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SUBICZ RÓBERT 

Mai szemmel a humánszervező szakról  

A ’90-es évek elején forrt a világ Közép-Európában. Mint minden világpolitikai, meghatá-

rozó esemény hatással van az adott társadalmak egyéneire, azok életére, életvitelére, boldo-

gulásukra, lelki és egészségi állapotukra. Dőreség azt hinni, hogy adott állam drasztikus in-

tézkedései nem indítanak el folyamatokat, nem felelősek a társadalmuk minőségi változása-

iért, legyenek azok pozitívak, akár negatívak. Az egyének alkotta társadalom szüli meg az 

adott ország jövőjét, lehetőségeit, függően a politika és gazdaság adta feltételektől. 

Jómagam a ’80-as évek elején kerültem diplomás munkatársként az akkori magyar állam-

igazgatás vezető rétegébe. Büszke voltam, hiszen akkor szembesültem azzal, hogy rajtam 

kívül elvétve akadt idegen nyelveket beszélő, kiváltképpen pedig perspektivikusan gondol-

kozó, önmagát képző munkatárs. Még a 70-es évek végén határoztam el, hogy nekem idegen 

nyelveket kell tanulnom, valahogy megérezve a jövő szelét. Mondanom sem kell, hogy 

nyelvtudásaim nem elismerést, hanem irigységet váltottak ki a munkahelyemen.  

Az említett államigazgatási egységnél érett meg bennem az a felismerés is, hogy tovább 

kell képeznem magamat, mert már abban az időben is érezhető volt, hogy a „karosszékes” 

munkatársak ideje lassan lejár. Nem voltam én kiemelkedő, „szuper okos” munkatárs, de azt 

konstatáltam, hogy kollegáim kényelmesen ültek a babérjaikon, a megszerzett, ilyen-olyan 

diplomáikon, amelyek használati értéke már akkor kevés volt a kor elvárásaihoz. Ezek a ve-

zetők a beosztott munkatársakra sem voltak ösztönző hatással, hagyták őket a langyos vízben 

heverni és elhitették velük, hogy karrierjük csúcsán evickélnek. Örültek az elért beosztásuk-

nak, s távol állt tőlük, hogy beosztottjaikat kondicionálják. 

Finoman kritizálva a fenti „állóvizet”, elkezdtem keresni olyan felsőoktatási intézményt, 

ahol másoddiplomásként tovább képezhetem magamat. Vágytam a tudásra, az új ismeretekre, 

mint ma is. Így jutottam el Pécs egyetemének, akkor még gyermekcipőben járó felnőttképzési 

szakára. Miután életcélom a diplomácia volt, nem is találhattam volna jobb intézményt, an-

nak ellenére, hogy az egyetemi szintű felnőttképzés magyarországi gyakorlata épp csak a 

szárnyát bontogatta, de már kiépítették nemzetközi kapcsolataikat. Bár munkahelyemen nem 

támogatták elképzelésemet, de én sikeres felvételi után megkezdtem tanulmányaimat a PTE 

Felnőttképzési Karán. 

Lényegében titokban jártam az egyetemi képzésre kb. egy évig, míg egy vezetőváltás ré-

vén azt legálissá tehettem. Volt hozzám hasonló ambiciózus kollegám is, aki az ELTE jogi 

karát végezte el. Tisztelettel a volt vezetőim felé, meg kell jegyeznem, hogy újabb, egyetemi 

képzésemet nem nézték jó szemmel, a régi, dohos szocialista szemlélettel igyekeztek még a 

munkavégzésemben is akadályozni. Viszont e vezetők és volt munkatársak között is volt 

megközelítőleg 10%-nyi, akik szintén ráéreztek arra, hogy a századváltáshoz közel elenged-

hetetlen a tanulás, az új kihívások, ismeretek megismerése, intézményes elsajátítása. Az ő 

háttértámogatásukkal tudtam sikeresen elvégezni a humánszervezői szakot. A 90-es évek kö-

zepén boldogan vehettem át Koltai Dénes professzor úrtól az új diplomámat. Ezt követően 

újabb idegen nyelvek megtanulására fordítottam az energiáimat. 

A 3 éves egyetemi képzés alatt újra diákká váltam. Hihetetlen, de 30-as éveim közepén 

ugyanolyan csínytevésekre, puskázásokra voltam képes, mint huszonéves koromban az első 

diplomám megszerzésének évei alatt. Csoporttársaim között több 40 év feletti hallgató is 

volt, akik szintén „egyetemistává” váltak. A huszonéves társaim sem különböztek tőlük. A 
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kor szempontjából meglehetősen heterogén összetétel ellenére a másoddiplomás képzés alatt 

egykorúvá vált mindenki. Együtt figyeltünk az előadásokon, egyszer-egyszer együtt lógtunk, 

vagy puskáztunk a „zh”-k alatt. Segítettük egymást kidolgozott tételekkel, szorítottunk a 

vizsgákon, s mindig megvártuk az utolsó vizsgázót. Vizsgaidőszakban égtek a telefonvona-

lak, ki mit hallott, hogy lesz a vizsga, ki vizsgáztat, melyek a jól kidolgozott tételek, stb. Volt 

közöttük önkormányzati, magáncégnél lévő vezető, adminisztrátor, katonatiszt, egyszerű 

vállalkozó, rendőr, óvónő s e szakmák képviselőinek mindegyike, mint én, megérezték a 

felnőttképzés szükségességét, ami mára már természetessé vált a társadalmunkban. Sokan 

család mellett, komoly erőfeszítések mellett végezték el a képzést, nem sajnálva az anyagi 

és emberi áldozatokat. Egymásnak adtuk át az energiát, a kedvet s nyújtottunk segítséget 

annak, aki rászorult. A Felnőttképzési Karon eltöltött 3 éves, másoddiplomás képzés során 

az oktatók, az előadók, a professzorok mindvégig partnerként kezeltek minket. Ám a leadott 

anyagokat a vizsgákon igen szigorúan, keményen számon kérték. Az előadások szüneteiben 

a közvetlen, jó hangulatú beszélgetések először megnyugtattak minket: „ Ááááá! Nem lesz 

itt gond a vizsgán”. Aztán az első vizsgákon megtapasztaltuk, hogy a humánus és valóban jó 

szándékú, nagy tudású professzorok, professzor asszonyok keményen számon kérték az ak-

tuális anyagot, lehetett a hallgató hamvas, csinos huszonéves, 40-es édesanya, vagy jólszitu-

ált férfiember. Letaglózott mindenkit… gyors telefonok cikáztak az éterben a másnap vizs-

gázóknak, hogy itt „baj van”! És így volt helyes! 

Az akkoriban újszerű képzésnek tűnő felnőttképzés az elejétől kezdve igyekezett a képzés 

méltóságának, magas színvonalának biztosítására, amely napjainkban már természetes. Ha-

sonló volt a helyzet, a harkányi, kihelyezett napokon tartott előadásokon is, ahol ugyan min-

denki figyelt az előadásokon, de árgus tekintetekkel leste meg a Villányba vezető legrövi-

debb utat, vagy éppen a kiszemelt, éppen szabad, ellenkező nemű csoporttárs szobájának a 

számát. (Elvált, gyermekét egyedül nevelő apaként én is kilestem egy szobaszámot, de az éj 

leple alatt le is pattantam róla, egy professzorom nagy derültségére.) Aztán a kihelyezett 

oktatás anyagának számonkérésén is nehéz volt teljesítenünk. Hasonló benyomásokról szá-

moltak be a művelődésszervező szak hallgatói is, akikkel szoros, már-már baráti kapcsolato-

kat ápoltunk. Magam is sokat gondolkoztam a művelődésszervezésen, hiszem minden mű-

vészeti ág vonzott/vonz, de végül a diplomácia miatt inkább a humánszervezést választottam. 

Azóta hosszú, külföldön, diplomataként eltöltött évek után tudatosult bennem a Pécsi Tu-

dományegyetemen szerzett tudás hasznossága, s nem kevésbé a vezetési ismeretek új metó-

dusú megközelítésének elsajátítása. A kommunikációelmélet, vagy a vezetési ismeretek más 

aspektusú elsajátítása munkámat nagymértékben elősegítette. Nem kevésbé a közgazdasági 

és andragógiai, szociológiai megközelítések újszerű szempontjainak megismerése, megtanu-

lása is. Furcsa, de még a statisztika – általam nem éppen szeretett – tantárgyának leadott 

előadásai is visszaköszöntek az évek során. Érdekes, hogy az adott tantárgyak adott anyagai 

egytől-egyig összefonódnak magával az előadó egyetemi tanár személyével, személyiségé-

vel. Ez csak megerősíti bennem, hogy maga a pedagógus meghatározó szerepet játszik az 

oktatásban. A gyakorlatban – legalábbis számomra – visszaköszöntek hangsúlyok, gesztiku-

lációk, szünetekben lefolytatott közvetlen beszélgetések, amelyek látszólag nem is kötődtek 

az előadáshoz, de mentálisan segítettek a megszerzett tudás akkumulálásában. 

Emlékeim a Pécsi Tudományegyetemről csodálatosak. Nem nagyon tudok olyan hallgató-

ról, aki más véleménnyel lenne. Sokat köszönhetek az ottani képzésnek, az emberséges, ma-

gas színvonalon oktató tanáraimnak, az odaadó titkárnőknek, csoporttársaimnak. Ezeket őr-

zőm magamban, míg élek, amelynek emlékeit, csak kortársaimmal oszthatom meg, mert a 

fiatalabb generáció már ezt törvényszerűen nem értheti meg. Az Élet hipergyorsaságával mi-

ért ne tudna a magyar felnőttoktatás – elsőként a világon – lépést tartani? 

 


