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Előszó 

Különleges ez a számunk: búcsúztató és egyben köszöntő. 

Búcsúzunk Ujvári Jenőtől a Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Kar jogelődjé-

nek, a Közművelődési Szakcsoport alapítójától, sok éven át aktív oktatójától, akit februárban 

kísértünk végső útjára. 
 

Köszönthetünk viszont három tekintélyes professzort. 

Erőt, egészséget, változatlan munkakedvet kívánunk oktatói közösségünk jelentős szemé-

lyiségének; Agárdi Péter professzor úrnak, aki áprilisban lett 70 éves, Héjj Andreas professzor 

úrnak, ki szintén áprilisban lett 60 éves és Klein Sándor professzor úrnak, ki márciusban töl-

tötte be 75. évét 

Hármójuk munkásságát, a tőlük kapott szakmai-kollegiális segítséget leginkább a tudás, 

tudásátadás fogalmaival tudtuk leírni. Ezzel egyben meg szeretnénk köszönni jubiláló kolle-

gáinknak, hogy a tudásátadásban és -generálásban kifejtett aktivitásukat nemcsak a hallgatóság 

felé, hanem a munkatársak irányába is folyamatosan megvalósították a magyar felsőoktatásban 

eltöltött évtizedes pályafutásuk során. Reméljük, még sokáig számíthatunk alkotó együttmű-

ködésükre! 
 

Köszöntjük Agárdi Pétert, 

szerkesztő bizottságunk bölcs ítéletű tagját. Neve kétségtelenül és 

múlhatatlanul összefonódott a Pécsi Tudományegyetemmel és a magyar kultúrával. Valószí-

nűleg az egyetem egyik legsokoldalúbb professzora, aki minden hallgatója és munkatársa éle-

tében nyomot hagy. Ezt jelzi, hogy többen neki ajánlották írásukat, s ezért közöljük új köny-

vének előszavát. 

Agárdi Péter 1992 óta oktat a pécsi egyetemen, 1998-tól egyetemi tanárként. Talán nem 

nagy önzés kiemelni, hogy munkássága koronájaként a 2000-es évek elején megalapította Pé-

csett az egyetemi szintű könyvtárosképzést, a későbbiekben létrehozta a FEEK keretei között 

az önálló Könyvtár- és Információtudományi Intézetet, amelyet 2011-ig intézetigazgatóként 

vezetett. Miért érezzük ezt különösen is fontosnak? Azért,  mert a mai világban meghonosítani 

egy új képzést, sok ellenállással szemben felnevelni azt, és beemelni a nagy múltú egyetemi 

tanszékek közé, nagy teljesítmény. Büszkén mondhatjuk, hogy ma már ez a tanszék méltó 

partnere társainak és elődeinek, sőt, minőségközpontú szemléletével igen komoly rangot is 

kivívott magának. Hallgatóink rendre nyernek az Országos Tudományos Diákköri konferenci-

ákon, a munkaerőpiacon igen jó aránnyal tudnak elhelyezkedni. A nálunk végzett fiatal szak-

emberek ott vannak Magyarország legjelentősebb könyvtáraiban (OSZK, Tudásközpont, 

MTA, megyei könyvtárak, országos szakkönyvtárak stb.) és az ágazati irányítást végző mi-

nisztériumban is. 

Érdemeit hosszan sorolhatnánk, de hát életműve magáért beszél. Publikációit számba venni 

sem könnyű, nemhogy a rájuk történő hivatkozásokat fellelni. Gazdag az a muníció, amelyet 

tanítványai magukkal vihetnek: érdekes és különleges előadások, válogatott olvasnivalók, a 

tanár úrral folytatott értékes beszélgetések, színházlátogatások, sörözések stb. Magas szintű 
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elvárásai nemcsak az oktatásban és írói munkásságában, de vezetői tevékenységében is meg-

mutatkoztak. Ha a vezető maximalista, a munkatársak is azzá válnak. Ez a könyvtártudományi 

tanszék esetében mindenképpen pozitív eredményeket hozott. 

Mit kívánhatunk a 70 éves Agárdi Péternek? Mindenekelőtt azt, hogy ne hagyja abba! 

Folytassa azt a tevékenységet, amivel ilyen hatást tud gyakorolni másokra, főként a fiatalokra. 

Tanítson, írjon, beszélgessen, tanácsoljon bennünket még nagyon sokáig, mert erre van szük-

ségünk. Közben persze pihenjen is, és élvezze az unokáit, akik minden valószínűség szerint 

életművének a folytatását jelentik majd. 

Kedves Péter! Köszönjük, hogy velünk vagy, legyél nagyon-nagyon boldog! 

„Arról van szó, ha te szólsz, ne lohadjunk, 

de mi férfiak férfiak maradjunk 

és nők a nők - szabadok, kedvesek 

- s mind ember, mert az egyre kevesebb... 

Foglalj helyet. Kezdd el a mesét szépen. 

Mi hallgatunk és lesz, aki csak éppen 

néz téged, mert örül, hogy lát ma itt 

fehérek közt egy európait.” 

József Attila: Thomas Mann üdvözlése 

 

Köszöntjük Héjj Andreast, 

kinek szerteágazó, mondhatni kalandos életútjának megannyi mér-

földkövét számba venni lehetetlen küldetésnek tűnik. Életútjának jelentősebb állomásain ke-

resztül azonban belepillanthatunk abba a nyitott,  szenvedélyes, ugyanakkor mértéktartó szel-

lemiségbe, amely oktatói-kutatói munkáját, és talán egész életszemléletét is jellemzi.. Hiszen 

nem túlzás például azt állítani, hogy Héjj professzor igen mély magyarság-tudattal rendelkezik, 

ugyanakkor világpolgár is egyben, aki több földrészen is otthonosan mozog, amikor kutatói 

megbízatást teljesít. 

Héjj Andreas professzor olyan pszichológus, aki tudománya számos területén professzio-

nális szintre jutott, a fejlődéslélektantól a pedagógiai pszichológián és a kognit ív lélektanon 

keresztül egészen az evolúciós pszichológiáig. Az elmúlt huszonöt évben tucatnyi felsőoktatási 

intézmény vendégoktatója volt főként Németországban, így például a Klagenfurti Egyetemen, 

a Hildesheimi Egyetemen, az Innsbrucki Egyetemen, a Passaui Egyetemen, a Freiburgi Peda-

gógiai Főiskolán és a Zürichi Egyetemen. Jelenleg is egyetemi tanár a müncheni Ludwig -

Maximilians Egyetemen (LMU) és 10 éve a Pécsi Tudományegyetem Felnőttképzési és Emberi 

Erőforrás Fejlesztési Kar, illetve ennek utódja, a Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vi-

dékfejlesztési Kar) professzora. Nyolc éve tagja a PTE Szenátusának és az Oktatás és Társa-

dalom Neveléstudományi Doktori Iskola Doktori Tanácsának. 

Kutatói munkásságának két fő irányvonala bontakozik ki. Az egyik a párválasztás pszicho-

lógiai motívumainak feltárása, különös tekintettel a szaglás pszicho-biológiai mechanizmusa-

ira. A másik irányvonal pedig egy neveléstudományi fókuszú kutatói megközelítés: a pedagó-

giai folyamatok rendszerszintű elemzése a hatékonyabb nevelés elérése érdekében. Cikkeiből 

és könyveiből egy olyan modern, integratív szemlélet bontakozik ki, amely képes magában 

egyesíteni a hagyományos pszichológiai iskolák korábban szembenálló environmentalista 

(környezetelvű) és innátista (öröklött) álláspontjait. Héjj Andreas úgy vesz részt egy jobb, em-

beribb világ építésében, hogy segít megérteni a hallgatóknak és doktoranduszoknak az emberi 
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természet működését. Azzal, hogy a társadalmi együttélés eltérő lehetőségeit tanulmányozta a 

világ különböző kultúráiban (pl. a Mikronéziai szigeteken, Dél-Tirolban, a Dél-Afrikai Köz-

társaságban és a balti államokban), olyan szerteágazó tapasztalatokat szerzett, amelyeket to-

vábbadva hatékonyan szélesítheti nemcsak a rá bízott hallgatók és a doktoranduszok szakmai 

látókörét, de kollégái számára is referenciapontot jelent. 

Mindemellett Héjj Adreas hagyományos értelemben vett úriember, aki egy olyan keresz-

tény és polgári tradíciókban gyökeredző értékrendet mondhat magáénak, amely mind viselke-

déses külsőségeiben, mind filozófiai esszenciájában hiánypótló a mai magyar felsőoktatás min-

dennapjaiban. Azért képes utat és követendő példát mutatni ezzel, mert szakmai tekintélye és 

hatalma nem az általa elért pozícióból ered, hanem tudásából, szeretetéből és mások iránti 

tiszteletéből. Ha csupán azt sorolnánk itt fel, hogy nemzetközi szakmai folyóiratok szerkesz-

tőbizottságának tagja (pl. PedActa, Management of Companies), és tudományos társaságok 

(pl. Association for Psychological Science, Alliance of Universities for Democracy) munkájá-

ban vesz részt, akkor nem biztos, hogy megpillanthatnánk az embert, aki a feladatok és telje-

sítmények mögött áll. Pedig az a meggyőződésünk, hogy Héjj professzor számára ennek az 

EMBERI tényezőnek a feltárása és megmutatása a legfontosabb szakmai küldetés.  
 

Köszöntjük Klein Sándor 

pszichológust és tanárt – ez a két szó jellemzi leginkább szakmai pá-

lyáját. 1966-ban, ötven éve kezdett munkapszichológiát tanítani a Budapesti Műszaki Egyete-

men és a mai napig nem lett hűtlen a felsőoktatáshoz: 1982-től hat évig a szegedi Juhász Gyula 

Tanárképző Főiskola Pszichológia Tanszékét vezette és 1988 óta a Pécsi Tudományegyetem 

tanára. (Emellett tanított az Iparművészeti Főiskolán, a Debreceni Egyetemen és a kolozsvári 

Bàbes-Bolyai Egyetemen is.) A munkapszichológia az egyik olyan téma, amelyik végigkísérte 

a pályáján. Szinte a mérnökhallgatókkal együtt kellett kialakítania és elsajátítania a tananyagot 

(egy kiváló mentor/vezető, Vaszkó Mihály segítségével és akkoriban szokatlan módon: kor-

szerű angol/amerikai szakanyagok fordításával). Az oktatás gyakorlativá tételét is szolgálta, 

hogy vállalatok megrendelésére a legkülönbözőbb munkalélektani problémák megoldására 

vállalkozott (a zajártalom-vizsgálatoktól a szőnyegszövők betanítási rendszerének kidolgozá-

sáig). Több jegyzet után 1980-ban jelent meg Munkapszichológia című könyve, mely sok ki-

adást megért és a Vezetés- és szervezetpszichológia és a Szervezet lelke című kötetekkel kiegé-

szülve azóta is tankönyvként szolgál számos egyetemen. (Ezt színesíti a rövidebb munkapszi-

chológiai írásait összegyűjtő Negyven év munkapszichológia című kötet.) Egy másik téma, 

amely mindig is érdekelte, a matematikatanítás reformja. Matematika szakos tanárjelöltként 

került kapcsolatba a hazai matematikatanítás legnagyobb alakjával, Varga Tamással; t őle ta-

nulta meg a tapasztalati tanulás jelentőségét és ő ismertette meg Dienes Zoltánnal, a „new 

math” (az újfajta, játékos matematikatanulás világszerte egyik legjelentősebb úttörőjével), aki 

meghívta kanadai Pszichomatematikai Intézetébe vendégkutatónak. A játékos/tapasztalati ma-

tematikatanulás pszichológiai hatásvizsgálatából írta a kandidátusi és az akadémiai doktori 

disszertációját (mindkettő megjelent könyv alakban, az utóbbi angolul), és ma is lelkes 

propagátora a „Dienes-játékoknak”. 

A harmadik szakmai terület, amellyel sokat foglalkozott, a pszichológiai tesztek. Még 

egyetemista korában kapta feladatul Barkóczi Ilonától a kreativitástesztek kiértékelési mód-

szerének kidolgozását, és ekkor lettek a „kedvencei” a tanulóképességet vizsgáló tesztek (ame-

lyekből az egyetemi doktori disszertációját és első könyvét írta). Több mint egy évtizedig volt 
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a Magyar Pszichológiai Társaság Tesztbizottságának elnöke. A rendszerváltozás után felesé-

gével együtt megalapította az SHL Hungary Vezetéslélektani, Menedzserképző és 

Alkalmasságvizsgálati Kft-t, amelynek elévülhetetlen érdemei vannak a modern kiválasztási 

módszerek hazai elterjesztése terén. 

A negyedik téma, ami iránt évtizedek óta lelkesedik a személyközpontú megközelítés. A 

80-as évek elején Franciaországban/Svájcban részt vett egy hároméves képzésen, amelynek 

hatására otthagyta kényelmes műszaki egyetemi állását és úgy döntött, hogy a Juhász Gyula 

Tanárképző Főiskola Pszichológiai Tanszékéből kiindulva „humanizálja” (emberközelibbé te-

szi) a pedagógiai gyakorlatot. Ez természetesen nem sikerülhetett (vagy szebben mondva: még 

ma is aktuális feladat), de saját szavaival „ezek voltak szakmai életének legizgalmasabb évei” 

és sok írása született ebben az időben (lásd a Gyerekközpontú iskola és a Tanulni jó című 

köteteket). 

A szegedi évek máig előremutató kezdeményezései voltak a Carl Rogers és munkatársai 

részvételével megszervezett Kultúrák közötti kommunikáció kreatív megközelítései  elnevezésű 

nyári összejövetelek, amelyeken a 300 résztvevő a rendszerváltozás előtt megízlelhette a sza-

badság mámorító ízét (és problémáit). Az összejöveteleket 2009-ben Klein Dávid szervezésé-

ben Szegeden felújították és kétévente Pécsett az egyetem Felnőttképzési és Emberi Erőforrás 

Fejlesztési Karának segítségével újra rendszeresen megtartják (2016-ban „kísérletileg” Szek-

szárdon). 

Nem maradhat ki munkásságából a könyvek iránti szeretete. Szakmai irányítója a fia, Klein 

Dávid által vezetett Edge 2000 Kiadónak, amely az általa szerkesztett SHL-könyvek sorozat-

ban kb. 50 könyvet jelentetett meg, köztük olyan szakmai kuriózumokat, mint A tanulás sza-

badsága Magyarországon (Klein Sándor-Soponyai Dóra), az Értékelő és fejlesztő központ, 

Carl Rogers könyvei (Valakivé válni, Találkozások, A tanulás szabadsága) vagy éppen a na-

pokban megjelent Hitelesség, elfogadás, megértés. 

A Pécsi Tudományegyetemen néhány évig a Pszichológia Tanszéken tanított pedagógiai - 

és munkapszichológiát, majd a FEEK tanára lett, a jövő HR-eseinek tanítva a rendszerváltás 

után jelentősen megváltozott személyügyi munka pszichológiai vonatkozásait. Professzor 

emeritusként továbbra is részt vesz a megváltozott nevű kar életében. Reméljük, sokszínű is-

mereteivel, tapasztalataival még hosszú időn hasznára lehet karunknak, az egyetem hallgatói-

nak és oktatóinak. 

 

 

 

Varga Katalin ─ Meskó Norbert ─ Nemeskéri Zsolt 

 

 

 

 

 


