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KIEMELES C. G. ROGE I

,AMI LEGSZENffLYESEBB, AZ A LEGALTATANOSABB."

Rogers rcvdt - 6s rrem az trdsait - felkapta nnstandban a szakmai divu. Ha felkapta, i6l
. tette. Fontos szerz6. Halljuk nevdt ilyen \sszefilggdsben: Rogers pedag6gia, Rogers szisztdma,

Rogers 6s a szendlyi kdzpontrt tanttds, Rogers 6s az amerikai iskola, Rogers Cs a Gordon-rend-
s7er, Rogers a tandri szemdlyisdg dtalakttdsdnak hirdetdje. Rogers pedag6giai szemldlae ro-
kon a drdmapedagigidt nllvelflkdvel is; A tantndny partner; a tandr legyen 6nmaga. Maszk
ndlkill.

,,.{mi legszem6lyesebb, az a legiltal6nosabb. Eldfordult, hory mik6zben di6kokkal vagr munkat6rsakkal besz6l-
gettem, iugy 6reztem, ezt ugyan senki sem 6rtheti meg, mert ez, amit mondok annyira saj6tom; m6gis azt kel-
lett tapasztalnom, hogy ami n6kem a legszem6lyesebbnek tiint, besz6lget<i ti{rsainban az vert legi"ttibb vissz-
hangot. De nem volt ez m6sk6nt ir6saim tanulm6nyoz6i k<ir6ben sem. Igr jutottam el ahhoz a megg;rdzci<16s-
hez, hory ami benniink a legszem6lyesebb, 6s azt nem 6taU.luk elmondani m6soknak, taniw6nyainloak g6ldi-
ul, az a legelevenebb hat6sf. A szem6lyes teh6t 6ltal6nos. Ami legszem6lyesebb az a leg6ltal6nosabb."

Rogers: Ilyen vagyok Clhis is me) 1961.
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SZEMELGET6
a ktilfiildi szakirodalombdl

C.G. Rogers: Ilyen varyok Q.I6pmiivel6siltt6zet 1982.)
C.G. Rogers: A tanulis szabadriga a 80-as 6vekben
(A Magrar Pszichologiai T6rsas6g kiadv6nya 1986.)

A nyolcvanas 6vek m6sodik fel6re n6lunk is ismert-
t6 v6,lt C.G. Rogersnek egy korai riivid dolgozata an-
nak a folyamatnak a tanulsig6val szolgilhat, hogy mi-
k6nt jutott el a kutat6, a pedagogiai metodika szer-
z6ie u intuici6t6l a felismer6sig, elm6lett6 munkil6-
siig. Ilyen vagyok cimii tanrrlminyiban (Ihis is Me.
On Becoming a Person, Boston: Houghton Miffin,
1961) ugyanis nem a kidolgozott 6s tdbbsz6r6sen el-
len6rz6tt m6dszert, csupin a sziilet6ben levci gondo-
latokat rdgziti. Sorainak olvasojiban tal6n €ppen ez-
zel 6breszti a legelevenebb 6lm6nyeket m6g gondolat
el6tti dllapotban levd, rendszerr6 nem form6lt gondo-
latainak ciszinte v6llal6slval t6rja fel elcittiink a peda-
g6giai kutat6munka rejt6lyeit.

Rogers nem prekoncepci6val dolgozik, ellenkezrileg:
a lehet6 legteljesebb nyitottsiggal fordul a kdzvetlen
tapasztalatok fel6, xit mindenn6l nagrobb jelentrls6-
get tulajdonit a v6letlenszeriien felmeriil6 6tleteknek,
r6&z6skaek ,,.\hog;r egne inkibb 6s m6lyebben hi-
szek a tot6lis reakci6imnak, r6jtivdk, hogi ezeket gon-
dolkodisom ir6nyitis6ra is felhaszni4lhatom." - i.ja.
,,Eljutottam oda, hogr kiirvonalazatlan gondolataimat,
melyek idrjrrjl idcire feliitlenek bennem, s anelyek va-
lahogr l6nyegesnek tiinnek, jobban megbecsiil6m. Haj-
lok arra, hog;r ezek a halov6ny gondolatok 6s sejt6sek
fontos teriiletekre vezethetnek majd el."

Mindezeknek szellem6ben dnmegfigyel6seire, a
munkij6val, picienseivel, tanitvinyaival kapcsolatos
interakci6s jelens6gek 6sdel6seire hagyatkozva fontos
6szrev6teleket tesz k6zz6 a szem6lly6 vil6s mik6ntj6-
rcil. S Rogers itt fogalmazza. meg a k6sribbiekben ki-
teljesed6 pedagogiai koncepci6jfnak alapj6ul szolg6l6
elveit. Szerinte ug;ranis a pedagogiai munka sikeress6-
g6nek legfontosabb felt6tele, hogr a tan6r k6pes-e te-

v6keny#ge folyamin val6s szem6lyk6nt mfikddni, s ez-
zel egyiitt alkalmas-e arra, hogy tanitv6nyait is a ma-
guk val6s.igoss6g6ban, szem6lyk6nt tudja szerrl6lni.
Viszonyuk egn6szt akkor lesz val6di, ha a tanir, mint
fuja, ,,akar 6s tud is mindenek felett 6nmaga lenni",
m6sr6szt, ha k6pes olyan ,,csatorn6kat nyitni", ame-
lyeknek segits6g6vel a m6sik ember mag6nvil6ga fel-
tfrulkozhat el6tte, s igr lehetciv6 vilik a m6sik 6sde-
l6seinek,6rz6seinek meg6rt6se, ennek 6r6n pedig a m6-
sik szem6ly elfogaddsa. Rogers olyan tapasztalatokr6l
szimol itt be, amelyek szerint a pedagogus pozitiv be-
6llit6d6sa, a taniw6ny egr6nis6g6nek teljes elfogad6-
sin alapul6 magatartisa hat legkedvez6bben a tanit-
v6ny fejldd6s6re, 6s az eg6sz tanul6si folyamatra.

A Magyar Pszichol6giai T6rsas"ig a Kultirakiizi
kommunikici6 kreativ megk6zelit6sei cimii munka6r-
tekedet seg6danyagak6nt jelentette meg 1986-ban
Szegeden magiar nyelven Carl R. R.ogersnek A ta-
nultls szabrds{ga a 80-as €vekben cimii kiinyv6t.
Rogers a maga kipr6bilta sziszt6milt mutatja be saj6t
tapasztalatait 6s a taniW6nyok feljegrz6seit, iresbeli
vallomisait, v6lem6ny6t feldolgozva. A magyar kiad6s
elciszavdban Klein Silndor igy vezeti be Rogers mun-
kiljiI: ,,Ez a kiinyv nem egrszeriien csak egy kdnyv a
sz6momra, sokkal ink6bb a k6nyv: az a k6nyv, amely-
nek eredetij6t olvasva n6h6ny 6wel ezel6tt r6ddbben-
tem arra, hogy valami alapvet6en rossz 6ltaliban a
mai iskolai gyakorlatban, 6s amit6l egyszersmind az
tz er6s k6nyszerit6 lrz€;sr:m timadt, hogy szer6ny k6-
pess6gemmel 6s lehet6s6geimmel valamit nekem is ten-
nem kell a jobbitis 6rdek6ben." Klein szavaib6l kitet-
szik, vajon mi is a magrar6zata annaft, hogy Rogers
m6dszer6nek egne tiibb hive timad a vil6gnak ebben
a t6rs6g6ben is, ahol mi 6liink. Az dnndn hiinyossi-
gaira, t6ved6sire r6d6bben6 magyar pedagogia meg-
6jul6si keszsege 6s ery n6r megval6sult, 6ltal6nos 6s
k6z6piskol6ban, egyetemeken kipr6bi{lt pelda tal6lko-
zik itt. Rogers olyan szeml6lew6ltilst, olyan fj peda-



gogusi magatart6st javasol, s a hozzi segit6 m6dsze-
rek gazdag tirhiz|t adja kcizre, amely valamennyi 6n-
mag6t megfjitani akar6 pedagogus szAmira hasznos
lehet. Rogersnek a 40-es 6vekben kidolgozott rin. kli-
enskiizpontf pszichoter6pi6ja adta tapasztalatokt6l si-
keriilt eljutnia a tanit6s szem6lykdzpontf megk6zeli-
t6s6hez. Mindenekel6tt a taniiri szem6lyis6g 6talaki-
t6si{t kezdemOnyezi, a tan6r vegye le a tan6ri masz-
kot magiir6l, legyen 6nmaga, legyen a lehet6 legciszin-
t6bb a tanitv6nyaival kialakul6 interakci6kban. Rogers
megmutatja azokat az utakat-m6dokat, ahogyan a fel-
n6tt ember, a tan6r eljuthat iinmag6hoz, ahogyan meg-
talilhatja szerepeinek levedl6s6vel dnazonoss6gilt, va-
lodiv6 v6lhat. A tanir attitiidj6ben ehhez a hiteless6g-
hez tirsitja mint fontos kdvetelm6nyt, a diilkjaival va-
16 kapcsolatit ne a birtokl6 gondoskod6s jellemezze,
a di6kot kiil6nill6 emberk6nt fogadja el, megl6v6 6r-
t6keihez bizalommal, hittel forduljon oda. Elengedhe-
tetlen tartoz6kinak tartja a tan6ri szem6lyis6gben az
empiti6ra val6 k6pess6get. A tanul6si folyamatban -
javasolja - ne a tanfir, az el6ad6 szem6lye 6lljon a
kdz6ppontban, hanem a neveltje. Nem is tartja ebben
az esetben a tan6r elnevez6st a legmegfelelcibbnek, igy

fogalmaz: ,,kataliz6torok rjk, facilit6torok, akik sza-
badsiigot, 6letet 6s lehetcis6get adnak a di6knak a ta-
nul6sra."

Rogers amellett, hogy megrajzol egy sziiks6ges ta-
n6rmodellt, hasmos tanicsokkal szolg6l ahhoz is, ho-
gyan lehet kialakitani a gyerekeknek az <inmagukra t6-
maszkod6 tanul6s felt6teleit, hogyan lehet szabads6got
adni a di6koknak. Mindenekelcitt a tan6rnak afelcil kell
t6j6koz6dnia. mik azok a probl6mik, amelyek fonto-
sak az adott t6rggyal kapcsolatban. Esetleg teremteni
kell olyan helyzeteket, amelyekben konfront6l6dhat-
nak a tanul6k, s az igy adod6 k6rd6sek val6s probl6-
mdjukki vdlhatnak. Gondoskodni kell ezek utin meg-
felel<i forrisokr6l a kis6rletez6 jellegii tanulilshoz. Ro-
gers mint 6tmeneti form6t javasolja: a tan6r fn. szer-
zcil6sben 6llapodjon meg tanitv6nyaival a krivetelm6-
nyekkel, az 6rt6kel6ssel kapcsolatban, de (rgy, hogy a
di6k is r6szt vehessen az 6rt6kel6sben. ,,A szerz6d6,-
sek arra is j6k - mondja Rogers -, hogy motiv6ci-
6t keltsenek kiil6ntxiz6 tev6kenys6gekre, 6s megercisi-
t6st nyfjtanak a kognitiv teljesitm6nyek el6r6se utin."

Dobozi Eszter

rNT TOLLRAJZ

,,Melyik p6lyizatb6l mennyi rtnzt lehet facsarni'
Kaposi Liszl6 ^z ODB eln6ke mondja

6vatoa.; azokt6l, akiknek nincs humoruk - nem tu-
dom, olvastam-e vagy hallottam eme b<ilcsess6get,
mindazon6ltal megiegyeztem, mert magam is ekk6nt
v6lekedtem, igaz a mond6s. A savanyrikdpri, mosolyta-
lan emberek, a megsz4llott savanarolik nekem semmi
j6t nem hoztak. Qgtz, a vicces pof6k se sokat.) Mi6rt
is irom ez|? Mert Kaposi Liszl6r6l, mig alaposabban
meg nem ismertem, gondoltam, hogy ilyesf6le. Humor-
talan pr6f6ta.

Az alaposabb megismer6s akkor ,,k6vetkezett be",
amikor egyszer Dunaszerdahelyen majdnem egy h6tig
egr szob,iban laktunk. Azelijtt ugyanis csak akkor l6t-
tam, hallottam, amikor t6rgralt, int6zkedett, szerye-
zett, imulatra m6lt6 pontossiiggal, logik{val, mell6be-
sz6l6st nem tiir6 tiirgyszenis6ggel. Fiamkori, 6m ben-
ne semmi fifi eln6z6s. Tiszteltem h6t, 6s tartottam tci-
le. Ha felhivott telefonon, s ez m6g ma is igy van,
iisszer6ndul a lelkiismeretem; csak nem felejtettem el
valamit megcsiniilni. Mert idcik<izben munkakapcsolat-
ba is kertiltem vele.

Pedig ekkorra m6r tudtam r6la, hogy nevetni is k6-
pes, meg humor6rz6ke is van. Ez ut6bbir6l akkor gy6-
zciriik meg az ember, ha a n6,z6t6ren iil, 6s Kaposi-ren-
dezte miivet n6z, szeml6z. Hogy a has.6t fogn6, az tril-
z6s, de fanyar mosoly, ir6nikus fintor az arcon, intel-
lektuilis heher6sz6s, az igen. Kaposi Lacit, aki egy6b-
k6nt hibamentesen rendezi az orsz6gos gyermek 6s
di6ksznj6tsz6 felsztiv6lokat Grid6lkjn, mindig taps fo-
gadja, ha megjelenik fiatal kdz6ns6ge dldtt, 6s nem-
csak az6rt, mert valamenyik kedves meglepet6s6t te-
szi hirr6, hanem, mert szigorri, szemiiveges filosz k6-

pe olyankor kisfiusra szelidiil. Sz6val, mert bekdvetke-
zik n6la a metemorf6zis.

Egr6bk6nt kim6letlen, ha munkir6l van sz6, mag6-
val szemben is az, meg mrisokkal szemben is. Pontos-
s6gra k6nyszeriti a mindenkori zsririt, a mindenkori
vezet6s6get, a mindenkori munkatilrsat, s a minden-
kori 6nn6n szem6ly6t.
Kaposi I-aci eminens mezigazdiszb6l lett ,,magacsi-
n6lta" n6pmiivel6, rendezcj 6s dr6matanir, hogr id6
mrilt6val megforduljon a sorrend, s maga csin6lta me-
zdgazdisztii eminens n6pmiivel6v6 6s dr6matan6rr6
v6ljgn.

Es eln6kk6. Merthogy most az6rt e rajz, mert Ka-
posi Liszl6 az Orszilgos Di6kszinj6tsz6 Egyestilet el-
n<ike. Az elnokdt mindig is egyesiilet6nek ilyen-olyan
munk6ia mincjsiti, Ot is" U6glidig az ODE eredm6-
nyes munklja vary ha igy jobban tetszik, a di6kszin-
jitszis eredm6nye. Eme mfiv6szeti agazaton beliil a
diilksznjiltszhs mutatja fel a legtdbb eredm6nyt. A
csoportok l6tszilma is peldisan magas, 6s a szakmai
szinvonal is. Az egyesiilet mindig kital6l valami ger-
jesztrit, ne lohadjon a di6kok 6s vezetfik kedve, tal6l-
koz6t, kiilfdldi utat, tiboroalst eztm azt. S ami fon-
tos, mindehhez ftnzt is.

Mondom Kaposi Lisd6nak, besz6lgetci tirsamnak,
hogy errril sz6ljon, mik6nt sikeriilt a folyamatosrigot
megtartani, fjabb-irjabb elixirt szerezni. Mire ci:
- A v6letlen 6s a szerencse (rgy hozta, hogr hilrom
n6pmiivel6 keriilt az egyesiilet 6l6re, s mindh6rom n6p-
miivelci mog6 egy-egy mtivel6d6si int6zm6ny. H6rom
n6pmiivelci, 

-aki 
Jzereti a diltksznjiltsz6.st, meg ezt a

nyiizsg6st. - Es tudnak szervezni - teszem hozz1..
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