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KRISZTIÁN BÉLA 

Az átalakulás sodrában 

Ritka lehetőség, hogy egy felsőoktatási csoport kifejezett alkotó részese lehessen egy át-

alakulásnak – az aktiv személyiségeknek, a felhalmozott tudásnak, a körülményeknek kö-

szönhetően ez történt a pécsi Közmüvelődési Tanszék majd Felnőttképzési és Emberi Erő-

forrás Fejlesztési Kar életében. Eseménye és része a hatszázötven év történetének.  

Prológ 

„Az isteni támogatásban bízva, a tudás isteni eredetére hagyatkozva, az egyház kereteit 

figyelembe véve, a tudás terjesztését személyes felelősségként vállalva  „ Magyarország ki-

rályának kérésére rendeljük, hogy Pécs városában legyen studium generale, amelyben az 

egyházi és polgári törvény s minden más nem tilos tudomány, a hittudományon kívül, 

taníttassék…” hangzik részlet V. Orbán pápa alapító okleveléből. 

Az 1367. szeptember 1-jén kelt oklevelében ezzel engedélyezte V. Orbán pápa Nagy 

Lajos magyar királynak a pécsi egyetem megalapítását. Hogy csak oktatók voltak-e, hogy 

milyen érdeklődő közösség kívánta igénybe venni vagy érdeklődni a stúdiumokat, nem 

tudjuk. A magyar oktatás evolúciós folyamatában elő-előtűnő hajdani pécsi egyetem az 

1867 után önálló magyar egyetempolitikában nem szerepel, a joglíceum és a tanítóképzés 

jelenthet valamilyen felsőoktatást. A kiegyezés után a Monarchiában növekvő súlyú fej-

lődő Magyarország nemzeti értelmiségnevelésének fontos pillérei és a szaktudományok 

legfelsőbb szintjeiként születtek a budapesti egyetemek mellett a Kolozsvárott(1872), Deb-

recenben (1912) és Pozsonyban (1912) létesült egyetemek, előretekintve 1917-re, a lehet-

séges teljes önállóság idejére. Ezidőben fogalmazódott az  új önálló műszaki egyetem a 

rohamosan fejlődő Bánátban, temesvári székhellyel. 

A nagy ívű terveket szétzúzta az első világháború és Trianon. A Trianon után  immár 

önálló ország felsőoktatását teljesen átszervezve, a pozsonyi egyetem Pécsett folytatta te-

vékenységét. A Pécsre telepítés döntésekor a város szerb megszállás alatt állt, a költözkö-

dés elhúzódott. A Pozsonyból áttelepített magyar királyi Erzsébet Tudományegyetem 

1923. október 15-én ünnepélyes megnyitóval kezdte meg pécsi működését. A kolozsvári 

egyetem Szegedre (1921) került, 1940–1945 között újból Kolozsvárott működött. A sel-

mecbányai Bányászati és Erdészeti Főiskola Sopronba került. 

A magyar felsőoktatás sokféle változása nem igen teremtett és őrzött meg hagyományo-

kat. A mai értékrend szerinti egyetemértékelések, múlt- és fontosság érzékeltetés, a külső-

ségek fenntartása meg az események összefűzése esetenként sajátos következtetésekig jut 

el, gyakorta ellentétes kimenetekkel. A sajátos egyetemi felfogások  fékezik a mai kor-

mányzat racionalitásra törekvő elgondolásait – az időről-időre megjelenő felsőoktatási vál-

toztatásokra adott reakciókon követhető ez. 

A magyar felsőoktatás-történet politika-, művelődés- és társadalomtörténet is. Ezt loká-

lisan és országosan láthatjuk. Trianon után a klebelsbergi nemzeti kulturális decentralizá-

ció, a debreceni és szegedi egyetem kiépítése, az „ árva leány” pécsi egyetem sorsa, amit 

Klebelsberg Kunó a magyar Heidelberggé képzelt, a „ magyar Dahlem” budapesti víziója 

Klebelsberg Kunó egyetemes elgondolásainak tükre. Klebelsbergnek az egyenetlen  hazai 

felsőoktatási/kutatói intézményhálózat racionalizálására irányuló törekvéseit csak az tudja 

igazán méltányolni, aki ismeri az akkori egyetemek hiányosságait (szemben a külföldjárók 

megtapasztalta nyugati „egyetemi nagyüzemek” pozitívumaival), majd később a haladónak 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Szerbek
https://hu.wikipedia.org/wiki/1923
https://hu.wikipedia.org/wiki/Okt%C3%B3ber_15.
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hirdetett, valójában ilyen-olyan érdekeket szolgáló, vagy kellőképpen át nem gondolt szabály-

zások szűnni nem akaró változatait is, amelyek ma is érezhető következményekkel jártak. 

Egykarúként a pécsi egyetem a huszadik század elejétől vált számítható  tudásforrássá. 

Mozgalmas korszakában az egyetem szervezése, nemzeti hallgatói mozgalmak, numerus 

clausus, settlement-mozgalom, a szociográfia és a szociológia megjelenése, a kisebbség-

politikai tevékenység kiépülése, kezdeményezések a városigazgatás, a racionalizálási, 

szervezési és közgazdaságtudományi tudományok valamilyen szakká alakítására, a kémiai 

eredmények, az első üzemorvosi szervezet, a nemzetközi kapcsolatok szélesedése – hogy 

címszószerűen csak ezeket említsük – színesítik a történetet. 

1945 után az újrakezdés lendülete, az eszmék és az egyetem új irányba mutató tudatos 

szervezése kezdődött, de az ország rövidesen – Berend T. Iván szavaival – „terelőútra” 

került. A terelőúton történtek számos feldolgozás tárgyai, a pécsi egyetem újabb fordula-

tokkal – számos korábbi kezdeményezést elfeledve, újként kezelve régebbi formákat és 

tartalmakat – folytatta munkáját. 

Szerencsésen, Várkonyi Nándor szellemi hatókörében, másokkal együtt diákként vehet-

tem részt romantikus lendülettel az egyetemen is túlnyuló szellemi megújulásban. 

Ezidőben fogalmazódott meg, több irányban kezdeményeződött egy olyan emberközpon-

túvá alakuló gazdasági szervezési, munkaszociológiai tematika (pl. Abay Gyula, Krisztics 

Sándor, Rézler Gyula, Surányi-UngerTivadar, Várkonyi Hildebrand, Weis István javasla-

tai) amely magában ötvözte volna a ma emberi erőforrás tudományt. A tézisek akkor nem 

kerültek egységbe, remélhetőleg e rövid időszak feldolgozása nem marad ki a hazai szer-

vezet- és vezetéstörténet mostani, a Corvinuson folytatott kutatásából, mint pécsi előz-

mény. Magam feladatot is kaptam, a szociológiai irányt támogató Erdei Ferenc és Farkas 

Ferenc, erősítendő a pécsi szociológia új szellemű megújítását, kis csoportot szervezett. 

Ebben rám esett egy szociológiai referendum összeállítása, amelyet nagy lelkesedéssel ak-

kori tudásom szerint el is készítettem. Várkonyi Nándor megtisztelt azzal, hogy az egyetem 

ügyét is segítendő, tanulmányba rendezte az anyagot és egy részét  megjelentette (Új falu-

kutatás. Sorsunk. I. rész. 1947. 10. sz. p. 591-696, II. rész. 1947. 12. sz. p. 722-724). Ennek 

hetven éve, mondhatom, azóta lettem részese az egyetem életének és a szakírásnak. A jó 

szándékú kezdeményezéseket, szakértő tudósokat elsöpörte az egyetemszervezés baloldali 

programja, az elpolitizált szaktudományok csak egyenetlenül és lassan szerezték vissza 

egyetemhez mért szintjeiket. Az 1945-től folyamatos mozgalmasság sem maradt el – nagy-

arányú személyi mozgásokkal, szervezeti összevonásokkal, egyre több kar alapításával, 

tervével, az aktuális kormányzatoknak való, idővel a globális összehasonlításoknak való  

megfelelés szándékával vált a pécsi egyetem mára sajátos konglomerátummá. 

Müvelődéstől a munkáig 

A terelőúton is megjelentek a politikai túltengés ellen fokozatosan tért nyerő ismeretek, a 

művelődésigény, a műveltség szükséglet felnőttkori érvényesítése, a szervezet munkahaté-

konyságát, vezetését erősítő, a felnőttképzéssel tudatosítandó munka/művelődés kapcsolat. 

A közművelődési törvénnyel is szabályozott folyamat megvalósítása az emberrel való fog-

lalkozás politikai kizárólagossága helyett a komplex megközelítést, a munkaügyi, személy-

zeti, szociális és oktatási kérdések együttes kezelését sürgették. A szervezés/vezetés új tar-

talmakkal való megtöltése, a személyzeti gyűjtőfogalom felváltása az emberi erőforrások 

meghatározással nemcsak a kérdés kutatását, hanem a tevékenység szabályozását, képesí-

tési elvárásainak újra meghatározását, a képzés és képesítés szükségességét is felvetette. A 

tanfolyami rendszer folyamatosan bővülő különböző szintjei  általánosságban sem voltak 

elegendőek az emberi erőforrás menedzsment kialakítására, minőségi fejlesztésére, komp-

lexitásának érvényesítésére. Az 1960-as évektől egyre nyilvánvalóbb volt a „terelőút”-ról 
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való tudatos visszatérés, ami 1989-el befejeződött. Más feltételek között formálódott az 

emberrel való foglalkozás (előzményeire itt csak utalni tudunk). 

Monografikus feldolgozást és a változó politikai, gazdasági és művelődési folyamatok 

átfogó bemutatását kívánná, milyen szükségszerűség és pécsi kutatói/szervezeti alap veze-

tett oda, hogy a kilencvenes évek elején az emberi erőforrás ismeretek elmélete és gyakor-

lata a felnőttképzésben kimunkált lehetőség nyomán önálló egyetemi stúdiumként jelenjen 

meg az akkori Janus Pannonius Tudományegyetem Közművelődési Tanszéke kezdeménye-

zésében. A tanszékvezető pedagógiai, felnőttképzési-andragógiai elhivatottsága, a beosz-

tásából adódó felelősség és személyi ambíciói egyaránt természetessé tették kezdeménye-

zését és vezető szerepét egy ilyen szakanyag taníthatóvá szervezésére.  Dr. Koltai Dénes 

gyakran idézi fel tréfásan, hogyan állította össze egy vasárnap délelőtt a tanszéki folyosó 

falára ragasztott papírokra vázolva egyik munkatársával a művelődésszervező, személy-

ügyi szervező, a humán menedzser és művelődési menedzser tananyagokat. Ez valóban így 

is történt, de ezek csak az előző időszak szerzett tudása, a kutatói és nemzetközi összeha-

sonlító elemzései, a hazai ilyen kutatások, négy minisztérium támogatásának, a TÁMOP -

ban végzett munkának köszönhetően és a tanszékvezetői aktivitással kezelt tanszéki mun-

kának, a sokoldalúan felkészült és a feladatokhoz felnövő munkatársaknak köszönhetően 

születhettek meg. 

Az 1980-as évek elejére körvonalazott emberierőforrás-politika szükségszerűvé tette 

olyan szakemberek létezését, akik organikus szemléletmóddal, együtt és egyenlő rangon 

kezelik a humántechnológiai meg közgazdasági eszközöket a munkaerő szervezeti keze-

lése, fejlesztése, karbantartása, ésszerű, hatékony működtetése érdekében, miközben saját 

szerepüket, karrierjüket is tudatosan képesek alakítani. 

Az ember szervezeti szerepe, helye, vezetése és motiválása az őskortól követhető fel-

adatkör. Ezt minden korszak a maga eszközeivel igyekezett megoldani – máig érzékelhető 

befolyással (vö.pl. a sokszor idézett kínai szervezési, vezetési elveket). A lényeg, önkénye-

sen korlátozva áttekintésünket, hogy Marx gazdag felvetései majd XIII. Leo Rerum 

novarumja (1891) után Taylor (1911) „A tudományos irányítás alapelvei” művében fogal-

mazta meg máig érvényesen a hatékony szervezeti működés feltételeit. Annakidején meg-

közelítésünkben innen indultunk ki, mert a munkamegosztás alakulása, az üzemműködésre 

jellemző tényezők változása nyomán az emberrel való foglalkozás, a műveltség és a me-

nedzsment értéke megnőtt. Két évszázada elfogadott, de újra és újra megfogalmazódik az 

egyes korszakok szükségleteire hagyatkozva, hogy az üzemi (vállalati, szervezeti) műkö-

dés és stratégia meghatározó tényezője a művelt ember („a kiművelt emberfő” – Széchenyi 

István) ember, a kompetencia (a munka során is felhalmozódó képességek). A tudás fejlő-

désével a tudásintenzív iparágak előretörnek - ezek az ágazatok befolyásolói a fejődésnek. 

A gyártott termékekben, adott szolgáltatásokban növekszik a szellemi munka aránya, a 

technológiák bonyolultabbá válásával fontos befolyásoló tényező a működtető ember tu-

dása, felkészültsége és motivációja. Mindennek „kezeléséhez” megfelelő vezetési kultúra, 

sokoldalú tudástranszfer szükséges. 

Erre szolgál az emberi erőforrás menedzsment, melynek célja és feladata a szervezet 

számára szükséges tudással, ismeretekkel, készségekkel és motivációval rendelkező embe-

rek felkutatására, megszerzésére, képzésére, ösztönzésére és megtartására illetve a felesle-

gessé váló emberek hatékony átirányítására és végül leépítésére irányuló tevékenységek 

összessége. 

A lényeges elemeiben meghatározott cél hálózatos feladatmegoldást kívánt, amelyet a 

pécsi szakalapítók a személyzeti munka Antal József miniszterelnök által is szorgalmazott 

változtatásának szellemében igyekeztek meggyorsítani. Tisztelt volt szakoktatásban alkotó 

kollégám, a munkaügyi miniszter Győriványi Sándor szakmai tervezetünkre és kérésünkre 

http://melbecon.unimelb.edu.au/het/taylor/sciman.htm
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személyesen reagált: maga is megerősítette a változás szükségességét és a megoldás egyik 

útját, a szervezett emberierőforrás-képzés felsőfokú megkezdését. Ismert, hogy a személy-

zeti munka irányítása, differenciálódása hogyan alakult – a miniszteri megbeszélésen Lévai 

Zoltán osztályvezető kapta a feladatot, hogy a képesítési szabályzás, tanfolyami rendszer 

és egyéb körülmények figyelembevételével miniszteriális szinten gondozza a kérdést, amit 

aztán Schamschula György miniszter közvetlenül is támogatott. 

Nincs mód arra, hogy ebben az időben indított más hasonló képzésekről beszámoljunk 

vagy a pécsi egyetem egyes tagjainak sajátos hozzáállását elemezzük. Tény, hogy az új 

tartalom és szervezeti működés az egyetemi szervezetben idegenként, fenntartásokkal  sze-

repelt. Az üzletileg dinamikusan fejlődő, az egyetem jövedelemteremtő képességeit hosszú 

időn át befolyásoló, fenntartó, az országot behálózó egység helye az egyetemen jó ideig 

állandóan változott. Ezt mutatja a tanszéki megnevezésnek, szervezeti helyének sokféle 

alakulása. Tény, hogy a nem szokványos működést kísérő felhangok sok bizonytalanságot 

szültek, amelyek végletes ítélkezésekre vezettek. A karközi együttműködésben részvevők 

saját fejlődésük és anyagi érdekeik miatt is értékelték az emberi erőforrás oktatásában való 

részvétel lehetőségét, szervezeti hátterük (karaik) azonban kevéssé egyértelműen viselke-

dett. A tanulságos emlékeztetők, jelentések, írásos anyagok újraolvasása mellett máig ér-

dekesek azok a pillanatok, amikor pl. egyik vezető az akkor még változásban lévő Közmű-

velődési Tanszéket az egyetem más karai nagyobb tiszteletére szólította fel (arra, hogy 

miért, válasz nem született), egy másik vezető kétségbe vonta a tanszék képességeit egy 

ilyen feladat ellátására, valaki úgy gondolta, hogy egy kar felügyelje ezt a munkát, egy terv 

az omega (megszüntetés) sorba állította a képzést, egy elhivatott nagy karriert befutó kol-

léga bensőséges búcsúztatásakor javasolta a mielőbbi önfelszámolást – mindezekre a ko-

rabeli jegyzőkönyvek, jelentések bőséges tárháza áll bizonyítékul. Közvetlen vagy közve-

tett hitelrontás, a diplomák kétségbe vonása, a tanítás minőségének kritikája, feltételezett 

pénzügyi anomáliák, országos lapok hírei mind szerepelnek a képzés történetében. 

Személyiségükből eredően az egyetemi kollégák hihetetlen értelmiségi közönybe tekert 

titkolt érdeklődéssel figyelték a dolgok kimenetelét, nyílt pozitív állásfoglalással alig ta-

lálkozunk. Csak néhány kolléga és a rektorok mérlegelő törődése segített a sokféle prob-

léma megoldásában, amiből a tanítás, szervezés feladatait végző művelődéstudományban 

és emberi erőforrásban dolgozó kollégák szerencsére sokszor csak  utólag értesültek. A 

gyorsan átalakuló Közművelődési Tanszék és a későbbi szervezet vezetője munkaideje leg-

alább negyven százalékában kellett, hogy a negatív kérdésekkel foglalkozzon. 

Hálával és megköszönve emlékezem a belső és külső kollégákra, pl. a minisztériumok-

ban, akik közvetve vagy közvetlenül támogatták munkánkat, segítettek pl. az akkreditációs 

eljárások meg a minisztériumi bürokrácia csapdái között eligazodni. Példás elemző feladat 

lenne a képzés monografikus feldolgozása, hogyan tűnt el vagy miért módosult (különösen 

a bolognai fordulat után) a szervezet innovációs képessége azzal, hogy kényszerűen foko-

zatosan betagozódott az egyetemi „normál” formációba. Ez a folyamat a stratégiai célokat 

is befagyasztotta – Kondratyev- és Porter-elemzésekkel megalapozva a FEEK 2004-ben 

váltott volna egy nemzeti emberierőforrás-stratégiára a megváltozó körülményekre tekin-

tettel. Az egyetemen erre a globális menedzsment bűvkörében utazva erre fogadókészség 

sem volt, a körülmények változása a kérdést ad acta tette. Reméljük, ezt a feladatot a Nem-

zeti Közszolgálati Egyetem megoldhatja. 

A FEEK meg az egyetem történetében tükröződnek a szervezettel kapcsolatos érdekes-

ségek – a Parkinson-elv, a Murphy-elv szinte valamennyi esete előfordult. 

Többfajta narratíva létezik a közművelődési képzés átalakulásáról az emberi erőforrá-

sokkal való foglalkozásig és a pécsi kezdésig. Mellőzve a részleteket, a felnőttképzés kö-

rében lehetett előrelépni abban, hogy a művelődési és személyzeti  feladatokat ellátók új 
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ismeretekkel való, tömeges felkészítését, felsőfokú képesítését megoldhassuk. A vállala-

tokban létesült szociális igazgatói funkciók, a személyzeti osztályokhoz rendelt művelő-

dés, oktatás majd szociális és munkaügyi feladatok adták a lehetőséget egyfajta más képzés 

szükségleteire. 

A közművelődési tanszék alkotószellemű vezetője, a felnőttképzés andragógia elkötele-

zettje, jó érzékkel kiválasztva és irányítva munkatársait, széles körben bevonva országosan 

ismert vagy kevésbé ismert, de szakmai teljesítményben értékes megbízható kollégákat, 

teremtette meg előbb a pécsi majd országosan is az ütőképes tantestületeket. Ahogy egy  

korábbi munkásképzésben a Közművelődési Tanszék vezetője a szakmai színvonal érde-

kében politikailag nem éppen elfogadott kollégákat kért fel tanításra, a FEEK kiterjedt ok-

tatói körében is voltak fenntartással kezelt személyiségek.  Nem építgetés, hanem célorien-

tált oktatói kiválasztás és módszertanilag megalapozott tanítás történt. A képzésben tanítók 

rendkívül széles szakmai köre, felkészültsége, szervezettsége adott alapot a mindenütt ér-

vényesített egyetemi követelményre. Ebben kiváló társakként jelentek meg a képzéseket 

helyileg vezető partnerek, akik intézményei kis pécsi egyetemi kirendeltségekként vittek 

új szellemet a képző helyekre. A lokális innováció egyes szervezeteket teljesen átformált, 

tényleges közösségeket teremtett. A képzésszervezési hagyományokat pl. a budapesti 

TANORG tovább éltette, az egyetemi kapcsolatok is befolyásolták további útját: Alkotó 

vezetői értékteremtő szakmai építéssel a főiskolai majd egyetemi szintig alakították intéz-

ményüket (Zsigmond Király Egyetem). A képzési helyeken örvendetes tudományos kap-

csolatok is kialakultak, ezek vezetőik aktivitásának köszönhetően vettek részt pl. az előze-

tes felnőtt-tudásmérés kutatásában, távoktatási akciók lebonyolításában, a szervezetfejlesz-

tésben, migrációs és motivációs kutatásokban. Azt mondhatom, az emberierőforrás-képzés 

szervezete egyetem volt az egyetemben, megfelelve az „ universitas” szellemének. 

Az emberi erőforrás ismereteket karközi együttműködésre alapozva tantárgyasítottuk és 

teljesítési követelményeket meghatározva az akkreditációs követelményeknek megfelelően 

alakítottuk ki. A tantervi anyag összeállításában szerencsésen ötvöződött a tudomány és 

gyakorlat meg az innovációt vallók megoldáskészsége. Nem kisstílű egyeztetési és elapró-

zott megoldás-keresési folyamat, hanem célorientált, a logika mentén programozottan ki-

fejthető anyag birtokában komplett, integrált tanterv készült, melyben már akkor domináns 

volt a duális képzés. A holland, német (Pöggeler, Rupert Lay, Julius Morel, holland ta-

pasztalatok stb.) és más, többek között USA-beli példák nyomán a képzési anyag és forma 

ismert volt. A JPTE változat önállóan, a Gáspár László által kialakított emberi erőforrás 

képre alapozódott. Könyve alapmű volt. A képzés kezdetén rendelkezésre állt egy HR-

Compendium című összegző munka, melyet csak belső használatba adtunk. Személyes 

okokból, mert időközben született meg 1992-ben (1993-ban adták ki) egy hasonló tartalmú 

kézikönyv a Közgazdasági Karon. A kötet egyik alkotójára tekintettel személyesen így 

akartam viszonozni egy 1956-ra vonatkozó megítélésemet. 

A tanítandó anyag lényegét a feladatok meghatározták és ebben a tanszéki vezetés sze-

rencsés összetétele megfelelő biztosíték volt. Az integrált ismeretek lényegét a szakalapí-

tók (dr. Koltai Dénes, dr. Krisztián Béla) képviselték. Az egyetemi feltételek és körülmé-

nyek ismerete, a felnőttképzési meghatározottság (dr. Koltai Dénes útján), a pszichológia 

teljes körének szervezésben, vezetésben legkorszerűbb elmélete és gyakorlata (dr. Klein 

Sándor közvetítésével), az ipari, általában vállalati, szervezeti képzések stratégiai és aktu-

ális megoldása, tartalmi és rendszerbeli értékének megfelelő tudástranszfere (dr. Krisztián 

Béla útján), a közgazdaságtudomány alapjainak és alkalmazásának vállalati meg globális 

szükségletei illetve tendenciái (dr. Oroszi Sándor közvetítésében) érvényesültek. Mind-

ezekhez mellérendelődtek és érvényesültek azok a tudományok és oktatók,  amelyek az em-



Krisztián Béla 

2 0  

beri erőforrás kezelésének motivációit és a személyiségfejlődést szolgálták, mindez a ta-

nulhatóság és taníthatóság didaktikai szempontjainak figyelembevételével. Minden rész-

vevőtől elnézést kérve, felmentést kérek a nevek felsorolása alól. Akadémikus és üzemve-

zető, tudományos kutató és tanfolyamvezető, rendkívül színes képzettség és személyiségek 

jellemezték a tantestületeket. Mindenki személyesen, sokukkal máig kapcsolatban számon 

volt tartva, hisz a hallgatók és oktatók személyes kapcsolata volt az eredmények egyik 

forrása. Sok hallgató személyisége itt bontakozhatott ki, léptek új irányokba, jutottak el 

doktori fokozatokig. Az oktatóink egy része itt szerezte meg első tapasztalatait vagy fej-

lesztette magát, tett lépéseket a tudományos pályán. Az oktatók kiválasztásánál alkalmazott  

mérlegelés nyomán valamennyi tárgykörben támaszkodhattunk a kollegiális együttműkö-

désre, a szakterület minőségi tani tására, a személyes példamutatásra.  

A hazai emberierőforrás-ismeretek átadása a nagyvállalatoktól, ágazati intézményektől, 

az OVK-tól, a TAURUS-tól, az OKGT-től vagy a különböző minisztériumoktól folyamatos 

volt. Az akkor megjelent külföldi vagy külföldi tulajdonba került vállalatok emberierő-

forrás-ismereteit és gyakorlatát (pl. AUDI, GANZ-HUNSLET, KNORR-BREMSE stb.) a 

vállalatok szívesen közvetítették, előadóik tágra nyitották a témaköröket.  Ezt erősítették az 

évek folyamán rendszeresen meghívott külföldi előadók, a sikeres külföldi tanulmányutak 

(Ausztria Bécs, Graz, Innsbruck, Klagenfurt) az egyetemek illetve a kamarai képzőhelyek 

(BFI-Wien, WIFI – Bécs, Graz) látogatása, amelyek minden alkalommal gazdag kulturális 

programmal (pl. a grázi opera előadásai), voltak kapcsolatban. Külön fejezetet érdemelne 

az erdélyi képzés alakulása, amely szakmailag, kulturálisan gazdagította az egyetemi és 

egyéni kapcsolatokat. A Pécsre hozott eredeti székely kapu és a kert maradandó része a 

történetnek, akárcsak a kolozsvári meg sepsiszentgyörgyi–árkosi (Arcus) képzések, a ki-

adványok és az erdélyi iskoláknak nyújtott többfajta támogatás. A képzés egésze egy  ne-

velőfolyamat volt – a képzés szintereinek fejlesztése foglalkozásról-foglalkozásra követ-

hető volt nemcsak Pécsett, de a képzőhelyek többségénél is, kedvezően befolyásolva a kör-

nyezet hatásrendszerét. 

A hallgatókkal együtt szervezett ünnepélyek, diplomaátadók vagy az oktatói közösséget 

fejlesztő tanulmányutak a tanítási lehetőségek kötelezettségén  túl a világ számottevő kul-

turális kincseihez vezették el a részvevőket – Izraeltől Kínáig, Szentpétervártól az USA-

ig. A Közművelődési Tanszék korszakától az anyagi lehetőségek figyelembevételével soha 

nem volt korlátozás a szervezetben a kutatói munkát, belső és külföldi utazásokat és kiad-

ványokat illetően, ha azok a szakmai fejlődést szolgálták. Így ismerhették meg közvetlenül 

oktatóinkat, tevékenységünket számos nemzetközi konferencia részvevői, különböző egye-

tem kollégái. Érdekes és nem kis feladat volt pl. a bolognai átállás kérdéseit több előadás-

ban, módszeres bemutatón ismertetni román és orosz kollégáinkkal Kolozsvárott, Maros-

vásárhelyen, Izsevszkben és Irkutszkban majd Odesszában olyan fiatal kolléga tolmácso-

lásával, aki angol és orosz váltakozással anyanyelvi, legmagasabb szakmai és fordítói szin-

ten teljesített. 

Az évek folyamán számos külföldi kolléga járt a szervezetben – máig tartó kapcsolatok 

jelzik idetartozásukat, mint tanár kollégánk Terry George, vagy a számos levél, előadás, 

amelyet van/ volt szerencsénk megélni. Értékes eleme kapcsolatainknak a szervezetfejlesz-

tés szakemberének Cseh Máriának jelenléte (Washington), aki nemcsak pécsi előadásain, 

de amerikai kapcsolatainkban is kollegiális érték. 

A szerteágazó működtetés, szervezés és tanítás mellett az emberi erőforrás témakörben 

közreműködőknek volt alkalmuk és akaratuk önképzésre, tudományos eredmények teljesí-

tésére is. A PhD-sek száma, a kiadványok alakulása, a nagyszámú tanulmány, a több ezer 

szakdolgozat, a mozgalmas könyvtár tükrözi azt a szellemi teljesítményt, ami öregbiti az 

Universitast. 
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Az emberierőforrás-képzés országos kiterjedése viszonylag gyors folyamat volt. A 

Porter-elvvel kialakított és a hálózatosodás optimalizációjára épült terv alapján több mint 

15 helyen folyhatott oktatás. Kétségtelen szervezési bravúr, nem kis oktatói terhelés, a 

szerződéses partnerek üzleti kapcsolatrendszerének dinamizálása – olyan feladatok voltak, 

melyek méltán váltottak ki kevéssé érthető irigységet, tudományra hivatkozással meg nem 

értést egyesekben. Az egyik nagy felülvizsgálat revizora ugyanazon oktató négy előadását 

látogatta meg különböző helyszíneken azonos témában (Pécs, Zalaegerszeg, Sopron, Szé-

kesfehérvár). Módszertanilag négy teljesen különböző, szemléltetésben kiáltó  változattal, 

nagy hallgatói aktivitással találkozott. A megértést firtató másnapi kérdéseire és a tesztekre  

(az oktató távollétében) mint írja, meggyőző válaszokat szerzett be a tudástranszfer haté-

konyságáról és korábbi kritikai észrevételeit jelentősen módosította. Nem mintha szükség 

lett volna, mert a külső kritikákat érdemben nem igen vettük figyelembe, meggyőződve 

kellő felkészültségünkről. Ebben Paulo Coelhora hivatkozunk, aki A zarándoklat című mű-

vében írja: „Tanítani annyi, mint megmutatni a lehetőséget. Tanulni annyi, mint élni a 

lehetőséggel.” – ezt oldottuk meg együtt a hallgatói közösséggel.  Talán sikerrel és nem 

érdemtelenül. 

Sikertelen életútkezdéseim nyomán, amelyben alaposan megismerhettem a személyzeti 

munkát (roppant érdekes fordulatokkal telve) az újrakezdések sorozatát éltem meg. Saját 

tevékenységemben sikerrel támaszkodhattam korábban végzett munkáimra, (a MÜM Mód-

szertani Intézete, az Ipargazdasági Intézet, a Neumann Frigyes Számítógép-tudományi Tár-

saság oktatási előkészületei a Gábor Dénes főiskola létrehozása, a LIASZ-program előké-

szítése, az SZVT-ben végzett munka, a különböző szinten végzett oktatómunka, stb.) ame-

lyeket igyekeztem a porteri öt erő, az ipari szervezetökonómia struktúra-kivitelezés-telje-

sítmény paradigmáján alapulva kezelni. Az emberi erőforrás tantervre és saját tantárgya-

imra is ezt dolgoztam ki, hozzárendelve a felnőttképzés pedagógiai (andragógiai) igényeit. 

Az alapos előkészítésnek is betudható tárgyaim tanulhatósága és motivációs befolyása, 

amivel talán segíthettem a hallgatók további életútját. 

Lakonikus közlemény jelentette, hogy „A Pécsi Tudományegyetem (PTE) Szenátusa el-

fogadva a Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar létrehozására vo-

natkozó javaslatot, az új kart 2015. szeptember 1-el a PTE Illyés Gyula Karának (IGYK), 

illetve a Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Kar (FEEK) integrációjával hozza 

létre, megőrizve és átörökítve mindazokat a szellemi, kulturális értékeket és hagyományo-

kat, amelyeket a jogelőd karok létrehoztak.” 

Ezzel véget ért a FEEK 1973-tól számítható harminchét éves működése, melyben több 

mint 25 éven át – egy emberöltő – nekem is részem volt. Családunk első neve a török 

defterekben az 1500-as évek végén tűnik fel, a török kivonulása után újra az adófizetők 

között, az újraosztott földek egyikének birtokosai között szerepelünk. A szigeti külváros 

római katolikus anyagkönyvébe elsőként Krisztián Fábián 1727 szerepel, így 290 év óta 

vagyunk jelen a város életében. A FEEK viszonylag rövid történetébe mégis sorsszerű a 

megjelenése egy „ tükének”. 

Sokan talán megkönnyebbülve, elégtétellel nyugtázzák a végkifejletet,  „végre ezzel 

sincs több dolgunk”. Mások talán elismerik a küzdelmes éveket és a több mint tízezer vég-

zettnek nyújtott felsőoktatási perspektívát, karrierlehetőséget. Családok, kisebb -nagyobb 

közösségek ismerhették meg az emberi erőforrással kapcsolatos , de az életminőségre is 

vonatkozó tudásokat. Hallgatóink számát tekintve hozzávetőlegesen több mint tízezren ré-

szesültek a FEK képzésében. Közülük a személyügyi szervező szakon 1995-ben 60%-ban 

dolgoztak HR-feladatkörben vezetőként, így közvetlen hatásuk megtöbbszöröződött. 

Ugyanez mondható el a képzés egészére, a multplikációs elv alapján százezernél is több 

lehet azok száma, akikhez az emberi erőforrás ismeretek termékenyítőleg eljutottak. 
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Mindez a rendszerváltozás átállásában sem lebecsülendő – bár sajnos nem eléggé kihang-

súlyozott – tényező. Egy átalakuló társadalom közigazgatási, rendvédelmi és egyéb foglal-

kozású népessége ismerhetett meg egy új fogalmat, gyakorlatot. A Pécsi Egyetemet, amely-

nek alapítási évét gyakran idézik, és amelynek képesített hallgatói lehettek.  

A FEEK története az egyetemalapítás megemlékezései között nem nagy időtáv.  De az 

időszakban szerveződő képzés formai és tudományos tartalmi alakulása,  a képzők és kép-

zettek, a társadalom és gazdaság turbulens változásai között végbementek több oldalról is 

figyelemreméltóak, megemlékezésre érdemesek. A szubjektív megemlékezések sajnos 

csak töredékek lehetnek. Arcok, események tűnnek elő, nevek sorolódnak és  mindig fel-

merül a kérdés: megtettem-e mindent a hallgatóim ösztönzésére? 

Munkámban Loyolai Szent Ignácot követtem: többet ér kevés jól megalapozott és biztos, 

mint sok kétséges és bizonytalan – így vezettem oktatásomat. Hallgatóimat együtt és külön-

külön is nagyra becsültem – bár újra köztük lehetnék –, mindig szem előtt tartva, ha úgy 

vesszük az embereket, amilyenek, akkor rosszabbá tesszük őket. Ha úgy kezeljük őket, 

mintha azok lennének, akiknek kellene lenniük, akkor segítjük őket azzá válni, akivé válni 

képesek. 

Véleményem szerint ma a felsőoktatási szétaprózódottság ellenére a PTE Kultúratudo-

mányi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kara a lemaradt dél-dunántúli régióban olyan 

ágazatok számára teremthet emberierőforrás-bázist, amely egy egészségügyi-szociális me-

gaprogram, egy komplex ellátási alaprendszer, egy, a természeti adottságokat mérsékelten 

hasznosító ágazat, egy az energia komplex kezelésével összefüggő rendszer – hogy csak 

ezeket említsük – irányaiban fejthet ki kutató és oktató tevékenységet. 

Az innovációs szemlélet adott, a jövő nyitott – az egyetem pedig a jövőt kell, hogy szol-

gálja. 


