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GEORGE, TERRY NOEL 

Kívülről szemlélve – befelé nézve 

A kezdetekről 

Az első találkozás a FEEK-kel teljesen véletlenszerűen adódott… de egy olyan valaki szá-

mára, mint én, aki szeret tanulni a tapasztalataiból, hihetetlen szerencsét hozott. Akkoriban 

a legnagyobb londoni kerület legnagyobb felnőttképzési intézetének voltam helyettes ve-

zetője. A titkárnő egy fax-szal lépett hozzám: Ez az Öné? – kérdezte –, most érkezett. Egy 

Magyarországról feladott levél volt. Én voltam az európai projektekkel foglalkozó munka-

társ, így helyesen gondolta, hogy engem illethet. Magyarország? Nincs velük semmi kap-

csolatunk – gondoltam. Pécsről? Halvány fogalmam sem volt, merre van ez a település. 

Egy számomra ismeretlen egyetemről érkezett a meghívó levél egy nemzetközi konferencia 

plenáris előadásának megtartására. Ez érdekes lehet, futott át az agyamon. 1990 -et írtunk. 

Magyarország éppen előbukkanóban volt a vasfüggöny mögül. Az ottani Felnőttképzési 

Tanszéket érdekli, hogyan mennek a dolgok a nyugati féltekén. Miért is ne mennél? – volt 

a főnöknőm véleménye –, a költségeket állják, nincs semmi veszteni valód. 

Ha akkor tudtam volna, hogy nemhogy veszteni valóm nem lesz, de mennyit fogok 

nyerni a későbbiekben! Az első kapcsolatfelvétel váratlanul érkezett. Tiszta szerencse, 

hogy így történt. 

Technológiák 

A meghívó levél leírása adott némi információt a magyar helyzetről. Nyelvileg teljesen 

rendben volt, de egyértelműen kiderült, hogy egy olyan írógépen írták, amelyet már évti-

zedek óta nem szervizeltek, az „o” betű leírásakor kis lyukat ütött a szerkezet, a festékes 

szalag túlhasználtságát a szín erőtlensége jelezte, határozottan gyenge olvashatóságot ered-

ményezve. A mi intézményünk ekkor már teljesen modern technológiákkal volt felszerelve, 

de még emlékeztünk a régi módozatokra, csak ezeket már közel 20 éve elhagytuk. De a 

FEEK-en is hamarosan megváltoztak a dolgok!1 

Tanulás, adaptáció, alkalmazás 

Biztos vagyok abban, hogy az általam a konferencián végül megtartott előadás nem ren-

gette meg a felnőtt tanulás kibontakozó posztkommunista világát, de valamit azért meg-

érintett a pécsi kollégákban. Megemlítettem, hogy az intézményem költségvetésének csak 

20%-át kapja a fenntartótól, a többit a nyílt piacon szerzi be üzleti jellegű működéssel, 

versenyezve a forrásokért. E gyakorlat vetületei nagyon érdekelték a felnőttképzési és kul-

turális menedzsereket, akik szintén egyre kevésbé számíthattak biztos és elegendő állami 

finanszírozásra. 

A következő évben visszahívtak egy képzési tréning tartására, amelyen kulturális és fel-

nőttképzési intézmények vezetői vettek részt annak megvitatására, hogy milyen szakmai 

stratégiák biztosíthatják a pénzügyi biztonságot, az eredményes gazdálkodást. 

Ez már 27 éve történt, azóta sok víz lefolyt a Dunán, sok közös partnerség, együttműkö-

dés formálódott. Eközben szájtátva figyeltem, hogy mennyire megváltozott minden a 

FEEK-en. A tréningeken javasolt egyes szervezeti változások hamar szárba szökkentek. 

                                                      
1 Ebben az írásban a FEEK elnevezést fogom használni, a szervezet többször változtatott nevet az ottlétem 

alatt, így a betűszavak is módosultak.  
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Csak egy példát említek. A marketing elve és szofisztikált gyakorlata nem volt kifejlett 

része a központosított újratermelési logikának, így a művelődési szakemberek is korláto-

zottan éltek vele, holott a komoly szervezetfejlesztési lehetőségek megtervezése nem nél-

külözheti a közönség, a célcsoportok mély ismeretét és megszólítását.  

A tréningen beszéltünk a Boston Consulting Group portfolió-mátrix modelljéről, amely 

a hosszú távú szervezetfejlesztési stratégiák kimunkálásához tekinti át az intézményi pro-

duktumok teljes sorát, elemezve és megítélve azt, hogy melyekre kell építeni, melyekbe 

kell invesztálni, s melyek azok, amelyeket lassan ki kell vezetni.  Itt került elő az úgyneve-

zett „fejőstehén” fogalom, azaz azon intézményi produktumok megteremtése, amelyek si-

keresek, népszerűek, piacuk van, s így átmenetileg nagy profitot eredményezve megterem-

tik a pénzügyi szabadságot (lélegzetvételt) az új termékek bevezetésére, szervezeti újítá-

sokra, az újabb fejőstehenek felkutatására. 

Úgy érzékeltem, a FEEK vezetése tökéletesen magáévá tette a BCG portfolió-mátrix 

koncepcióját, nem is fejőstehenet, hanem szinte fejőselefántot volt képes megteremteni. A 

humán erőforrás fejlesztési szakemberek társadalmi szerepére nagy nemzeti igény mutat-

kozott, amelyre először kurzusokkal, majd diplomát adó képzésekkel reagált az intézet, s 

hirtelen nagyszámú diplomást képzett, a bevétel is egyre nőtt.  

Saját szememmel láttam a FEEK géniuszi működésének eredményeit. A képességet a 

lehetőségek megragadására. A megoldások meglelésére, a partnerek, a források feltérké-

pezésére. (Ez még a Google előtti korszak, amelyben nem volt gyermekjáték a kutatás, a 

kontaktusok létrehozása). A TANULÁS – ADAPTÁCIÓ – ALKALMAZÁS formula tökélete-

sen megvalósult, a gyakorlatban is összeállt, és siker koronázta. 

Elméletben mindannyian tudjuk, mi kell az innovációhoz. Tudunk beszélni róla, de már 

jóval kevesebben léptek az innováció útjára, tettek meg ott gyakorlati lépéseket, előrehala-

dást. A megtelepedő külföldi vállalatoknak humán erőforrás fejlesztési szakemberekre volt 

szükségük. Többen hajlandók voltak megfinanszírozni a munkatársak átképzését, képzését. 

Az oktatási vállalkozó 

Ki tanított kit? – tehető fel a kérdés. A felsőoktatási innovációk egyik jelentős formája volt 

a FEEK humánerőforrás fejlesztő szakemberképzésének vállalkozásként való megszerve-

zése, s az elért pénzügyi eredményessége. A léptékek is lenyűgözőek voltak, a képzési 

központok kiterjedése, a végzett diákok nagyságrendje nagy piaci űrt töltött be, a Kar erős 

piaci szereplővé tudott válni. 

Magam is meglepődtem a változás sebességén, a vállalkozási szellem megtestesülésein.  

Tény, hogy jó néhány elem nem lett volna elfogadható az Egyesült Királyságban. Párhu-

zamot véltem látni az amerikai vadnyugat és a posztkommunista Magyarország kezde ti 

időszaka között, a „bármit lehet” szabadságfoka erőteljes volt. A FEEK kihasználta a le-

hetőségeket, beleállt a dolgokba bátran, mint egy igazi vállalkozó. S nem maradt el a siker 

anyagi értelemben sem, az innováció meghozta gyümölcsét, a Kar nagyon sok fejlesztést 

volt képes finanszírozni az állam pénztárcája nélkül, rengeteg tanulási lehetőséget teremtve 

a diákoknak és az oktatóknak. 

Emlékszem, mikor először megláttam a Szántó-campust, a képzeletgazdagon kialakított 

színes tereket, bútorzatot, számítógépeket, vizuális környezetet. Ekkorra már „otthon” 

éreztem magam, hisz a kezdeti tréningekre járásból állandó vendégoktatóvá lettem, minden 

félévben jöttem, a Kar vezetése is megtett mindent, hogy úgy érezzem magam, mint aki 

ide tartozik. 

Nagyra értékeltem, hogy a diákok könnyen hozzáférhettek a számítógépes hálózathoz a 

folyosókon elhelyezett gépek sorával. Az angol intézményem is sokat tett, hogy a hátrányos 

helyzetű rétegek hozzáférhetőségét javítsa, de nagyobb erőforrás híján messze nem tudtuk 
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a pécsi nagyságrendet biztosítani. Még nem volt szokásos, hogy otthon mindenkinek volt 

saját gépe, laptopja, sőt az iskolákban is csak egy-egy terem állt rendelkezésre. Öröm volt 

látni, hogy a FEEK diákjai familiarizálódtak a számítógépes kultúrával, nem volt elzárva 

tőlük, nem kellett fizetniük érte, csak kihasználni az úgynevezett információs világsztráda 

akkori lehetőségeit, s ez a foglalkoztathatóságukban is megmutatkozott. Különösen, ha 

hozzávesszük, hogy magas szintű infokommunikációs tudásokat szerezhettek a felkínált 

speciális kurzusokon. 

Igen jól hasznosult a „fejőselefánt”. A régi írógépek is eltűntek, a teljes oktatási és iro-

datechnológia megváltozott. 10-12 év alatt ultramodern tanulási környezet állt a diákok 

rendelkezésére. Ilyen iramú változásról ritkán számolhatnak be oktatási menedzserek, kü-

lönösen akkor, ha saját magukra kellett számítaniuk a víziójuk megvalósításában, a forrá-

sok megteremtésében. Sokan álmodnak ilyenekről, de kevesen képesek a valódi eredmé-

nyeket hozni. 

Elismerés, méltatás 

A FEEK szervezetének mélyreható átalakulása időt, energiát, sokak tevékeny részvételét 

igényelte, nem holmi csodaként jött létre. Elkötelezett, kiváló szakemberek minőségi mun-

káját, komplex kooperációt, hálózati együttműködést feltételezett.  

Nem felejtkezhetünk meg Koltai Dénes inspiratív vezető egyéniségéről, kiemelkedő vál-

lalkozói habitusáról, ahogy ezt az imponáló szervezeti együttest működtette. Stratégiai ve-

zetési alkalmassága, üzleti gondolkodása általában nem jellemző az akadémiai tudomá-

nyosság berkeiben. Ő látta meg, s ragadta meg a lehetőségeket, amelyekhez megnyerte a 

munkatársakat és a partnereket. 

Örülök, hogy én is részese lettem e nagy ívű munkának. Szerencsésnek tartom magam, 

hogy láthattam, kívülről-belülről megfigyelhettem a szervezet dinamikus innovatív átala-

kulását, privilégiumnak tekintem ezt a lehetőséget az életemben.  

 

Kleisz Teréz fordítása 


