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KLEIN SÁNDOR 

Egy „fejlesztő csapat” tagja lehettem  

─ A köszönet szavai ─ 

Egy szubjektív beszámolóra kaptam felkérést. Mi lehetne szubjektívabb annál, hogy ön-

magamról írok. De minthogy az elmúlt negyed évszázadban a felnőttképző intézet (kar) 

tanára voltam, alig tudok magamról beszélni úgy, hogy az ne kapcsolódjon valahogy a 

munkahelyemhez. 

Tanár vagyok. Jó ötven évvel ezelőtt matematika-pszichológia tanárként végeztem az 

ELTE-n, ami annyit jelentett, hogy se matematikus, se pszichológus nem lettem igazán, 

csak arra kaptam feljogosítást, hogy tanítsam ezeket a diszciplínákat. Ezt meg is tettem 

becsülettel. Ami a matematikatanítást illeti, ezt röviden foglalom össze itt. Két félévet ta-

nítottam egy-egy budapesti középiskolában: kezdő tanárként „komoly reformokat” igye-

kezve bevezetni – kevés sikerrel. Két zseniális matematika-módszertan tanáromnak (ké-

sőbb barátomnak) köszönhetően közel kerültem a játékos/tapasztalati matematika tanítás-

hoz/tanuláshoz és végül a Varga Tamás-féle „komplex matematikatanítási módszer” és a 

Dienes Zoltán nevét idéző „Dienes módszer” pszichológiai hatásvizsgálata alapján lettem 

a pszichológia tudományának kandidátusa, majd doktora. 

Ötven éve pszichológiát tanítok. Lényegében három felsőfokú tanintézményben töltöt-

tem ezt az időt: 16 évig tanítottam a Budapesti Műszaki Egyetemen, 6 évig a szegedi Juhász 

Gyula Tanárképző Főiskolán és 1988 óta tanítok a pécsi egyetemen. (Kinevezett egyetemi 

tanára voltam hosszú éveken át a debreceni egyetemnek és a kolozsvári Babes-Bólyai 

Egyetemnek is amúgy „másodállásban” és persze sok helyütt tanítottam óraadóként.)  

Budapesten jórészt munkapszichológiát tanítottam. Itt írtam „Munkapszichológia” című 

könyvemet, amelyből 1980-as megjelenése óta nemzedékek tanultak, és amelynek átdol-

gozásán/felújításán dolgozom jelenleg is. Első főnököm, Vaszkó Mihály – aki az egyetemi 

állása mellett az MTA Pszichológiai Intézet Munkapszichológia Osztályának vezetője is 

volt – elkényeztetett engem: „kis gyakornok” létemre is megbízott bennem, jelentős, izgal-

mas feladatokat adott (így lehettem például a Budapesti Tejipari Vállalat reklámkampá-

nyának tervezése során a Túró Rudi „névadó atyja”). Vaszkó Mihály halála után több mint 

egy évtizedet töltöttem még a BME-n (igaz, hogy ebből két évig Dienes Zoltán egyedülálló 

kanadai Pszicho-matematikai Intézetében dolgoztam), de egyre kevésbé bírtam a korábban 

megszokott önálló szakmai gondolkodás korlátozását. 

Kaptam az alkalmon, amikor felkértek a Juhász Gyula Tanárképző Főiskola Pszicholó-

gia Tanszékének vezetésére. Ekkortájt végeztem el a nagy humanista pszichológus, Carl 

Rogers nevéhez fűződő személyközpontú megközelítés „létezési módját” megismertető há-

roméves „tanfolyamot” és alig vártam, hogy kipróbálhassam új tudásomat a tanárképzés 

(sőt talán az egész magyar pedagógia) tanulóközpontúvá  varázslásán. Csodálatos hat évet 

töltöttem ezzel az erőmet messze meghaladó feladattal birkózva. (Ma is büszke vagyok 

arra, hogy 1984-ben és 1986-ban a „Kultúrák Közötti Kommunikáció Kreatív Megközelí-

tései” névre hallgató nyári találkozón Rogers és munkatársai segítségével a szabadság ér-

zését ízlelhettük meg Szegeden a rendszerváltás előtt, és nagy örömömre szolgál, hogy az 

egy évtizede felélesztett, két évente megrendezésre kerülő találkozóknak a Pécsi Egyetem 

Felnőttképzési Kara adott otthont – most is éppen erre a júliusi találkozóra készülök.) 
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Pécsre egy számomra nagyon fontos ok miatt kerültem: amikor elváltam majd újraháza-

sodtam, valahol laknom kellett és ezt a koldus-szegény szegedi főiskola nem tudta biztosí-

tani. 

Néhány próbálkozás után jutottam el Ormos Mária rektor asszonyhoz, aki a Pszichológia 

Tanszéken állást és a Madách utcai „pedagógus-házban” lakhatást kínált. Szakmai szem-

pontból nem volt szerencsés a választásom. A Pszichológia Tanszék újonnan kinevezett 

vezetője, Kézdi Balázs a pszichológus-képzés megteremtését, én viszont még mindig a ta-

nárképzés humanizálását tekintettem a fő feladatnak, és úgy tűnt, hogy mindkettőre nincs 

és a közeljövőben nem is lesz elegendő erő. Készséggel elismerem, hogy a ma jól működő 

pszichológusképzés az ő igazát bizonyítja, de ma is fájlalom, hogy a tanárképzés általam 

elképzelt (és a pszichológusképzésnél sokkal nagyobb jelentőségűnek tartott) „forradalmi” 

megváltoztatására a pszichológia segítségével végül is nem került sor.  

És itt érkeztem el a Felnőttképzési Intézethez: amikor már nagyon kifelé állt a szekerem 

rúdja a Pécsi Egyetemen, Koltai Dénes nyújtotta ki felém segítő kezét: meghívott a csapa-

tába, hogy tanítsak pszichológiát a jövő HR-eseinek. 

Koltai Dénes hazánkban egyedülálló teljesítménye, hogy szerves fejlődés eredménye-

képpen évtizedek alatt egy kis tanszéki csoportot jelentős egyetemi karrá tudott fejleszteni. 

Ez a kar egy bizonyos ponton az ország minden részén felelős volt a személyügyi szakem-

berek képzéséért és ki tudja mivé alakulhatott volna, ha külső beavatkozás meg nem sza-

kítja ezt a fejlődést. Én kezdettől jól éreztem magam új munkahelyemen, mert ugyanazt a 

bizalmat éreztem, mint amikor Vaszkó Mihály gyakornoka voltam. A gondolkodás, a taní-

tás szabadságának szigete volt a Szántó Kovács utca 1/b. Lehet, hogy az idős kor rózsaszín 

szemüvege teszi, de úgy emlékszem vissza az itt töltött évtizedekre, mint amelyeket a tanári 

kollegialitás, az egyenlőségen alapuló tanár/diák viszony, általában az emberi megbecsülés 

jellemzett. 

A tanítás mellett jutott időm a könyvírásra is: így születtek meg a Vezetés- és szervezet-

pszichológia és a Balázs fiammal közösen írt A szervezet lelke című kötetek, amelyek a 

Munkapszichológia című kötettel együtt átfogó képet adnak a pszichológia szerepéről a 

munka világában. Ilyen nagyszabású munkához alkotó szellemű, szabad légkörű munka-

helyre van szükség – hálás vagyok azért, hogy ezt végül Pécsett megtaláltam. Mint ahogy 

azért is, hogy professzor emeritus-ként ma is részt vehetek az alkotó munkában. Amikor 

egy kis nemzetközi tanulócsoportban az emberi erőforrás fejlesztés lehetőségéről és nehéz-

ségeiről beszélgetünk (angolul), játszunk egy „Dienes-játékkal”, „empátia laboratórium-

ban” finomítjuk empátiás készségünket, felrémlik előttem néha a Budapesti Műszaki Egye-

tem munkapszichológia laboratóriuma az akkor átadott E-épületben, a szegedi főiskola 

pszichológia órája, amikor „bizalom-sétára” mentünk a Tisza-híd környékére – és ismét 

fiatalnak érzem magam. 

 


