
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
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,,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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- Meg pilyilzztokat irni, mert, hogr azon mtlik, me-
lytk p6ly6zztb6l mennyi p6nzt lehet facsarni. En6lkiil
ugyanis nem megy. Mi szerencs6s k6zzel facsarunk.

Ez a Kaposi-f6le elidegenit6 effektus.
De tett6l m6g a t6ny t6ny, a, diillcszinjitsz6 v6llalko-
aisok val6ban figyelemre 6s irigrl6sre m6lt6ak. Meg-
rendezte G6?l6ll6n az orszigx di6kszinj6tsz6 fes4ti-

v6lt, megrendezte az orszf,gos di6kszinj6rsz6 tibtrt
Ir6sos kapcsolatot is t^rt tz emberekkel. Es utat tdll
a hatiron tfili magyar diikcsoportolfioz is. Szem6lyes
6let6ril semmit nem tudok m6g azt se, h6nyadik esz-
tendej6t l6pdeli.

D6t6,

A SzfNTATSzAT SoHSE ENGEDTEM EL MAGAMT6L,,

- Beszdlgetds Boros Bdl6n6val , a l)ebreceni K6lcsey
Megyei Mfivel6d6si Kdzpont szini6tsz6 el6ad6j6val -

Most, hogy irom e sorokat, jiiviik 16, meg se k6r-
deztem, mi is a titulusa. Annyira megszoktam, hogr 6
Boros Anni, megyei szinj6tsz6s, mindenkinek Anika.
Besz6lget6stink k6zepe t6jin teszi a cimbeli kijelen-
t6st. A mondat maga arra utal, hogy 6 Boros Anni,
aki 1967-t6l kezdve - alig, hogy megsziradt a tinta
tiilcs6sz ollevel6n - dolgozik a jelenlegi munkahe-
ly6n, 6s mindig amat6r miiv6szeti mozgalmakat, cso-
portokat, gyereket, di6kot 6s felncittet istdpolt, tdbb€t
is egyszerre - most p6ldiul a szinj6tsz6kon kiviil a
b6bosokat is meg az 6nekkarosokat is - nos 6, Boros
Anni egyhez, t sztnjilszirshoz 6s xz ehhez kapcsol6d6
teriiletekhez mindig is ragaszkodott, 24 6ve folyama-
tosan.

Boros Anni naivan csodilkozik ri a vil6gra. 6pp"n
ez6rt optimista.
- Lesz-e sziiks6g amat6r csolnrtokra, kell-e m6g va-
lakinek? - k6rdezem t6le.
- Az embereknek kell - mondja -. Hiszem, hory a
kdzdss6geket jobban ig6nyli majd a gyermek 6s az if-
jf, mint valaha. Az emberek tudj6k, hogy sziik#giik
van egrmisra. Kiscsoportos egytittl6tre van sziiks6gtik.
Az amat6r6k meg igencsak kiizdeni fognak lehetcls6-
geik6rt, mert 6ket m6g az adott mtiv6szeti 69 szere-
tete 6s a kdzds alkot6s ambici6ja is eg5rm6s k<izel6be
hajtja.

Boros Anni filigr6n, gyorsbesz6dii. J6risa is gyors.
S mintha ott is volna mindeniitt, ahol kell. Szer6nyen.
Az ember azt gondolo6, hogy aki mozgalmakat, fesz-
tiv6lokat szervez, csoportok iigreit int6zi, az sanggesz-
tiv szem6lyis6g, de legal6bb harsiny. Boros Anni egyik
sem. O mindig a h6tt6rbril van jelen, mik6nt ery sziir-
ke eminenci6s asszony. Es igy 6rzi j6l magiit.

Faggat6zisomra, hog;r mik6nt viseli ezt a nyiizsg6
l6tez6st annyi 6ve m6r, mi 6r6met tal6l benne, - el-
tiin6dik, aztiln ezt mondja.
- Az amatcjrdk 6ltal6ban szeretettel honoriljik a se-
gitci szind6komat, s ez j6. Meg azt6n kdzdss6gben dol-
gozom. Olyan munkakdz<iss6gben, amely majdnem
mindig bareti kit?tiss6g is. Ez nekem r6gen is fontos
volt, s ma is. - Es bardti munkat6rsai kdziil megem-
liti Thur6czy Gydrgy6t, akinek a szinjiltsz6 csoport-
j6ban j6tszott is hajdanen, VArhidi Attilet, Arany Er-

zs6betet, a kor6n elhunyt tirsak k6zfil Harangoz6 At-
til6t 6s Bicskei G6bort.
- fu tuOoA - mondja - 6n igencsak itriildk annak
is, hogy alkalmam nyilik, itt jobban, mint m6sutt, 6r-
dekes emberekkel tal6lkomi, a legkiil6ntxiz6bb t6rsa-
dalmi r6tegkil. En v6letleniil lettem n6pmiivel6 - te-
szi hozzA -. Amikor v6geztem, nem jutottam tan6ri
6ll6shoz. Azt6n itt maradtam.

Az amat6r szinj6tsz6k szerencs6j6re - mondom
6n - 6s irom 6n felekiss6ggel. Negyven 6ven 6t tan6-
csos volt tagadni a szem6lyis6g meghat6roz6 szere1rtt.

Ma mi4r tagadhat6 a tagadis is, s 6n vallom; mi-
k6nt alakul egr mozgalom sorsa itt vagy ott, orszig-
ban, megy6ben, kisk<izs6gben, fiigg att6l, hogy az adott
ir6nyit6, bef,olyrisol6 poszton mif6le szem6lyi#g tev6-
kenykedik. Es tev6kenykedik-e?

Hajdir-Biharral szomsz6dos megy6ket hodatn6k
ellenpdlda granint.

Boross Anni volt 6s van. S mert van, &z id6n is volt
gyermekszinjdtsz6 tal6lkoz6 Debrecenben. Mi4sutt, a
szomsz6d megy6kben meg nem.

Boross Anni optimimusiban erd rejlik. Napjaink-
ban kiildn6sen, amikor 6rtelmis6gi kdriikben vil6gv6ge
hangulatot illik 6rasztani.
- A miivel<i16si kdzpontunk miikddik - mondja a
besz6lget6siink veg6n a maga gyors tempojiban -. A
v6rost6l is, meg a mery6t<il is kaptuak t6mogat^ist. Ja-
nu6rig teh6t dolgozhatunk. Hogr ut6na? Azt nem tu-
dom elk6pzelni, hogr az illan kit6rne a mtivekil6s ti-
mogatilsa el6l. Az egyszertien nem lehets6ges.

Boross Anninak nemcsak nagy, de kis csal6dja is
van. F6rje jq6sz 6s futballbir6, fia mag6nyt kedvel6
matematikus hallgat6, l6nya szociologia ir6nt 6rdek-
l6d6 bblcs6sz.

6 meg Boross Anni, tovibbra sem engedi el mag6-
t6l a szinjitszist.
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