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KLEIN SÁNDOR 

A szívvel ― lélekkel (örömmel és elkötelezettséggel) 

végzett tevékenység1 

„Amit nem érdemes csinálni, nem érdemes jól megcsinálni se.” Maslow egyik 

kedvenc aforizmája 

 

Az utóbbi időben az angol nyelvű HR irodalom divatos kifejezése lett az engagement. A ma-

gyarra nehezen lefordítható fogalomra az angol értelmező szótárakban ilyesfajta példákat ta-

lálni: „törekedni kell arra, hogy a gyerekeket az első pillanattól kezdve bevonjuk a tanulásba”,  

és az angol-magyar szótárakban az első két magyar szó az „eljegyzés” és a „kötelezettség”. 

Az előadás címével a kifejezés lényegét igyekeztem közvetíteni. 

Mindennapi tapasztalat, hogy aki motivált, akit érdekel amit csinál, az jobban dolgozik 

(értelmesebb életet él), mint aki csak úgy teszi a dolgát. Miért van ennek manapság nagyobb 

jelentősége, mint korábban? Mert gyorsan (egyre gyorsulva) változó világunkban az alkalmaz-

kodás, az együttműködés, a kreativitás, a kockázat- és felelősségvállalás elengedhetetlenné 

vált a sikerhez. És ezek olyan nehéz, egész embert kívánó viselkedésformák, melyekre csak az 

vállalkozik, akiben erős, belső motiváció van az adott tevékenységre.2 

Az életben mindenütt szükség van szívvel-lélekkel (örömmel és elkötelezettséggel) végzett 

tevékenységre („nehéz emberekre”) – igaz, hogy sok politikai vezető (bár ennek ellenkezőjét 

mondja) mindent megtesz azért, hogy visszaszorítsa ezt a nehezen ellenőrizhető/irányítható 

jelenséget. 

Két területet választottam ki illusztrációként: a pedagógiát és a munka világát és mindkét 

területről hozok néhány negatív és pozitív példát. 

A pedagógiai gyakorlat 

Lényeges tanulás nem jön létre a tanuló aktivitása, törekvése, bevonódása nélkül. Az iskolai 

gyakorlat azonban általában mást mutat:3 

− Svédországban a tanulók 1/3-a szereti az iskolát, 1/3-a elviseli, 1/3-a elviselhetetlen, 

káros intézménynek tartja, 

− Amerikában a megkérdezett 30 évesek szerint az iskola nem segítette a tehetségük ki-

bontakozását: amennyire ez sikerült, az a munkahelyüknek köszönhető,  

− az általános iskolák jelentős része kifejezetten rossz hatással van a gyerekek személyi-

ségére (alig törekszenek arra, hogy a tananyag és a tanítási módszerek egyénre szabásá-

val motiválják a tanulókat, fejlesszék képességeiket) , 

                                                      
1 Az SHL Hungary Kft. Nyílt napjára (2014. szeptember 18.) készült előadás Klein,  Balázs – Klein, Sándor 

– Nemeskéri, Zsolt – Raven, John: Engagement – The activity you love című írása illetve Klein Sándor és 

Nemeskéri Zsolt azonos című előadása (World Council for Curriculum and Instruction, San Diego, 2014 . 

augusztus) nyomán. 
2 Raven, John and Stephenson, John (Eds.): Competence in the Learning society. Peter Lang Kiadó, New 

York, 2001. 
3 Raven, John: From ABC to Democracy, Entrepreneurship, and Freedom in Education.  Plenary lecture at 

the WCCI Conference, Pécs, Hungary, 2010. 
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− az iskolák hiányosságai különösen szembeszökők az alacsony szocio-ökonómiai státu-

szú gyerekeknél (egy felmérésben mindössze 20%-uk mondta, hogy az iskola segített 

abban, hogy munkájuk legyen és azt jól el tudják látni), 

− a tanárok többsége rossz „szerepmodell”: énképük, magabiztosságuk nem elég fejlett , 

saját életük kreatív irányítására sem képesek, 

− a tudás-szerzésre épülő tanítás elvesztegeti a tanulók idejét: a formális tudás „felezési 

ideje” egy év (egy év alatt a tanuló elfelejti az így megszerzett tudást), a tananyag álta-

lában már a tanítás idejekor elavult és nincs köze azokhoz a problémákhoz, amelyekkel 

a tanulónak szembe kell néznie. 

De persze vannak jó példák. „A tanulás szabadsága Magyarországon” című könyvünkben4 

32 ilyen hazai jó példát ismertetünk – és persze sokkal több jó példa létezik (noha messze nem 

annyi, mint amennyire szükség lenne). Hadd említsek meg hármat:  

Játékos matematikatanítás (Dienes Zoltán) 

Dienes Zoltán a múlt század közepétől napjainkig fáradhatatlanul munkálkodott azon, hogy 

megváltoztassa az iskolai matematikatanulásról csaknem egyöntetűen kialakult negatív képet. 

Matematikai struktúrákra épülő játékaival világszerte mindenütt szívesen és elmélyülten ját-

szottak a gyerekek – ha volt olyan tanár, akit fellelkesített a szívvel-lélekkel (örömmel és el-

kötelezettséggel) tevékenykedő gyerekek látványa és vette a fáradságot, hogy megértse a játé-

kok mögött rejlő matematikát.5 

A zene csodája (Kokas Klára) 

Kokas Klára varázslatos személyiségét írásaiból, ránk maradt videofelvételeiből is meg lehet 

érezni, de igazán azok tudják értékelni, akik részt vettek foglalkozásain. Elérte, hogy gyerekek, 

felnőttek, épek és testi/lelki sérülésekkel élők egész lényükkel figyeljenek, ráhangolódjanak a 

zenére és belső állapotukat mozgással kifejezve fejlesztő, felemelő élményben legyen részük.6 

Egy személyiséget és közösséget fejlesztő tanárnő (Winkler Márta) 

Az Iskolapélda című filmből és a Kinek fészek, kinek kaloda című könyvből7 ismert Winkler 

Márta több mint 50 éve fejleszti a 6-10 éves gyerekeket nyitott, gondolkodó egyénekké, és 

alakít belőlük egymással törődő, egész életre szóló közösségeket. Ehhez felhasználta (bevonta) 

azokat, akik szakterületükkel segítették a szívvel-lélekkel (örömmel és elkötelezettséggel) 

végzett tanulási folyamat kialakulását (így többek között Dienes Zoltánt és Kokas Klárát is)  

                                                      
4 Klein, Sándor – Soponyai, Dóra: A tanulás szabadsága Magyarországon. Edge 2000 Kiadó, 2011. 
5 Dienes Zoltán: Építsük fel a matematikát. 2. kiadás, Edge 2000 Kiadó, 2000. Dienes professzor játékai. 

Műszaki Könyvkiadó, 1989. Dienes Zoltán: Játék az életem. Edge 2000 Kiadó, 2004. Lásd még: Klein Sán-

dor: Tanulni jó. Edge 2000 Kiadó, 2012, 407-477. oldal. 
6 Kokas Klára: A zene felemeli a kezeimet. Akadémiai Kiadó, 1992. Kokas Klára: Amerikában tanítottam. 

Zeneműkiadó, 1978. Kokas Klára: Öröm, bűvös égi szikra. Akkord Zenei Kiadó Kft., 1998. Lásd még Klein, 

Sándor – Soponyai, Dóra: A tanulás szabadsága Magyarországon. Edge 2000 Kiadó, 2011, 487-508. oldal. 
7 Winkler Márta: Kinek fészek, kinek kaloda (Iskolapélda). Edge 2000 Kiadó, 2006. Lásd még Klein, Sándor 

– Soponyai, Dóra: A tanulás szabadsága Magyarországon. Edge 2000 Kiadó, 2011, 611-628. oldal. 
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Flow avagy az optimális tapasztalat – egy kis kitérő 

„Ha valóban akarunk élni, legjobb, ha mindjárt elkezdjük, ha nem , akkor nem 

számít, de jobb, ha mindjárt meghalunk.”  W. H. Auden 

 

Csíkszentmihályi Mihály ezzel a mottóval kezdi egyik könyvét8 az általa „flow”-nak (áramlat-

nak) nevezett jelenségről, majd így folytatja: „a költő által vágyott valódi élet nem teremtődik 

meg magától: ha nem vesszük kezünkbe az életünket, akkor külső erők fogják irányítani a ma-

guk céljainak megfelelően”. 

A „flow” és az „engagement” (az áramlat és a szívvel-lélekkel/örömmel és elkötelezettség-

gel végzett tevékenység) rokon fogalmak. Általában akkor érezzük, hogy mintegy „visz magá-

val az áramlat”. amikor képességeinket latba vetve próbálunk megbirkózni egy kihívással. Az 

optimális tapasztalat feltétele egy finom egyensúly a felvállalt különös kihívás és a teljesítéséhez 

szükséges kellően fejlett képesség közt.9 (Ilyesmit érezhet Klein Dávid a magas hegyek közt.) 

Csíkszentmihányi Mihány másik fogalma, az autotelikus tevékenység: az olyan tevékeny-

ség, amelyet önmagáért végzünk (könnyű belátni, mennyire hasonló ez Dienes Zoltán „belső-

leg motivált” tevékenységéhez). Csíkszentmihályi egyik példája a sok közül: mennyire más 

az, ha valaki a maga örömére sakkozik, illetve ha egy díj megszerzése a cél. (Polgár Judit, 

minden idők legjobb női sakkozója mondta: „Nem tudok élni sakk nélkül! A sakk az életem 

szerves része. Élvezem a játékot!”) 

Csíkszentmihályi jelenleg egy „komoly játék” elterjesztésével foglalkozik: olyan számító-

gépes szimulációval, amellyel a játékosok megtanulhatják, hogyan kell olyan munkahelyet lét-

rehozni, amelyre a szívvel-lélekkel (örömmel és elkötelezettséggel) végzett munka a jellemző 

(FLIGBY –Flow is Good Business). 

Mielőtt végképp áttérnék a munka világára, meg kell említenem Erdős Géza barátomat, 

akinek a saját tapasztalatai alapján kidolgozott akcióelmélete tökéletesen illeszkedik 

Csíkszentmihányi gondolataihoz: minden embernek sajátos mennyiségi és minőségi akcióigé-

nye van – mondja –, azaz mindenkinek szüksége van bizonyos mennyiségű jellegzetesen rá 

jellemző, önként választott, örömmel és teljes figyelemráfordítással végzett tevékenységre.10 

A munkahelyi gyakorlat 

„Ne töltsd az életed olyasmivel, amit utálsz csinálni, ami nem igazán a szenvedé-

lyed!”  Steve Borelli 

 

A világhírű seattle-i halpiac-árusokról szóló könyv végén van egy rövid ajánlás arról, hogyan 

változtathatunk egy munkahelyet a „mi nagyszerű munkahelyünkké”: „Amikor belépsz a mun-

kahelyre, döntsd el, hogy ma csodálatos napod lesz – kollégáid, ügyfeleid, munkatársaid és te 

magad is hálás leszel ezért. Tedd játékossá a feladatodat – komoly teljesítményt anélkül is 

                                                      
8 Csikszentmihályi Mihály: Good business (Leadership, Flow, and the Making of Meaning) Penguin Books, 

2003. Gardner, Howard – Csikszentmihalyi, Mihaly – Damon, William: Good work (When Excellence and 

Ethics Meet) Basic Book, 2002. 
9 Csikszentmihályi Mihály: Flow. Akadémiai Kiadó, 2010. 
10 Erdős Géza: Akció – A teljes szívvel végzett tevékenyég. Edge 2000 Kiadó, 2006. 
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elérhetsz, hogy komolykodnál. Légy jelen, amikor az ügyfeleidnek, munkatársaidnak legin-

kább szükségük van rád. És ha úgy érzed, csökken az energiád, próbáld ki ezt: Keress valakit, 

akinek egy segítő kézre, egy jó szóra, egy figyelő fülre van szüksége – és tedd csodálatossá a 

napját!”11 

Ha sikerül elérni, hogy a dolgozó magáénak érezze a munkahelyét, ez elősegíti az ügyfelek 

lojalitását, ami magasabb bevételhez és profithoz vezet. És mégis, egy Gallup Management 

Journal felmérés szerint a dolgozók 70%-a nem elkötelezett a munkája iránt. Sok munkahelyen 

− nem bíznak a dolgozókban, 

− nem biztosítják azokat az eszközöket, amelyekkel a dolgozó teljesíthetné, amire moti-

válják, 

− nem kérdezik meg tőlük, mivel lehetne növelni az elkötelezettségüket,  

− az elkötelezettség hiányát büntetik, ahelyett, hogy feltárnák az okait,  

− csak szép szólamokat hajtogatnak arról, hogy „milyen nagyszerű munkahelyetek van”,  

− feltételezik, hogy mindenki számára ugyan az jelenti a munka értelmét. 

De azért vannak „jó munkahelyek”: a munka az elégedettség egyik legfőbb forrása lehet – 

és ezért mindnyájan nagyon sokat tehetünk. Természetesen vannak „ördögi” vezetők, akik 

egyéni érdekeik teljesülése érdekében bármit megtesznek, de vannak olyanok is, akik 100 évre 

előre tekintenek, és akik számára a „közjó” legalább olyan fontos, mint a saját boldogulásuk.  

Az elkötelezett dolgozó lényeges verseny-előny a szervezet számára – a vizsgálatok ered-

ményei magukért beszélnek: az elkötelezettség szempontjából a felső negyedbe tartozó válla-

latokat az alsó negyedbe tartozó vállalatokhoz hasonlítva 

− a bevétel 2,5-szer gyorsabban nő (és ha az elkötelezettség mellett a képességet is figye-

lembe vesszük, a különbség 4,5-szeres), 

− a mulasztások száma 37%-kal alacsonyabb, 

− a fluktuáció a magas fluktuációjú vállalatoknál 25%-kal, az alacsony fluktuációjú válla-

latoknál 65%-kal alacsonyabb, 

− 48%-kal kevesebb a baleset, 

− 41%-kal ritkábbak a minőségi panaszok, 

− 20%-kal magasabb a termelékenység és, 

− 40%-kal nagyobb a profit. 

Alig érthető, hogy ennek ellenére a vállalatok alig 10%-a foglalkozik azzal, hogy figye-

lemmel kísérje, mennyire elkötelezettek a dolgozók a munkájuk iránt. Pedig milyen régen tud-

juk, hogy a  

Termelékenység = Képesség×Motiváció 

vagy ahogy mostanában mondjuk, ez lényegében ugyanaz: 

Teljesítmény = Kompetencia×Elkötelezettség 

Az elkötelezettség fokozására irányuló törekvések közül hármat emelnék ki:  

                                                      
11 Lundin, S. C. és munkatársai: FISH (Hogyan tegyük kellemesebbé és hatékonyabbá munkánkat?) 
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1.Csoportközpontú vezetés 

Az elkötelezettség előfeltétele a csoportközpontú vezető – egyesek szerint az elkötelezettség-

ben tapasztalható különbségek 80%-áért a közvetlen vezető a felelős (mennyire tiszteli a mun-

katársait, mennyire őszinte, megértő, mennyire bízik bennük). 

Thomas Gordon több mint 60 éve írta a csoportközpontú vezetőről:12 

− megteremti a szabad kommunikáció légkörét 

− megérti a dolgozók üzeneteit 

− elfogadó 

− részvételre ösztönöz 

− tervez, de kész a tervein módosítani, ha a csapat úgy dönt, stb.  

Egy friss felmérés szerint egy vezető azzal teheti a legtöbbet a munkatársak elkötelezett-

ségéért (a pénzen és az előléptetésen kívül), ha 

− fejlesztési lehetőségeket biztosít, 

− tisztázza a felelősségeket és a célokat, 

− átlátszóbbá teszi a kommunikációt, 

− ésszerűbbé teszi a terhelést, 

− elismeri a sikereket és 

− több autonómiát ad a döntésekben. 

2.Az örömteli szervezet 

„Azok, akik szeretik azt, amit csinálnak, általában jól is csinálják” – olvashatjuk egy érdekes 

könyvben („Szeresd őket, különben otthagynak!”).13 A nem szívvel-lélekkel végzett munka azt 

is jelenti, hogy a legjobbak nem adják bele képességeik javát. Érdemes tehát olyan körülmé-

nyeket teremteni, amelyek közt az emberek a vállalat céljait figyelembe véve olyan feladato-

kon dolgozhatnak, amelyeket szeretnek. Az eredmény: lelkes, jól teljesítő dolgozók, akik meg-

maradnak a munkahelyükön. Vagy ahogy „Az örömteli szervezet” szerzői írják: olyan egész-

séges szervezet, melynek dolgozói érzik, hogy „idetartozunk”.14 

3.Csodálatos pillanatok 

Egy személyközpontú barátunk könyvének a címe a „Csodálatos pillanatok”.15 Mint írja: 

„Időnk egyharmadát (vagy még többet) a munkahelyünkön töltjük. Ez túl sok ahhoz, hogy ott 

kellemetlenül érezzük magunkat, sehová sem vezető célok érdekében, jelentéktelen feladato-

kon dolgozzunk. Az elmúlt évtizedekben a szervezetek rájöttek arra, ha magas szintű teljesít-

ményt szeretnének, akkor hozzá kell járulniuk a munkatársak minőségi életéhez. „Csodálatos 

pillanatokhoz” – amikor a külső körülmények lényegtelenné válnak, elönt a belső béke, a tel-

jesség, a megelégedettség érzése – csak akkor vezethet a munkánk, ha megfelel igazi érdeklő-

désünknek és csúcsteljesítményre törekszünk. 

                                                      
12 Gordon, Thomas: Group-Centered Leadership and Administration. In: Carl R. Rogers: Client-Centered 

Therapy. (Its Current Practice, Implications and Theory) Constable, London, 1951, 2003, 320-383. oldal. 
13 Kaye, Beverly – Jordon-Evans, Sharon: Love’em or Lose’em (Getting good people to stay). Berett-Koehler 

Kiadó., San Francisco, 1999, 132. oldal. 
14 Lővey Imre – Mandiar S. Nadkavni: Az örömteli szervezet. 
15 Antonio Monteiro dos Santos: Miracle Moments (The Nature of the Mind’s Power in Relationships and 

Psychotherapy) iUniverse Inc., 2003, 312-319. oldal. 
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A motiváció mérése 

Az elkötelezettség fokozására szolgáló erőfeszítések kevés eredményt hoztak: az elkötelezett-

ség növelésére irányuló stratégiát bevezető vállalatok 1/3-ánál tapasztaltak termelékenység-

növekedést, és 1/10-énél csökkent a fluktuáció. Egyes esetekben azoknál a szervezeteknél, 

ahol az elkötelezettség felmérését nem követte akció, csökkent az elkötelezettség. 

Az elkötelezettség-kérdőíveket általában összegezik, és így csak általánosságokat lehet 

megállapítani. Nem csoda, hogy a nagy várakozásokat keltő felmérés eredménye sokhelyütt 

csak egy új kávéfőző gép. 

Az SHL Motiváció Kérdőíve azt vizsgálja, mivel lehetne az egyes munkatársakat motiválni, 

elérni, hogy lelkesen, elkötelezetten dolgozzanak. A motivációs profil négy területet tár fel, 

melyek további motivációs tényezőkre oszlanak:  
 

Energia és dinamizmus 

Aktivitásszint Szívesen fektet energiát munkájába. Boldogul a sürgető feladatokkal. 

Teljesítmény Célok elérésére van szüksége. Igyekszik nehéz kihívásokat is legyőzni.  

Versengés 
Igyekszik másoknál jobb lenni. Az összehasonlítás teljesítményre sar-
kallja. 

Kudarctól való félelem Sikerre van szüksége az önbecsüléshez. A kudarc kilátása ösztönzi. 

Hatalom 
Szüksége van hatáskörre, él a tekintélyével. Demotiválja, ha nincs fele-
lőssége. 

Elmélyülés 
Mindent teljes szívvel csinál. Energiát fektet a munkába. Kész a túlórá-
zásra. 

Üzleti szempont 
Szeret vagyont, nyereséget elérni. Demotiválja, ha munkájára nem mér-
hető. 

Beilleszkedés 

Emberi kapcsolatok 
Szeret emberekkel találkozni, harmonikus a csapatmunkája, segíti a töb-
bieket.  

Elismerés Szereti, ha elismerik a jó munkáját. Támogatás nélkül demotivált lesz.  

Erkölcs 
Éreznie kell, hogy a szervezet tisztességes. Demotiválja, ha etikai komp-
romisszumra kényszerül.  

Biztonság 
Éreznie kell, hogy a helyzete biztonságban van. Nehezen tolerálja a ké-
nyelmetlenséget. 

Fejlődés 
A fejlődés lehetőségét, új ismeretek megszerzését nyújtó munka moti-
válja.  

Belső 

Érdeklődés Érdekli az izgalmas, változatos és kreatív munka. Demotiválja a rutin.  

Flexibilitás A strukturálatlan környezetet keresi, tolerálja a kétértelműséget.  

Autonómia 
Függetlenül, a maga módján szeret dolgozni. A szigorú ellenőrzés 
demotiválja.  

Külső 

Anyagi javak 
Az anyagi javakat összeköti a sikerrel. Demotiválja a méltánytalan, vagy 
kevés pénz.  

Karrier A karrier lehetősége motiválja, a lassú előmenetel demotiválja. 

Státus Fontos számára a pozíció. Demotiválja, ha nem respektálják.  
 

Az elkötelezettség növelése 

Az elkötelezettség, a motiváció növelése nem könnyű feladat. A pedagógiában azt szokták 

mondani, hogy az iskola jobbá tételére irányuló projektek kb. 5%-ának van némi pedagógiai 
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haszna. A helyzet a munka világában sem lehet sokkal jobb. Itt csupán néhány olyan tényezőt 

sorolok fel, melyek hozzájárulhatnak egy fejlesztő környezet kialakulásához: 

− A feladatok felosztásakor figyeljünk a munkatársak képességeire és érdeklődésére!  

− A vezető legyen szerepmodell az elkötelezettség terén is!  

− Időnként adjunk frusztráló, nehéz feladatokat, melyeket kellő erőfeszítéssel sikeresen 

meg lehet oldani! 

− Segítsük azt, aki valami újat próbál ki (és sose tegyük nevetségessé, ha hibázik)!  

− Támogassuk azt, aki kezdeményez! 

− Tűzzünk ki reális, de kihívást jelentő célokat (és módosítsuk azokat a tények és szemé-

lyes visszajelzések alapján)! 

− Osszuk meg a feladatunkat a beosztottakkal (és figyeljünk arra, hogy meg tudják oldani 

a részüket)! 

− Építsünk csapatot! 

− Nyújtsunk visszajelzést! 

− Legyen pozitív hozzáállásunk a munkatársainkhoz! 

− Ismerjük el (ünnepeljük meg) a sikert! 

Befejezésül 

Rövid utazásunkat az örömteli és elkötelezett tevékenységek körül azzal a határozott tanáccsal 

fejezzük be, hogy bár nehéz, de érdemes olyan iskolát és munkahelyet teremteni, amelyre ilyen 

tevékenységek a jellemzők. 

Az észak-amerikai indiánok bölcsességeit összefoglaló kis könyvecskéből vettem a záró 

sorokat:16 

„Minden emberben benne van a fejlődés lehetősége. Fizikai, lelki, érzelmi és spiri-

tuális részünk egyaránt akkor fejlődhet, ha energiánkat arra használjuk, hogy viselke-

désünk és attitűdünk közelítsen a boldog és egészséges emberről kialakult képünkhöz.”  

 

                                                      
16 Lane, Phil Jr és mások: Az életfa (Az indiánok bölcsessége). Lotus Press, 1989. 


