
TRINGER LÁSZLÚ

ROGERS eS A MODERN LeLEKGYÖGYÁSZAT

1984 júliusában hazánkban tartózkodott Carl R. Rogers, korunk lélekgyógyá
szatának talán csak Freudhoz mérhető személyisége. Látogatásának célja első

sorban az volt, hogy részt vegyen egy tudományos tanácskozáson, amelyet a _
Magyar Pszichológiai Társaság és a szegedi Tanárképző Főiskola Pszichológiai
Tanszéke szervezett a "kultúrközi kommunikáció kreatív megközelítése" elneve
zéssel. A· tanácskozáson Rogers követői és az irányzata iránt érdeklődők vettek
elsősorban részt, mintegy 150 külföldi és ugyanannyi hazai résztvevő.

A 82 éves tudós mindvégig aktívan vett részt a fórum munkájában, s az egy
hetes program egyik csúcspontja volt, amikor a részt vevő hallgatóság egésze
előtt bemutató beszélgetést folytatott a fórum egyik résztvevőjével.

A Vigilia olvasóit bizonyára érdekli, ha kissé részletesebben áttekintjük
Rogers életművét, személyiségének és gondolatvilágának fejlődését, hatását a
szűkebb szakterületen belül, s azon kivül is. \

Ma már szinte közhelyszámba megy, hogyalélekgyógyászat nagy alakjai
nak elmélete és személyiségük fejlődése elválaszthatatlanul összefonódik. Freud
gyermekkorára dZ apai ház tekintélye, tradicionalizmusa nyomta rá bélyegét.
Elméletének középpontjában .az Odípusz-komplexurn áll, amely magával vonja
a fiúgyermeknek az apával való rivalizálását, küzdelmét is. Rogers gyermek
korát elsősorban a meleg érzelmi kapcsolatok hiánya, társtalanság jellemzi. A
szülők gyanakvó, bizalmatlan emberek voltak. "Az a megközelités, amit a terá
piában kifej tettem, pontosan az a fajta segítség, amit magam is szerettem vol
na" - írja egy helyütt" ~. Érthető, hogy érdeklődése elsősorban a személyek
közötti kapcsolatok ra , ezek törvényszerűségeire,a segítő kapcsolatok természe
tére irányult.

Az életpálya

Rogers apja mérnők, építési vállalkozó, akinek azonban Chicago mellett farmja
is volt. A családi légkört meghatározó két fő értékrend: q kemény munka és a
protestáns vallás. A gyermekeket korán munkára fogták. Carl például az iskola
mellett még 12 szarvasmarha gondozását látta el, csirkékkel foglalkozott, a tojá
sokat IDS'gának kellett értékesítenie. Érthető, hogy ilyen kemény életvitel mel
lett szüleivel, testvéreivel kapcsolata alig jöhetett létre. Rendkivül magányos,
az iskolában is visszahúzódó, fantáziájában szivesen elmerülő gyermek volt.
Soha nem látták társaival játszani. 4 éves korától olvas, s az iskolában mindig
első tanuló' volt. A mezőgazdasággal való szoros kapcsolata érthetővé teszi,
hogy egyetemi tanulmányait mezőgazdasági szakon kezdte meg, ahol kutatói
érdeklődése hamarosan megmutatkozott. Mégis, a gyermekkorát meghatározó
másik értékvilág , a teológia vonzásába kerül, s 1920-tól teológiaitanulmányokba
kezd. Elsősorban teológiatörténettel foglalkozik. Eletére jelentős hatással van az
a fél év, amit 1922-ben Kínában tölt, a Metodista Egyház szervezésében.

1924-ben megházasodik, s New Yorkba költözik, ahol lelkésznek készül. Tanul
mányai alatt már kisegítő lelkészként dolgozik és vallásoktatással is foglalkozik.
1926-tól kezdődően érdeklődése. a pszichológia irányába fordul, s gyermekneve
lés i tanácsadóban kezd tevékenykedni. 1929-től 1939-ig e területen dolgozik,
majd egy gyermek tanulmányi központ igazgatója lesz.
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1940-töl Ohio állam egyetemének (Colombus) pszichológiai tanszékét vezeti.
Itt kezdi kidolgozni a segítő kapcsolat és a tanácsadás lélektanára vonatkozó el
méletét, s maga is aktív tanácsadó tevékenységet folytat. 1945 és 195'7 közé esik
chicagói működése, Itt az egyetem tanácsadó szolgálatát szervezí meg, s elmé
letét tovább fejleszti. Tudományos tevékenységére ekkor már felfigyel a szakmai
világ, az Amerikai Pszichológiai Társaság díjjal tünteti ki.

1957-63 között a wisconsini egyetem [Madison] pszichológiai és pszichiátriai
tanszékét irányítja. Megkísérli a két terület szakembereit ősszebekiteni, azonban
sok csalódás és kudarc éri. egy kutatási programja nem hozta meg a kívánt ered
ményt (szkizofrén betegek kezelése az ö "kliens-centrikus" módszerével). Végleg
megválik az egyetemektöl, s Kaliforniában telepedik le, ahol 1964-töl egy kutató
intézet tagja lesz, majd 1969-töl ebből kiválva saját intézetet alapít (Center of
the Study of the Person, La Jolle, California). Időközben egyre több tanítvány
csoportosul köréje, akik elméletét részben tovább Iinorriitják. részben kisérleti
módszerekkel alapozzák meg.

1964-töl csoportokkal kezd foglalkozni, az először általa megfogalmazott elvek
alapján: úgynevezett "találkozási" -c- encounter csoportok. 1964-ben, már 62 éves
korában új vonal ra állítja életét. Nem csupán az egyetemi strukúrával szakít vég
legesen. Elméletét is új utakra állítja, a személy iránti érdeklődése a közösségek
tanulmányozásában fejlődik tovább. 1974-töl csoportjai egyre nagyobbak, s az
utóbbi négy évben ún. mammut-csoportokkal foglalkozik, amelyek nagysága 3
600 föt is kitesz. Ebbe a sorba illeszthetö lényegében a szegedi találkozó is. Az
SO-es évektől kezdödöen nagy hatású művekkel jelentkezik, amelyek segitségé
vel elméletének folyamatos továbbfejlödését kísérhetjük nyomon." 4, 5, 6

A segitŐ kapcsolatok elmélete

Rogers elméletének döntő mozzanata az a felismerés, hogya segítö kapcsolatok
ban nem a választott módszer a legfontosabb, hanem maga a segítö személy.
A hatékonyság nem valamilyen terápiás vagy tanácsadói eljárásnak, technikának,
műveletek együttesének függvénye, hanem inkább attól. függ, mennyire képes
a segítő személy optimális feltételeket biztosítani az egyén saját erőforrásainak

kibontakoztatására. Ezek az optimális feltételek a teraeeuta magatartásának függ
vényei.

(Egyszerűség kedvéért a továbbiakban a két fél megjelölésére a terapeuta
és kliens fogalmakat használom. Rogers maga soha nem használja a beteg vagy
páciens kifejezést, ezzel is hangsúlyozva, hogy akik betegként kerülnek hozzá,
az ö megközelítésében vele egyenrangú társakká válnak egy közös feladatban.)

A segítö kapcsolat elemzésében tehát a terapeuta magatartását kell mindenek
előtt szemügyre vennünk. A két fél közötti kommunikáció során a kliens kifeje
zésre juttatja érzéseit, problémáit, tapasztalatait önmagával és a világgal kapcso
latosen. A terapeuta feladata, hogy ezeket az érzelmekkel áthatott közléseket
minél pontosabban felfogja: nem csupán azok tartalmi, gondolati oldalát, hanem
elsösorban érzelmi vetületét. A 40-es évektől kezdődően egyre világosabbá vált
Rogers számára, hogy a terapeuta fő feladata ezeknek az érzéseknek a kliens szá
mára való visszatükrözése. Mintegy tükörképet tart elé, amelyben hitelesen lát
hatja önmagát. A másik ember lelkivilágába való beleérzés fogalmát a lélektan
már régóta ismeri (empátia). Rogers azonban hangsúlyozza, hogya beleélésen
túlmenően a visszatükrözés a döntő mozzanet. Mégpedig a k liens érzéseinek
olyan visszatükrözése, amely az ő aktuális helyzetében elfogadható, felfogható.
Lehet, hogy a terapeuta sokkal több ismeretre tett szert, mégis csak annyit juttat
ebből vissza, amennyínek befogadására a kliens az adott pillanatban alkalmas.
A visszatükrözés "művészete" éppen ebben rejlik.

A visszatükrözés során az egyén önmagáról szerzett ismeretei gazdagodnak,
önísmerete fokozódik. A terapeuta ugyanis a visszatükrözés során elsösorban
olyan mozzanatokra utal, melyek a kliens számára nem, vagy alig tudatosak,
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mégis a beszélgetés során felszínre kerülnek. A kliens a közvetlen reflexió segít
ségével önmagára vonatkozó új ismeretekhez jut. A lelki zavarok nagy része
ugyanis abból fakad, hogy az egyén (élettörténete, szocializációja során) önmagá
ról hamis képet alkot. Igy önértékelése és környezetének róla-alkotott képe mind
untalan ellentmondásba kerül. Az önmagunkról alkotott kép, az önkép gazdagítá
sa, hitelességenek javítása e lelki zavarok megszüntetését eredményezheti.

A terápia során az egyén szabadon megnyilvánulhat, a terapeuta nem irányítja,
nem befolyásolja. Kezdetben ezért is nevezte Rogers módszerét non-direktív
tanácsadásnak. Arra törekedett tehát, hogy a folyamatos visszatükrözés segitsé
gével kliensét önmaga jobb elfogadására, értékelésére vezesse rá, megtanitsa él
ményeit (köztük az önmagára vonatkozó élményeket is) olyanoknak elfogadni,
amilyenek. A személy e tapasztalatok alapján fejlődik és növekszik, vagyis tel
jesen nyitottan és szabadon látja tapasztalatait, s képes azokat énjébe integráini.
Nem úgy, mint a lelki zavarokban szenvedő egyén, aki tapasztalatait csak tor
zítva képes elfogadni, s azokat valamely előre megkonstruált én-ideálba beil
leszteni.

Rogers szemléletének középpontjában tehát nem maga a lelki zavar (vagy a
betegség, kórkép) áll, hanem a küszködő, szenvedő személy. Nem is a módszer,
amelyet a terapeuta alkalmaz, hanem a személyéből fakadó sajátos magatartás.
Ezért is nevezi irányzatát és terápiáját kliens-centrikus terápiának, újabban pedig
személyközpontú megközelítésnek (person-centered approach).
. A terapeuta visszatükrözőviselkedése még igazában módszernek is felfogható.
Rogers azonban tovább kutatott, elemezve a terapeuta-viselkedés más össze
tevőit is. !945-től kezdődően egyre inkább felismeri, hogy a visszatükröző tevé
kenység csak akkor lehet eredményes, ha a terapeuta képes kliensét elfogadni.
mégpedig feltétel nélkül, s ezt a feltétel nélküli elfogadó beállítottságot képes
kliensével érzékeltetni. Ez az élmény: elfogadott vagyok, mégpedig úgy, hogy
bárhogy viselkedem, bármit előhozhatok magamból, még a legszégyenletesebb,
legfájdalmasabb dolgot is, mert nem kell attól tartanom, hogya másik meleg
odafordulása ettől megváltozik - egyedülálló és biztonságot nyújtó közeg,
amelyben a személy fejlödése, növekedése optimális feltételek között történhet.

Az SO-es évektől kezdődően fogalmazza meg Rogers azt a felismerést, hogya
terapeuta csak akkor képes- a hozzáfordulót hatékonyan segíteni a fejlődésben,

az önismeret hitelesebbé tételében, ha önmaga is képes fejlődni, ha önmagát is
képes elfogadni, más szóval, ha közlései és érzései egymást fedik, hitelesek.
A terapeutával szemben támasztott hitelesség igényét a kongruencia fogalmával
fejezi ki. A kongruens terapeuta tehát őszinte, spontán, képes kifejezni azt, amit
érez. Ugyanakkor semmi kényszert nem érez arra vonatkozóan, hogy kifejezzen,
vagy ellenkezőleg, visszatartson valamit. Ezzel együtt jár az is, hogya terapeuta
saját érzéseit el tudja válasitani mások érzéseítöl.'

Az empátiás reflexió, a feltétel nélküli elfogadás, valamint a terapeuta kong
ruenciája - ez a három feltétel biztosítja a hatékony segítő kapcsolatot. Az első

inkább bizonyos műveleti készségek birtoklását jelenti, a második már a személy
beállítódását érintő feltétel, a harmadik viszont a személy egésze iránti magas
követelményt fogalmaz meg. A mai pszichoterápiás gyakorlatban ezeket a köve
telményeket alap-váitozóknak, vagy pedig a terápia szükséges és elégséges fel
tételeiként fogalmazzuk meg. 8

Rogers tanitványai e változókat kisérleti vizsgálatnak is alávetették. Módsze
reket szerkesztettek e változók mérésére, s tanulmányozták a terápia eredmé
nyességével való kapcsolatukat. Ebbe a munkába már európai kutatók is bekap
esolódtak. Két nagy európai iskola alakult ki a személyközpontú irányzaton belül,
Hamburgban (Tausch) és Kelet-Berlinben (Heim). E kutatások megállapitották,
hogy a fenti feltételek eseténa kliensben olyan folyamat indul el, amelyet leg
inkább az önmagával való párbeszédnek nevezhetnénk. Ez a folyamat terápiás
értékű, mert a személy növekedését, gazdagodását eredményezi. A kutatók ön
explorációnak nevezték el azt a viselkedést, amikor a személy önmagából érzel
mileg hangsúlyos tartalmakat hiv elő, azokat szóban (esetleg irásban is) megfo-
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galmazza, vagyis nyelvi struktúrákba öltözteti. A homályos, diffúz tartalmak
így - többnyire a terapeuta segítségével - világos, nyelvi szerkezetet kapnak.
Ma már az önexploráció mérésére is vannak módszereink. Megállapitható, hogy
minél magasabb fokú az önexploráció, annál nagyobb a valószínűsége, hogy a
terápia eredményes. A terapeuta magatartásával összefüggő - fent jellemzett 
alap-változók pedig önexplorációt növelő hatásúak. Vagyis minél nagyobb mér
tékbenbirtokol-ja egy terapeuta a szükséges tulajdonságokat, annál inkább képes
kliensénél a gyógyulást előmozdító önexplorácíó fokozására.

Az önexplorácíó a segítő kapcsolatok sokféleségében egyaránt alapvető fon
tosságú (terápia, tanácsadás, lelkipásztorkodás, pedagógia, stb.). Sőt, az úgyne
vezett természetes pszichoterápiás helyzetekben is számolnunk kell az önexplo- ,
ráció kedvező hatásával (baráti beszélgetések,' családi kapcsolatok, gyónás).
Az imádság, elmélkedés, különösen ha szóban is kifejeződik, ugyancsak hordo?
önexplorációs mozzanatokat.

Az emberi kapcsolatok elmélete

Rogers a 60-as évektől kezdve felhagyott a szűkebb értelemben vett kutatómun
kával. Egyéniségének más felel meg, az ismeretszerzésnek új útjait keresi. Elmé
letét számtalan csoportélmény. tudományos viták, megfigyelések alapján fejleszti
tovább. Az a gondolatrendszer, amely a kezdetben a tanácsadói tevékenységben
gyökerezett, mind szélesebbre tárt~ érvényességi köret, a terápia, a pedagógia,
a pasztorálás, a munka-szervezetek területén is használhatónak bizonyult.'
Az utóbbi években előszeretettel foglalkozik az emberiséget érintő globális prob
lémákkal, mint a túlnépesedés, fajgyűlölet, családok felbomlása, s mammut
encounter csoportjai segítségével ezekre a problémákra keres választ. Ennek
egyik példája az a fórum, amelyen észak-ír katolikusok és protestánsok vettek
részt, s amelyről film is készült. Ebbe a sorba illeszkedik a szegedi találkozó is,
amely végül is kelet-nyugati párbeszéd volt, a kölcsönös elfogadás, megértés,
egymásra figyelés légkörében. Többször hangoztatott, önmaga által is kissé naiv
nak tartott álma: egyszer felelős kormányférfiakat meghívni egy személyköz
pontú fórumra. (Emlékezzünk, hogy M. Mead, a világhírű antropológus is be
szélgetésre hívta a felelős politikusokat a hidegháború ídőszakában.)"

Elméletének középpontjában tehát a személy áll. A személy csak abban a mér
tékben képes harmonikus emberközi kapcsolatok ra, amennyiben önmagával is
harmóniában él. Vagy, ahogy Rogers megfogalmazza, az egyén csak abban a mér
tékben képes mások iránti empátiára, amennyiben öamegéra vonatkozó tapasz
talatait is képes elfogadni. Ezért döntő fontosságú a személy növekedésének,
gazdagodásának folyamata, amely egyben az önelfogadás, a helyes önszeretet
fejlödését is jelenti. A személy teljes működése állandó mozgás, növekedés, a ta
pasztalatokból való gazdagodás. Az élet ezért folyamat, nem állapot. A harmoni
kusan működö személy - bár tisztában van ,mások ítéleteivel és tapasztalatai
val -, de önmagára támaszkodik, saját elvárásai szerint igazodik. Igy önmagát
saját tapasztalataiból épiti, nem pedig valamilyen tőle idegen ideálhoz igazodik.
Az egyén növekedése egy benne rejlő alapvető ön-aktualizálási tendencia meg
valósítása. Ez az önmegvalósitó tendencia, minden motiváció gyökere, az állandó
növekedésre való törekvés nem csupán az ember, de minden élő organizmus sa
játja. Az egyén növekedési potenciálja az egész univerzum növekedésének fo
lyamatába illeszkedik, a világegyetem formativ tendenciájának része.

A személyként rnűködő, növekedésre képes, nyitott egyedek kapcsolata alap
ján lehetővé válik az egyéni, a családi,vagy az emberiséget érintő globális prob
lémák megoldása, úgy, ahogy azt a mammut-enecunter csoportok tapasztalata
is mutatja. A segítő kapcsolat, vagy a pszichoterápia abban külőnbözik csupán'
az emberközi viszonyoktól általában, hogy itt a személy növekedésének optimális
feltételeit igyekszünk .megteremtení. . Rogers elméletének egyik legnagyobb vív
mánya, hogy e feltételeket rendszerbe foglalja.
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Az encounter csoportok sajátos légköre sokak számára soha nem tapasztalt,
egyedülálló élmény. Különösen akkor, ha az utóbbi évek mammut-csoportjaira
gondolunk. Nemegyszer 'valami sajátos egység-élmény alakul ki a résztvevőkben,
amelynek Rogers hajlamos spirituális, sőt, transzcendens értéket tulajdonítani.
A sorok írója egy, az angliai Norwich városában tavaly rendezett fórumon ta

pasztalta ezt, amikor a negyssoport légkörében az egyik résztvevő az egyetemes
szeretet, "universal love" jelenlétének élményéről beszélt.

Ez a szemlélet tehát az egyént állítja középpontba. Az ember lényegénél fogva
jó, pozitív értékek és lehetőségek hordozója. Rogers mégsem individualista, a szó
negatív értelmében. Inkább individuális humanizmusról beszélhetünk, mert meg
látása szerint harmonikus közösség csak önmagukkal harmóniában élő egyedek
ből épülhet fel.

Rogers elméletének gyökerei

Carl Rogers alkotói korszaka több, mint hatvan évet ölel át, és kreatív ereje ma,
82 éves korában is teljes virágzásban van. Gondolkodásának fejlődése önmaga is
állandó növekedés, kiteljesedés, amely elsősorbanmagának a személynek kreatív
teremtő erejéből táplálkozik. Mégis, a kultúra, amelybe' született, amelyben fel
nőtt, olvasmányai, kapcsolatai nyilvánvalóan hatást gyakoroltak rá, s elméleté-
nek egy-egy vonásában fölismerhetjük e nyomokat. .

Eletének első korszaka szoros kapcsolatban van a mezőgazdasággal, sőt, pá
lyája kezdete is ilyen irányba indult. Ebben a légkörben legfőbb érték a növé
nyek, állatok fejlődése, növekedése, az élet folyamatos megújulása. Az alkotói
munka eredménye a hozam által közvetlenül lernérhető. Az analógia talán nem
erőltetett, ha arra -gondolunk, hogy elméletének központi gondolata cl személy
növekedési potenciál jába vetett hit. Az a szilárd meggyőződés, hogy legjobban
maga a személy tudja, mire van szüksége, leginkább saját magából kiindulva
alkothat ja meg jövőjét, jelölheti ki pályáját. Mint ahogy a növényre is nyugod
tan rá lehet bízni a fejlődést és növekedést, csak a feltételeket kell megteremteni
és lehetőleg optimálisan alakítani.

A növekedési koncepció kidolgozásában az első igazán amerikai filozófus,
Dewey jelentős hatással volt Rogersre. A személlyé válás folyamatának kidol
gozásában Mart'in Buberrel folytatott vitája is termékenyítőleg hatott rá.'? Kez
dettől fogva élénk érdeklődest mutat a fenomenológia iránt, amely a humanisz
tikus pszichológia egyik alapmódszere. Az encounter csoportok tudományos fel
dolgozásában elsősorban fenomenológiai megközelítést követ. Nézetei közel áll
nak az európai egzisztencialistákhoz.

Gondolatvilága érthető módon, sok szállal kapcsolódik a keresztény hagyomá
nyokhoz és értékrendhez. Az emberközi kapcsolatok, köztük a terápiás kapcso
latok egyik alapmozzanata, a feltétel nélküli elfogadás lényegeben a keresztény
ség szeretetfogalmával azonos, mint ahogy az alábbi idézet is tandsíthatja. 11 Szent
Pál csodálatos himnusza cseng vissza bennünk, ha Rogers leírását olvassuk a fel
tétel nélküli elfogadásról. Számára a szeretet a terápiás kapcsolatok egyik leg
fontosabb hatótényezője. Ahogy a kereszténység a szeretet vallása, úgy Rogers
irányzata a szeretetre épülő terápia. A terapeuta csak abban a mértékben képes
empátiás reflexióra. amennyiben önmagát is kellően ismeri, s csak abban a mér
tékben képes feltétel nélküli elfogadásra (azaz szeretetre), amennyiben önmagát
is képes elfogadni. Ezért válik a helyes önszeretet a másik ember szeretetének
feltételévé. Nem nehéz itt a jézusi parancsot felfedeznünk: "Szeresd felebaráto
dat, mi nt önmagadat." 12 E parancs értelmezésében az önszeretetet mint valami
magától értetődőt, többnyire adottnak vesszük. Rogers elmélete is rávilágít, hogy
sokan vagyunk, akiknek az önszeretet ismeretlen. /

Rogers felismerte, hogya legtöbb neurotikus szenvedés mélyén az egyénnek
önmagával kapcsolatos problémái állanak, az önmagával szembeni attitüdök nem
teszik lehetövé, hogy bizonyos visszajelzések hitelesen eljussanak az egyénhez.
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Igy önmagáról csak szürt információkat képes elfogadni, s önképe torzul. Ez a
torzulás többnyire a negatív jegyek előtérbe kerülését jelenti, az egyén egyre
több olyan állítást mond magáról, amelyek kedvezőtlenek, erkölcsileg hibásak.
Ezek a személyek tehát valójában nem tudják önmagukat elfogadni, szeretni, igy
mások iránti szeretetük is fogyatékos.

A személy növekedése igy nem más, mínt önmaga minél teljesebb elfogadása,
önmaga iránti szeretetének íejlődése, amely kiterjed a másik emberre is, és végül
az .emberiség egymás iránti közös felelősségvállalásába, kölcsönös megbecsülé··
sébe, a különbözőség tudata mellett az azonosság élményébe torkollik. A sze
mélybe vetett feltétlen bizalomban, az egyéni lelkiismeretre való hagyatkozásban
nem nehéz Luther hatását felfedeznünk, akivel behatóan foglalkozott.

Rogers nézetei erőteljes.szálakkal kapcsolódnak a mélylélektaní irányzatokhoz.
Maga elsősorban a Freud közvetlen köréhez tartozó Otto Rank és az úgynevezett
philadelphiai csoport segítségével került kapcsolatba a pszichoenalíztssel.
Rank - mesterétőljeltérően - nagyobb hangsúlyt helyez a jelen élményekre,
mint az elmúltakra, a terápiás kapcsolatban kevésbé autoriter. Rogers igazában
azonban soha nem volt pszichoanalitikus. Elmélete lényeges pontokban tér el
a freudi elmélettől. Maga is fontosnak tartotta, hogy elhatárolja magát a mély
lélektantól. 1950-ben irt könyvében ezért külön fejezetet szentel a pszichoana
lízis egyes alapfogalmai btrálatának."

Nem helyes tehát, ha Rogers szemléletét a mélylélektani iskolák valamely
újabb válfajának tekintjük. A személyközpontú megközelítés a modern pszicho
lógia harmadik nagy áramlatának (a pszichoanalitikus és behaviorista iskolák
méllett]. a humanisztikus pszichológiának legsikerültebb gyakorlati megvaló
sítása. A humanisztikus pszichológia, melynek gyökerei az európai egzisztencia
lista filozófiáig nyúlnak vissza, a másik két iskola determinizmusával szemben
az embert úgy tekinti, mint aki saját sorsát képes önmagából kiindulva megha
tározni, aki pozitív értékek hordozója, s állandó növekedésre törekszik. Számára
az emberi kapcsolatoknak az "én-te" vonatkozása a döntő fontosságú (Martin
Buberj.':' A humanisztikus pszichológia legnagyobb hatásu személyisége Mes
low.!" Rogers alapító tagja és egyik vezetője az HJ61-ben létrejött Humanisztikus
Pszichológiai Társulatnak.

Rogers batása a jelenkori lélekgyógyászatra

A század elején a pszichoterápiának két nagy iskolája bontakozott ki. A pszicho
analízis, Freud és körének munkássága nyomán óriási népszerűségre tett szert,
és ma is az egyik meghatározó elmélet a lelki zavarok magyarázatában és kezelé
sében. A pszichoanal1zis elmélete elsősorban tapasztalati tényekre és ezekből
levezetett elméleti megállapításokra támaszkodik. Viszonylag kevés kisérleti adat
áll rendelkezésünkre, amelyek az elmélet egy-egy megállapítását alátámaszta
nák. Mégis, a pszichoanalízis egyes koncepcióí kiválóan alkalmasak arra, hogy
a lelki jelenségek világában egy-egy mozzanatot megvilágítsanak.

A másik nagy irányzat a kísérleti Iélektenra épülő behaviorizmus, illetve en
nek törvényszerűségeitfelhasználó viselkedés-terápiai irányzat. Ez bizalmatlanul
szemléli az elméleti magyarázatokat, és igyekszik a szigorúan ellenőrizhető

és megfigyelhető tényekre támaszkodni. A gyógyításban felhasználja a lélektani
kísérletek által feltárt törvényszerűségeket.

A két nagy irányzat képviselői nemegyszer ádáz küzdelrnet folytattak egymás
ellen. Eysenck, a viselkedésterápiák egyik fő képviselője például igyekezett ki
mutatni, hogy pszichoanalízissel kezelt betegek gyógyulási aránya azonos a spon-
tán gyógyulások arányával. .

A mélylélektani iskola egyik alapvető vivmánya a személynek előtérbe álli
tása. Az egyedi élettörténet, a múlt feltárása képezi a terápia központi rnozza
natát, ez az élettörténet azonban mindenki másétól különbözik. A viselkedésterá
piai irányzatot elsősorban a gondosan kidolgozott módszerek jellemzik. A szemé-
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lyiség eredeti mivolta eleinte háttérbe szorult, a viselkedés és ennek környezeti
meghatározó feltételei képezték a vizsgálódás és beavatkozás tárgyát.

Ma már mindkét irányzat sokat változott. A mélylélektani iskolák számos, nem
időtálló elméleti megállapítása a feledés homályába merült. Jelentős kísérleti
kutatómunka indult meg, amely a pszichoanalízis egyes megállapításait igazolni
tudta (pl. az elfojtás jelenségét). A viselkedéslélektani terápiák a 70-es évektől

kezdődően egyre többet foglalkoznak az egyén belső lelki folyamataival, a "belső

viselkedéssel" (gondolkodás, érzelmek, fantázia stb.). Ez az úgynevezett kog
nitív fordulat, amely sok vonatkozásban ugyanazokra a megállapításokra veze
tett, mint a Rogers-féle irányzatra épülő kutatómunka.

A nagy pszichoterápiás iskolák korunkban egymás felé közelednek és egy egy
séges pszichoterápiás elmélet körvonalai bontakoznak ki. Ez az integráció leg
inkább Rogers irányzatában ölt testet: egyesíti a mélylélektani iskolák személy
központú gondolkodását és a kísérleti lélektan szigorú pragmatizmusát.

Egy körkérdés alapján az amerikai pszichoterapeuták több mint fele Rogers
követőjének vallja magát. Iskolájának népszerűsége elsősorban a nem orvosi
területeken jelentős (tanácsadás, pedagógia, lelkipásztorkodás). Mint általában,
az orvosi intézmények és maguk az orvosok is konzervatívabbak, új gondolatok
iránt kevésbé fogékonyak. Viszonylag kevés olyan egyetemi intézmény található,
ahol a személyközpontú megközelítés alapján oktatnak vagy gyógyítanak.

Ugyanakkor a személyközpontú irányzat ma már hatalmas mozgalommá fejlő

dött, elsősorban az encounter csoportok révén. Oktató intézetek létesültek (Euró
pában Genfben működik egy Rogers által alapított oktató központ), kongresszu
sokat tartanak, folyóiratokat és könyveket adnak ki. A szecialista országok közül
elsősorban az NDK-ban folyik intenzív képzés, a Humboldt egyetem pszichológiai
tanszékének bázisán.. ,

A segítő kapcsolatok Rogers által leírt alapfeltételeit megfelelő oktató prog
ramok segítségével fejleszteni lehet. Az oktatásban nagy súlyt helyeznek a gya
korlatokra, amelyek során a jelöltek egymás között hol terapeuta, hol kliens sze
repet vesznek föl, s egymáson gyakorolják a beszélgetés vezetését, az empátiás
odafigyelést, elfogadást stb. E módszereket sok helyen teológusok képzésében
is alkalmazzák.

Hazánkban is egyre nagyobb az érdeklödés a személyközpontú megközelítés
iránt. Megindult.a szakemberképzés is, tudományos társaságok keretén belül.

Carl Rogers személyének befolyása, tekintélye fölbecsülhetetlen. Az a fiatal
növény, amelyet elültetett, óriási (ává terebélyesedett és tetemes mennyiségű

gyümölcsöt terem. A tanítványok serege; a hívek tömegei hajlanának arra, hogy
mesterüket szinte prófétai magasságokba emeljék. Sok tudós nem tudna ellenállni
ilyen csábitásnak. Rogers azonban, mint gyermekkorában, visszahúzódik, szeré
nyen háttérben marad.
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