a kommunikáció is meglesz. A Természettudományi Karon ez korábban nagyon jól működött, és – remélem – meglesz most is.
– Tett említést a célokról, lehetőségekről, jövőbeli
tervekről. Ezek közül néhány konkrét elképzelést
megtudhatunk?
– Az egyik rövidebb távú például az, hogy szeretném megkérdezni a hallgatókat, miként is érzik
magukat az Eszterházy Károly Főiskolán. Szerintem

erről mi valójában nem is tudunk eleget. Szeretném
megismerni, milyen is a közérzete az itt tanulóknak.
De szintúgy kíváncsi vagyok az oktatók véleményére, meglátásaira is. Miután ez megtörtént, el kell
indulnunk egy nagyon hallgatóközpontú felfogás
felé, hogy mindenki érezze, az intézmény értük van.
Olyan oktatói minőséget szeretnék, amelyre méltán
lehetnek büszkék a fiatalok is tanulmányaik befejezése után, de több hallgatói programot is szívesen
látnék. Természetesen a jelenlegi állapotok is jók, de
egy kicsit több ötletet, újítást várnék, amely megédesíti az életet a főiskola falain belül is.
A megújuló felsőoktatás finanszírozása – legalábbis
én úgy látom – pont azokat az irányokat preferálja
majd, amelyek felé mi is haladni szeretnénk. Hiszen
ahhoz, hogy jó felsőoktatási intézmény legyünk,
egyebek közt kell hallgató, kell minőségi oktató
és jó tudományos munka. A finanszírozás ebbe az
irányba halad, hiszen a pénzek elosztása nagyban
függ majd a hallgatói létszámtól, az oktatói gárda
minőségétől és a tudományos aktivitástól. Nyilván
ettől kifinomultabb a rendszer, de a lényeg az, hogy
az értéket fogják kiemelten támogatni. Ezzel függ
össze, hogy mi is szeretnénk egy kicsit jobban mérni
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„A fejünkben az van, hogy a főiskolát minden egyes pillanatban egyetemközeli állapotban kell tartani.
Olyan állapotban, ha megérik erre a helyzet, akkor egy tollvonással egyetemmé válhassunk. Minden percben egyetemi színvonalon kell működnünk” – októberi tudományos mellékletünk hasábjain Dr. Liptai Kálmánnal, az Eszterházy Károly Főiskola
rektorával beszélgetünk a főiskola előtt
álló lehetőségekről, irányokról.
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a kollégák teljesítményét, fogom is támogatni őket
abban, hogy jól dolgozzanak, de el is fogom várni a
megfelelő minőséget, miközben remélem, jól érzik
majd magukat nálunk. Mindezt úgy, hogy közben
kialakuljon a főiskolán egy remek közösség.
– Ha már a közösséget és a nyitottságot említi,
engedje meg, hogy néhány saját észrevételt említsek. A Köztársasági ösztöndíjak átadásakor egy
csodás gesztusra lehettünk figyelmesek, amikor
Dr. Pajtókné dr. Tari Ilona, oktatási és tanulmányi
ügyekért felelős rektorhelyettes nem csupán átnyújtotta a miniszteri elismerést igazoló dokumentumokat, hanem át is ölelte a hallgatókat. Majd egy
kicsit más műfaj, de a Kutatók Éjszakáján pedig azt
láthattuk, hogy a rektor az udvaron egy Pink Floyddalt énekel a kutatókból összeállt alkalmi zenekar
tagjaként, vagy ugyanekkor Dr. Pap József tudományos rektorhelyettes magán mutatta be, hogyan is
állt évszázadokkal ezelőtt a katonákon egy korabeli sisak. Most csak néhányat említettem, de ezek
példázhatják azokat a gesztusokat, amelyek a nyitottságot, a hallgatók felé nyitást is mutathatják?
– A Kutatók Éjszakája szerintem szimbolikus ebből
a szempontból. Már több helyen elmondtam, hogy
én nem kértem, hogy a kollégák csináljanak ilyet, és
nem azért nem kértem, mert azt gondoltam, majd
megvárom, hogy mit is csinálnak maguktól. És közben olyan nagyszabású és értékes lett, olyan nyitott, hogy a mai napig csodálkozom rajta. Úgy érzem, hogy a kollégák most sokkal többet mutattak
meg magukból, mint bármikor eddig. Egyre inkább
azt látom, hogy a tanárok többségében ott van az,
hogy ők most megmutatják a világnak magukat, azt
a tudományágat, amelyben ők jeleskednek, de ezt felvállalni, értékként kezelni
a legszebb dolog. Kiderült, hogy erre van
igényük, és nagyon sokan ebben tehetségesek. Egy rektor sem csak az irodájában
ül, és embereket fogad, benne van az is,
hogy egy jó cél érdekében belefér egy kis
vagányság. Azok az elemek is, amelyeket
a kérdésében említett, mutatják, hogy
egyre többen kezdik megérezni, hogy
igen, egy kicsit még nyújtózkodhatnak.
– Tehát a Természettudományi Kar szellemisége kezd átsugározni az egész intézményre?
– Ezt azért így nem mondanám, hiszen a
TTK nem különb, mint más karok. De úgy
fogalmazhatunk, hogy azt a gondolkodásmódot, amely ott kialakult az emberek fejében sok év alatt, sokan értik, azt
a nyelvet sokan beszélik, csak valamiért

nehezen születtek meg az első szavak. Minden ember egy varázslat, csak nem tudjuk, hogy milyen
irányba kell a feje fölött azt a „pálcát” mozgatni. Ha
jó irányba mozgatjuk, akkor a nyitott, a nagyot alkotó lélek kiszabadul belőle. Vannak olyanok, akik erre
vevők, vannak, akiknek ehhez még bátorságot kell
gyűjteni, és vannak olyanok is, akik ezt egyáltalán
nem gondolják magukhoz közel állónak. Természetesen az utóbbiak is fontosak nekem, hiszen rengeteg érték lakozik bennük.
– Kicsit más vizekre evezve: az utóbbi években a felsőoktatásra az átalakulás volt jellemző, és úgy fest,
ez a folyamat még nem zárult le. Jelenleg ebben a
környezetben hogyan lehet pozícionálni a főiskola
helyzetét?
– Különösebben nem foglalkozom azzal, hogy valakik szerint most ilyen és olyan nehézségek következnek. Ha jönnek, majd megoldjuk. A fejünkben
az van, hogy a főiskolát minden egyes pillanatban
egyetemközeli állapotban kell tartani. Olyan állapotban, ha megérik erre a helyzet, akkor egy tollvonással egyetemmé válhassunk. Minden percben
egyetemi színvonalon kell működnünk.
– Ehhez például hozzájárul a főiskolán folyó nyelvi
képzés átalakítása is? Ez egy kiemelten fontos terület lehet, hiszen minden munkaerő-piaci statisztika
rámutat arra, hogy a munkavállalók nyelvtudása
minden korábbinál fontosabbá kezd válni.
– Tény, hogy rengeteg diploma beragad emiatt,
tény, hogy az országban nagyon alacsony a mobilitás. De igazán ezt nem orvosolták eddig, az egyetemi vezetések azt mondták, hogy ezt már középiskolában rendezni kellett volna, a középiskolák azt
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mondják, hogy ők ugyan tanítják. Mi nem akarunk
mutogatni, hanem dolgozni akarunk a probléma
megoldásáért. Csakúgy, mint más esetekben. Nagyon szeretnénk olyan nyelvi képzést biztosítani a
hallgatóknak, amelyben csak a fiatalok szorgalmán
múlik, milyen szintet érnek el.
– Az elme pallérozásán kívül már lehetett hallani arról is, hogy a rendszeres, kötelezően előírt testmozgás bevezetése is a tervek között szerepel.
– A TTK-n szigorú voltam ebben a kérdésben, és
a mostani gólyáknak is említettem már ezt, a közeljövőben számítani lehet egy határozott lépésre.
Nehezen tudom elképzelni, hogy a főiskolások számára a mozgást a Zöld Sárkány és a Szépasszonyvölgy közti séta jelentse. Ettől többet szeretnék,
a sport az élet része, így terveink között szerepel,
hogy mindenkinek négy éven át kötelező lesz a
testmozgás. Amikor a TTK-n bevezettük a két féléves testnevelést, kicsit kiakadtak a hallgatóink, de
eltelt néhány év, és utólag azt mondták, hogy ez
egy kiváló kezdeményezés volt a részünkről.
– Ha már a sportnál tartunk, beszéljünk egy kicsit az
első- és másodosztályban szereplő egyesületeinkről
is: az élvonalbeli női kézilabdásokról és a nemzeti
második vonalban szereplő férfi kézilabdásokról,
kosarasokról és pólósokról.
– Volt némi átrendeződés, hiszen a női kézilabdacsapatunk feljutott az élvonalba. Nagy örömmel
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tölt el, hogy ilyen széles spektrumú az
egri főiskolai sportélet. Viszont azért azt
is látnunk kell, hogy az intézménynek
ezen a téren is vannak finanszírozási korlátai. Egy döntéshelyzet elé kerültünk,
hiszen a vízilabdások is a legjobbak között szerepeltek, de némi tűnődés után
arra jutottunk, hogy egy elsőosztályú
csapatot tudunk támogatni, ez pedig a
kézilabdacsapat lesz. A többieket is segítjük, de őket a második vonalban tudjuk elképzelni jelenleg, hiszen az élvonal sokkal költségesebb. Fájó pont volt
persze, hogy a pólósokat nem tudtuk az
élvonalban tartani, de remélem, hogy
végül mindenki megértette az irányokat.
A lányok eddig elveszítették a mérkőzéseiket, de türelmes vagyok velük szemben, hiszen az első- és a másodosztály
között nagyon nagy a különbség. De biztos vagyok benne, hogy a csapatépítésnek lesznek
eredményei.
– Milyennek képzeli el Dr. Liptai Kálmán az egri főiskolát szűk négy év múlva?
– Ez azért is nehéz kérdés, mert egy kicsit nagyobb
távlatokban szoktam gondolkodni, mint négy év.
De számomra az egyik legfontosabb, hogy nekünk
egy jó munkahelyként is kell működnünk, egy alkotói közösséget szeretnék kialakítani. Azért jöjjenek
be ide a kollégák, mert itt lehet bátran gondolkodni,
álmodni és persze teljesíteni. Ha ez megvan, a többi
álom mellérakható: legyen több tudásközpontunk,
amelyek a régióval kiváló kapcsolatot ápolnak,
olyan egyetemi kapcsolataink, amelyek mindkét fél
számára működők. Remélem, talán kicsit később
a főiskola a tanárképzésben olyan eredményeket
fog felmutatni, hogy ide fognak járni Európából is
vizsgálgatni azt. A hallgatóknak is olyan életet szeretnénk biztosítani, hogy ide szívesen jöjjenek be,
bízom benne, hogy rang lesz az EKF-re járni, és elsősorban nem azért választják Egert, mert – például
– itt ihatják a legjobb Egri Csillag borokat, hanem
mert olyan oktatásban és közegben lehet részük,
hogy majd az unokáiknak is erről fognak mesélni.
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