
 

KERESZTY ZSUZSA
 

„Nagy itt a szabadság, nagy a felelősség” 
(Annamária, 13 éves) 

Kísérlet arra, hogy megértsük – e sorok írója maga is megértse –  
a 30 éves Rogers Iskolát mint jelenséget 

 

Az ember még nem ember, 
csak hadonászó, veszélyes kamasz. 

Az ember akkor lesz ember, 
ha átvilágítja mélyéig önmagát, 

s a benső világosságból 
környezetére sugarat bocsát. 

(Weöres Sándor: Protohomo) 
 

 LÁTÓSZÖG  

   

I. rész: A kezdetek 

BEVEZETŐ – MIÉRT ÉS HOGYAN KEZDTEM HOZZÁ ENNEK AZ ÖSSZE-
FOGLALÁSNAK A MEGÍRÁSÁHOZ? 

 
Hosszú ideje nem hagy nyugodni a gondolat, hogy bár évtizedek óta lazább-szorosabb kap-
csolatban vagyok a Carl Rogers Személyközpontú Óvoda és Iskola praxisával, tanáraival1, s 
bár régóta tudom, hogy a Rogersnek kiemelkedő szerepe van a hazai neveléstörténetben, ezt 
a tudásként megélt gondolatot, élményt racionálisan nem tudom igazolni. Ha korábban va-
laki megkérdezte, miért állítom ezt az intézményről, ilyesféleképpen válaszoltam: ami ebben 
az iskolában történik, az „magasabb, mélyebb, tágabb, mint ami másutt”. De ezek csak jel-
zők, ez csak viszonyítás – bizonyíték nélkül. 

 
1 1989-ben két alkalommal részt vettem az iskola megtervezésére szerveződött szakmai közösség, a 

Tanárműhely” megbeszélésén, 1998 és 2003 között az iskolát működtető kuratórium elnöke vol-
tam, 2000-től 2004-ig az iskola három munkatársával dolgoztunk együtt a SuliNova KHT Szöveg-
értés/szövegalkotás, valamint Szociális kompetencia fejlesztése című programjaiban, 2000 és 2010 kö-
zött az ELTE TÓK oktatójaként hallgatókkal együtt rendszeresen hospitáltam az iskolában. 
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Egy éve tavasszal, a Rogers Caféban2 egy szülő 
megkérdezte az egyik hetedikes diákot, milyen is a Ro-
gers Iskola – és a címben szereplő mondatot kapta vá-
laszul. Ettől kezdve már tudtam: utána kell járjak, mi-
lyen tapasztalatok, élmények indítanak arra egy 
tizenhárom évest, hogy iskolája lényegét a szabadság és 
a felelősség jegyében ragadja meg. (Ráadásul közben a kezembe került Irvin Yalom létkérdé-
seket tárgyaló monográfiája, amely a szabadságról szóló fejezet egészében (!) az egyéni fele-
lősség vállalásának kérdéseit tárgyalja.)3 

Néhány hónappal később lektorálásra kaptam egy fiatal kutató által szerkesztett köny-
vet.4 A szerkesztő, akit egyébként racionalitás jellemez, korábban tanára is, igazgatója is volt 
a Rogers Iskolának, doktoranduszként a Rogers Iskola oktatástörténeti helyét vizsgáló kuta-
tásokat inspirált5, majd a leginkább egyedi gyakorlatot képviselő tanárokat választva szerző-
nek szerkesztett egy kötetet, amelynek ezt a címet adta: A Rogers Iskola csodája. Az tükröző-
dik ebben, hogy a folyamatot – amelyben tanítóként, igazgatóként részt vett – csodaként 
élte át. Ez csupán szubjektív tapasztalat lenne? Hogyan és miért lehet csodaként megélni az 
itt töltött éveket?  

Ez a két élmény: a Rogers Caféban elhangzott mondat és a csodának nevezett jelenségről 
szóló kötet indított arra, hogy végre érdemben utánajárjak, miről is van szó. Így együtt a sa-
ját tapasztalatom (magas, mély, tág), a gyerek tapasztalata (nagy szabadság, nagy felelősség) 
és a volt iskolacsináló élménye (aki csodát lát) indoklásra, megfejtésre szorult, bizonyítás 
után kiáltott. Hozzáláttam. 

Azt a munkamódszert választottam, hogy a kötet lektorálása után elolvastam/meghall-
gattam az iskolaalapító Gádor Anna alapító tanárokkal készített strukturált interjúit,6 meg-
kíséreltem a magam számára megeleveníteni az iskola praxisát az első tíz évről szóló, rendkí-
vül gondosan szerkesztett, a Rogers atmoszféráját szuggesztíven közvetítő könyvecske7 

 
2 A Café nem helyet, hanem minden tavasszal ismétlődő kötetlen beszélgetést jelent. Az iskola iránt 

érdeklődő családok találkozhatnak tanárokkal és felső tagozatos diákokkal. 
3 Irvin D. Yalom: Az egzisztenciális pszichoterápia. Park Könyvkiadó, 2019. 
4 Dobos Orsolya (szerk.): „Úgy néztem magamra mindig, ahogy csodára nézni illik”. A Rogers Iskola cso-

dája. Taní-tani Könyvek 3. Demokratikus Ifjúságért Alapítvány, 2020. (jelenleg kiadás alatt) 
5 Langerné Buchwald Judit: A Rogers Személyközpontú Iskola a neveléstudományi irodalom és a sajtó 

tükrében (2019); Ladnai Attiláné: A Positive Education (PE) indikátorainak megjelenése a Rogers 
Iskola kerettantevében (2019) – mindkét kutatás zárótanulmánya (Dobos Orsolya szerk., 2020): „A 
Rogers Iskola csodája” Taní-tani online  kötetben jelent meg. 

6 Az Erbits Évával (2017. november 3-án) és a Béri Eszterrel (2017. december 10-én) készült interjú 
gépelt kéziratáról, valamint a Kostyál Katával 2018. február 16-én kelt interjú hangzóanyagáról van 
szó.  

7 Csata István (szerk.): TYz év. A Rogers Iskola első tíz éve visszaemlékezések, dokumentumok tükré-
ben. Budapest, 2001. 
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alapján, majd az iskola volt és jelenlegi tanárai közül 
többeket video-beszélgetésre kértem.8 Pihenésképpen 
olvasgattam a diákok verseit, meséit a Hegyező című 
valahai iskolaújságban vagy a szerzők által illusztrált, 
bekötött füzetekben, lapozgattam a szülőknek szóló 
Mi Újság kiadványt; mindazt, amit az iskolával kap-
csolatban megtaláltam az alternatív iskolák különféle dokumentumait őrző fiókban. Majd 
hozzáláttam az elemzéshez. Közben, váratlan ajándékként, az egyik video-beszélgetés hatá-
sára megérkezett hozzám a világhálón az iskolában tizenöt évig tanító művészettanár (jelen-
leg fiatal autista felnőttek mentora Új-Zélandon) kiadás után kiáltó szakmai naplója.9 Ebből 
a naplóból már csak szemezgetni tudtam, érdemi feldolgozása önálló tanulmány tárgya le-
hetne. 

A források többhetes tanulmányozása után arra a következtetésre jutottam, hogy az isko-
laalapítók, iskolacsinálók részben tudatosan (majd látjuk az alapítóval készült interjúból a 
kezdeti határozott szándékot), részben intuitíven olyan praxist teremtettek, amely éppen két 
alapvető emberi szükségletet elégít ki. Az emberi lény, a hominida létének alapvető szükség-
lete (a puszta létfenntartáson túl) kettős: szeretne önmagává válni (önazonosság), és szeretné 
a számára fontos társas helyzetekben (párkapcsolatban, barátokkal, csoportokban) érvényesnek 
tudni önmagát.  

Állítom, hogy a Rogers Iskola ethosza, tanulási, tanítási, együttélési stratégiája, aktuális 
tantestületétől is függő praxisa éppen ezt: vagyis az önazonosság és a társas helyzetben érvé-
nyessé válás lehetőségét nyújtja, ennek megszületését, fenntartását támogatja, serkenti (faci-
litálja) gyerekben/diákban, tanárban egyaránt. Megkísérlem az Olvasóval együtt végigjárni 
azt az utat, amelynek a végén ez a konklúzió – kezdetben hipotézis – számomra bizonyos-
sággá vált. 

 

ÍGY SZÜLETETT AZ ISKOLA 

 
Ahhoz, hogy megértsük, mi is történt/történik a Rogersben, az iskola születésének körülmé-
nyeivel érdemes kezdenünk, hiszen ami a kezdetekkor történik, az az egyes ember, a születő 
csoport, s így az intézmény életét is jelentős mértékben befolyásolja.  

1989-ben vagyunk, az ország eufóriában, a szovjet-birodalom összeomlott, szabadság 
van és lesz – gondoltuk, éreztük.  

 

 
8 Lipták Era igazgatóval (3x1 óra), Csata Istvánnal, Csizmazia Katalinnal (Csízivel), Kovács Erzsivel, 

Korbai Katival, Madocsai Danival, Guba Boglárka, Bogi óvóval és Tallér Júliával 40–70 percben. A 
beszélgetésekről nem készült hangfelvétel, a beszélgetés közben jegyzeteket készítettem. Dobos Or-
sitól, a „Csoda-kötet” megalkotójától, szerkesztőjétől inspirálva, az iskola stílusára hangolódva a napi 
kommunikációban élő keresztneveket, néhol a ragadványnevet (is) használom. 

9 Csata István (2005): Kis Rogers Antológia Szentendre. 
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Valakitől megtudtuk például, hogy délután a 
MOM-parkban Tamás Gáspár Miklós beszámol 
az Ellenzéki Kerekasztal aznapi eseményeiről, si-
ettünk oda, ahová a filozófus szaladva (!), szinte 
lélekszakadva érkezett. Nem emlékszem, mire ju-
tott aznap a Kerekasztal, de a hírhozó akkori lel-
kes arca, hevülete, bizalma abban, hogy éppen 
most – az ország és mindannyiunk számára – hi-
hetetlenül fontos dolgok történnek, élesen előttem van. 

 
Ebben az évben egy fiatal pszichológusnak, egyúttal matematikatanárnak, Gádor Anná-

nak – aki ekkor már megjárta a korabeli oktatás különböző színtereit, tanított alsósokat (el-
sősöket is) matematikára a Varga Tamás-féle kísérleti programban, illetve az egyik szakkö-
zépiskola pszichológusa, a társadalmi eufória idejében pedig a budai tanítóképző főiskola 
tanára volt – óvodába jártak a gyerekei. Abban biztos volt, hogy az állami közoktatás általa 
megismert sodrába nem akarja beengedni őket. Hasonlóan gondolkodó néhány barátjával 
úgy döntöttek, óvodáskorú gyerekeik számára iskolát alapítanak.  

 
Ezekben az években sokan éltük át, hogy szinte bármit lehetséges létrehozni, amit nagyon 
akarunk.  

 
Szerencsés „véletlenek” folytán – ezeket az alapítóval 2017-ben készült interjúban10 pon-

tosan nyomon követhetjük – a következő történt:  
Volt egy alapító, 
 
• aki kétéves csoportélmény birtokában volt a Mérei Ferenc és Fonyó Ilona által veze-

tett pszichoterapeuta-kiképzés nyomán, és egy olyan kivételes embernek, amilyen 
Mérei Ferenc, a világhoz való viszonyát, nyitottságát, az emberi csoportokról való 
kivételes tudásának esszenciáját magába szívta; 

• aki történetesen éppen a ’89 előtti években vett részt 1000 órában (!) egy nemzet-
közi tréningen, amely a humanisztikus pszichológiát/pszichoterápiát teremtő/képvi-
selő Carl Rogers szemléletét közvetítette,  

• és aki ekkor már (amint láttuk) aktív szereplőként végigjárta a hazai közoktatás kü-
lönféle színtereit. 

 

 
10 A Rogers után harminc évvel című interjúról van szó, amely dr. Gádor Annával készült 2017. nov-

ember 23-án a Rogers Központban (a kérdéseket dr. Draskóczy Magdolna tette fel). Forrása: Do-
bos Orsolya (szerk., 2020): „Úgy néztem magamra mindig, ahogy csodára nézni illik”. A Rogers Iskola 
csodája. Taní-tani Könyvek 3. Demokratikus Ifjúságért Alapítvány, 2020 (jelenleg kiadás alatt), 58–
77. o. 
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„Véletlenül” éppen akkor omlott össze a 40 évig 
regnáló, a társadalmat lényegéből fakadóan alattva-
lókká szocializáló rendszer. Szabadnak éreztük magun-
kat, az Alapító pedig azt mondta, felejtsük el azt, amit 
eddig iskolának gondoltunk, teremtsünk újat. Ezután 
évek alatt felépült egy – az iskolacsinálók és a gyerekek 
(akik az iskola gyakorlatából következően diákként 
részben maguk is iskolacsinálóvá váltak) minden érte-
lemben vett tanulását szolgáló – közösségi tér, kapcsolatrendszer, melyben – a rogersi szem-
lélet szerint – bármi és bárki lehet a tanulás forrása. „Vannak persze az emberi kultúra kon-
venciói szerinti alaptudnivalók, de ezek köre lehet sokkal szűkebb, mint ahogy az 
akadémikus iskolákban tartják. Olyan sok az esetlegesnek tűnő, mégis kötelezőnek kikiál-
tott, megszokott tananyag. Biztos, hogy egy gyerek által behozott, őt izgató másik téma nem 
ugyanolyan alkalmas a vele való foglalkozásra?”11 Nem a tanár a tanulás egyetlen forrása, el-
sősorban a gyerek tanulását fontos serkentenie, facilitálnia. 

 
Ha épülethez kellene hasonlítani, azt, ami létrejött, katedrálisnak nevezném. A hasonlat-
ban semmi túlzás nincs: befogad és jellegzetes ethoszt, stílust, szellemiséget sugároz. (Mikor 
az iskoláról való gondolkodásban ideértem, az amiens-i dóm jutott eszembe, ez volt az első 
katedrális-élményem.)  

 
Az iskolának nevet kellett választani, kézenfekvő volt, hogy az Alapító Carl Rogers nevét 

ajánlja, hiszen a tréning ezer órája alatt átélte, hogy Rogers elvei, attitűdje, terápiás gyakor-
lata harmonizál azokkal az elvekkel, amelyeket a magáénak tudott. Úgymint: empátia, felté-
tel nélküli pozitív odafordulás bárki felé, nyílt kommunikáció, a másikba vetett bizalom, hiteles-
ség. A rogersi elvekkel az iskolacsinálók azonosulhattak, de rogersi pedagógia, iskolamodell 
nem volt; ezt nekik maguknak kellett/kell megteremteniük. 

Itt röviden meg kell állnunk. Tudnunk kell ugyanis, hogy a Mérei Ferenc által vezetett, 
feljebb már említett terapeutaképző csoportnak a tagjai a második év végén úgy döntöttek: 
olyan fontosak egymás számára, hogy baráti csoportként együtt maradnak. És láss csodát, 
tagjaik 1972-től, vagyis e kiképzőcsoport indulásától kezdve (Gádor Anna ekkor még ötöd-
éves egyetemista), a mai napig (!) általában kéthetente (egyes időszakokban hetente) talál-
koznak. Találkozásaikon 1985 végéig Mérei tanár úr maga is részt vett. Az alapító tehát 
1989-ben, az iskola megszületése előtt legalább ezer órányi – terapeuta kollégáival és az idő 
nagy részében Méreivel is közösen átélt – csoportdinamikai tapasztalat birtokában volt. (A 
valóságban még ennél is lényegesen több tapasztalatról beszélhetünk, hiszen „kiképzettként” 
Gádor Anna maga is vezetett csoportokat.) Látni fogjuk, hogy ennek a tényezőnek a Rogers 
Iskola pedagógiájának kialakulásában döntő szerepe van. Mielőtt elérkeznénk az iskola 

 
11 Gádor Anna: A személyközpontú  megközelítés és annak funkciói az iskolában. In: Kereszty Zsuzsa 

és T. Hajabács Ilona (szerk.): Több út. BTK–IFA, 1995, 56. o. 
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megszületéséhez, rá kell tekintenünk a Tanár Úr (több 
pszichológusgeneráció nevezte/nevezi így) egyéniségé-
nek, pályájának három, a történet szempontjából meg-
határozó jellemzőjére.12  

 
• Mérei Ferenc 19 éves korától hat évig a Sor-

bonne-on tanul, annak az Henri Wallonnak a 
tanítványaként, aki a gyermeklélektanban az orvosi, a lélektani és a szociológiai 
irányzatot kapcsolja össze. Filozófia, pszichológia, szociológia és pedagógia szaktár-
gyakból szerez diplomát.  

• Tanárához, Wallonhoz hasonlóan kritikus társadalmi helyzetekben politikai szere-
pet vállal. A háború alatt munkaszolgálatos a keleti fronton, ’44-ben átszökik a 
szovjetekhez, és a Vörös Hadsereg századosaként jön haza. ’56-ban az ELTE böl-
csészkarán a Forradalmi Diákbizottság egyik vezetője, elítélik, öt évet börtönben 
tölt, itt lélektani naplót ír.13 1964-től a „Lipót”14 pszichodiagnosztikai laboratóriu-
mának a vezetője. Ebben az időszakban, majd nyugdíjas éveiben válik a hazai 
pszichológia, egyúttal az értelmiségi közélet egyik vezéregyéniségévé. 

• Szokatlanul szerteágazó tudományos munkásságának15 egyik gyümölcse a több-
szempontú szociometria, amely a Moreno által teremtett módszert a rokonszenvi 
választások mellett a tagok csoportban betöltött szerepének megragadásával tovább-
fejleszti.16 

 
Magam is részt vettem az egyik szociálpszichológiai kurzusán,17 ahol nagyon erős benyo-

mást tett rám a lendülete, derűje, elkötelezettsége. A több szempontú szociometria a szá-
mára fontos „ügyek” egyike volt, egyéniségét pedig a belső szabadság levegője vette körül. A 
Rogers Iskola Alapítója szakmai ethoszának kialakulására Méreinek döntő hatása volt. „Ha 
nincs mögöttem a Mérei-csoportban szerzett tapasztalat, nem merek nekivágni az iskolá-
nak” – mondta Gádor Panni a múlt év őszén egy magánbeszélgetésben.18 

 
12 Forrás: Pedagógiai Lexikon (1997), II. kötet, 457. o. 
13 Mérei Ferenc: Lélektani napló 1–4. Művelődéskutató Intézet, Budapest, 1985–1986. 
14 Országos Ideg- és Elmegyógyászati Intézet, később Országos Pszichiátriai és Neurológiai Intézet 
15 Például: társas szempontú gyermeklélektan, pszichodiagnosztikai eszközök, művészetpszichológia. 
16 Lásd: Mérei Ferenc (1971): Közösségek rejtett hálózata. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest.  
17 A Pedagógus Szakszervezet Csengery utcai Fáklya Klubjában a hetvenes évek második felében Mérei 

Ferenc több ilyen tárgyú kurzust is vezetett pedagógusok számára. 
18 Gádor Panni édesanyja, Gádorné Donáth Blanka nem vett részt az iskolaalapításban, de az a tény, 

hogy a csoport mint személyiségfejlesztő műhely az ő munkássága révén jelent meg a hazai nevelés-
pszichológiában (lásd G. Donáth Blanka: Személyiségformáló kiscsoportmunka az iskolában. Akadé-
miai Kiadó, 1980), lánya, Gádor Anna számára a csoportmódszer pedagógiai térben való alkalma-
zását természetessé tette. 
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Az iskola alapítása előtt, már ’89-ben, főleg volt ta-
nítóképzős tanítványokkal elindult a „tanárműhely”19, 
ahol kéthetente késő délután arról beszélgettek, milyen 
is legyen az általuk elképzelt iskola. Majd vasárnapon-
ként óvodásoknak, saját gyerekeiknek is gyerekkört ve-
zettek, hogy csoporthelyzetben is minél jobban megis-
merjék azokat a gyerekeket, akikkel szeptemberben elindítják az iskolát. 

 
Aztán 1990 szeptemberében három tanítóval, 23 gyerekkel (nagyrészt a gyerekkör tagja-

ival), a Nap-hegyen, egy sportpálya öltözőjében elindult a Carl Rogers Személyközpontú Is-
kola első osztálya. 

Álljon itt az első alapító tanárok20 neve: Kostyál Kata, Novák Jula (mindketten korábbi 
Gádor-tanítványok), Béri Eszter (korábban kitűnő napközis tanár egy állami iskolában). Az 
Alapítóval készült interjúból tudjuk, hogy az iskola létrejöttében kiemelkedő szerepe volt 
egy „karizmatikus, szélvészerejű” díszlettervezőnek, Csanádi Jutkának is, aki korábban már 
kapcsolatban volt Rudolf Steiner antropozófiáját tanulmányozó körökkel, így amikor tudo-
mására jutott, hogy Solymáron Waldorf-iskola indul – odavitte a gyerekét – egyúttal  meg-
vált az iskolaalapító csapattól. Valójában sokan mások is – akik a későbbi években indítot-
tak osztályt, talán az első tíz év valamennyi tanára – alapítóknak nevezhetőek, hiszen az 
iskola egészét együtt alkották meg. 

 

A HIPOTÉZIS ÉS A TÉNYEK21
 

 
Arról, hogy miben voltak biztosak az alapítók, Gádor Panni 2019 novemberében, a 30. is-
kolaév tiszteletére rendezett szabad óraválasztás hetének első napján, az iskola tornatermében 
összegyűlt gyerekeknek így beszélt (a szabad óraválasztás történetére később még visszaté-
rünk): 

„Hamar döntöttünk arról, hogy legyen: beszélgetőkör, szöveges értékelés, az első négy 
évben kultúrkör, legyen őszi szünet, (kötelező!) tábor, legyenek évszakokhoz kapcsolódó té-
mák és legyenek ünnepek; ne legyen osztályozás és ne legyen csöngetés az órák között.”22 

Vessünk egy-egy koncentrált pillantást arra, hogy mit jelent mindaz, amit az 1989-ben 
működő tanárműhely tagjai – a gyerekkör tapasztalatai alapján – eldöntöttek. Később 

 
19 Maguk az alapítók nevezték így. 
20 Minden pedagógust – tekintet nélkül arra, hogy tanítói vagy tanári diploma birtokában van – ta-

nárnak nevezünk. Amint több alternatív iskolában, úgy itt is a gyerekekkel való tartós személyes 
kapcsolaton van a hangsúly – így tanárok is vezetnek alsós osztályt, és tanító végzettségű is tanít – 
például drámajátékot – felső tagozatosoknak. 

21 Feltételeztük, hogy az iskola alapvető emberi szükségleteket (önazonosság, érvényesség társas hely-
zetben) elégít ki. A továbbiakban azt vizsgáljuk, hogyan igazolják ezt a feltételezést a tények. 

22 Forrás: Gádor Anna jegyzete. 
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kísérletet teszünk arra is, hogy felmutassuk, mindez 
hogyan strukturálódott rendszerré, és a rendszer elemei 
mennyire életképesek, jelen vannak-e 30 év után is az 
iskola praxisában. 

 
„Legyen beszélgetőkör!”  

 
Minden osztályban minden reggel (az 5–8. évfolyamon hetente) körbeülnek a diákok, a ta-
nár a kör egyik láncszeme. A térszervezésnek itt kitüntetett szerepe van: szemtől szembe 
ülünk egymással, látjuk egymás teljes testét (nemcsak deréktól fölfelé, mintha padban vagy 
akár asztal mögött ülnénk). Látjuk egymás gesztusait, arckifejezését (metakommunikáció-
ját), „olvashatjuk, amit a teste beszél” – és ki-ki elmondhatja, ami számára éppen fontos.  

 
Csata István, aki most autista fiatalok mentora, arra a kérdésre, hogy mit vitt magával 
az iskolából, így válaszolt: az egyediséget és a körben ülést.23 

 
Miért olyan fontos ez? Mert úgy gondoljuk és úgy tapasztaljuk, hogy ugyanazok a gyere-

kek ugyanazzal a tanárral, ha padokban ülnének, ugyanazokról a témákról kevésbé szemé-
lyesen beszélnének, az éppen megszólaló társukkal kevésbé érezhetnének együtt, hiszen a 
verbális közlés megértését alig magyarázná a testbeszéd. Esetleg csak a beszélő hátát látnák, 
tekintetéből semmilyen információ nem jutna el hozzájuk – holott saját élményből és kuta-
tásokból is pontosan tudjuk,24 hogy mindennek a személyes kapcsolatok alakulásában döntő 
szerepe van. 

Úgy tudok azonossá válni önmagammal – tapasztaltam meg sokszor magam is –, ha el-
mondom, mit gondolok arról, amiről éppen szó van (nyílt kommunikáció), meg kell vár-
nom, amíg mások beszélnek (vágykésleltetés), meghallgatom, ha valaki reflektál rám (vissza-
jelzés, feedback). Hat-nyolc-tízévesként tapasztalatot szerzek arról, hogy szeretek-e, meg 
tudok-e szólalni társas helyzetben, tudok-e várni, hogy rám kerüljön a sor, figyelni arra, 
amit mások mondanak, és megtudom azt is, hogyan reagálnak a többiek rám. Mi ez, ha 
nem önismereti gyakorlóterep; az első négy iskolaévben minden tanítási napon, később a 
hétzáró beszélgetésen hetente. Egyúttal időről időre tapasztalatot szerezhetek arról is, ho-
gyan változom mindebben. Amit ekkor tapasztalok, azt tudatosan csak később, talán éppen 
kamaszkorban fogalmazom meg, de ehhez akkor már tengernyi tapasztalat áll rendelkezé-
semre. 

Beszélgetőkör a Rogers-óvodában is van, az óvók által alkotott, szép hangulatteremtő 
szó, Csendláng a neve. A csend és a láng szó a magamra és a másikra való figyelmet foglalja 
magába. (Ősi, kultúrák között átívelő szokás fény jelenlétében koncentrálni.) A gyertya 
meggyújtása, a láng a délelőtti szabad játékból, közös tevékenységekből hív, vezet a körbe-
üléshez, beszélgetéshez. A gyerekek megszokják, hogy ha a láng fellobban, csendesebb 

 
23 Video-beszélgetés Csata Istvánnal, 2020. 
24 Például Edward T. Hall Rejtett dimenziók című munkájából. 
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együttlét következik. A beszélgetés után „gyümölcsöz-
nek”, majd szaladnak szét játszani az udvaron. 

 
A beszélgetőkör a konfliktuskezelés tanulásának 

színtere is. Tavaly a hetedikesek írásban válaszoltak 
arra a kérdésre, szerintük hogyan jó kezelni a konflik-
tusokat. Válaszaikból hosszan idézhetnénk, a gazdag 
tapasztalat már ebben a két szövegrészletben is tükröződik: 

 
„Én személy szerint úgy tudok megoldani egy konfliktust, hogy ha én is és a másik is le-

nyugodott, és leülünk, megbeszéljük, és aztán senkibe sincs elfojtva a gond, és ki tudja 
mondani, mivel lenyugodott.” (Erik) 

 „Nagyon fontos, ha úgy érezzük, hogy elakadtunk, segítségre van szükségünk, minél 
hamarabb forduljunk ehhez értő emberhez, mert ez nem játék, egy rosszul kezelt nézetelté-
rés tovább fajulhat.” (Anna)25 

 
A beszélgetőkörök témája, tartalma a gyerekek aktuális élményeitől, mondandójától 

függ, máskor egy-egy, a tanár által fontosnak tartott témára is összpontosulhat. Az iskola 
első tanítóinak egyike 25 évvel később (részletekre is emlékezve) érzékletesen ír arról, ho-
gyan született meg – tematikus beszélgetőkörökön – az iskolazászló.26  

 
 A történetet olvasva gondoljuk meg, hogy mindez az iskola születésének első hónapjai-

ban, 6–7 évesekkel történik:  
 

„Béri Eszter tanítópárom fejéből pattant ki az ötlet, hogy (az első hónapokban), a még 
hagyomány nélküli időben iskolazászló megtervezésével segíthetnénk a gyerekekkel közös 
értékeink megfogalmazását. A srácok boldogan ontották ötleteiket, ezeket szívesen tűzték 
volna rögtön az iskola zászlajára, de természetesen […] csak sok-sok beszélgetőkörön alakult 
ki a mindenki által legfontosabbnak tartott értékek gyűjteménye. Az elfogadott megfogal-
mazásokat színes papírból kivágott jelekké formálták, a jeleket pedig egy nagy textildarabon 
egymáshoz képest arányosan rendeztük el. Addig vagdosták a képecskéket kisebbre vagy na-
gyobbra, míg a csoport meg nem nyugodott, hogy egyik érték sem nyomja el (nagyságánál, 
helyzeténél fogva) a másikat. 

Élénken emlékszem megfogalmazódott közös értékeinkre, amelyeket le is olvashatunk 
arról a zászlóról, amelyet egy évvel később egy aranyszívű anyuka a színes papíros változat 

 
25 Korbai Kati és a gyerekek: Konfliktuskezelés. In: Dobos Orsolya (szerk., 2020): „Úgy néztem ma-

gamra mindig, ahogy csodára nézni illik”. A Rogers Iskola csodája. Taní-tani Könyvek 3. Demokrati-
kus Ifjúságért Alapítvány, 2020 (jelenleg kiadás alatt), 132. o. 

26 Gádor Anna interjúja Kostyál Katával 2015 novemberében. Hangfelvétel. Az alábbiakban ebből 
idézek. 
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szerint foltvarrással lemásolt.27 Ez az időállóbb és táborbíróbb változat még mindig látható a 
folyosón, majd később digitalizált formában minden diák bizonyítványát ékesíti ma is. 

 
Az értékek, amelyek megjelennek zászlón: 
 

 A fák, bokrok, a süni és a Nap a legszembetűnőbb: A természetben járjunk sokat, és 
közben sokat tanuljunk is róla! 

 A madarak azt jelképezik, hogy: Eldönthessem, hogy mit akarok csinálni. 
 Stop tábla jelezte: Legyenek szabályok is, nehogy valami elromoljon, vagy megbántsunk 

valakit azzal, hogy szabadon dönthettünk. 
 Két ecset keresztbe téve egy színes lapon: Legyen sok rajzolás-festés, bütykölés! 
 Az asztalok nagyon hasonlítanak a szülők keze által akkor készített kis asztalokra, ame-

lyek elejét különféle arcocskájúra faragták. Ez nagyon meghatotta a gyerekeket. 
 A matekfüzet jól mutatja a vágyat: Legyen olyan tanulás is, mint más iskolákban, hogy 

mi is tudjuk azt, amit mások! 
 A törpesipkák, éppen huszonegyen, igyekeztek megmutatni: Mennyire különbözőek va-

gyunk. Mindenki egy kupacba tartozik, egymás felé fordulva beszélgetünk.” 

 

  

 
27 A textilzászlót a gyerekek tervei szerint Bornemisza Eszter textilművész készítette. 
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A zászlótervezést inspiráló tanár, Béri Eszter nevét 
ne felejtsük el, mert az ő megérzései révén válhat vilá-
gossá, mit jelent előre érezni, anticipálni28 azt, ami 
még nincs; itt a közösséget. Most a zászló ötletét 
hozza, egy-két évvel később (minden megkérdezett 
csak arra emlékszik, hogy nagyon régen) azt a dalt is, 
amely az iskola dalává, himnuszává vált:29 évnyitón, 
évzárón harmadik évtizede hangzik fel. Közösség30 még nincs, de maga a folyamat, amely-
ben közös értékeket keresünk (mi is kerüljön a zászlóra), növeli a csoportkohéziót. A később 
hozott himnusz (a szót ünnepi dal értelemben használva) mintha az iskola lényegét fejezné 
ki, legalábbis érintené azt (aki hozta, talán ezt érezte meg benne). Az alapítók egyike válasz-
totta, a többiek azonosulni tudtak vele. A Sebő együttes által megzenésített Szécsi Margit-
vers így szól: 

  
Úgy néztem magamra mindig, / ahogy csodára nézni illik, 

csodára, az ember fiára, / kezeire, nyírott hajára. 
 
Az emberiség részeként, csodaként jó azonosulni önmagunkkal – ezt hallom ki a válasz-

tott dalból. 
Béri Eszter kezdeményezte, hogy az évnyitón minden elsős kapjon egy gyertyát. Ennek 

lángját egy-egy másodikos gyújtja meg – az eseményről készült fotókon látni, hogyan védik 
a kicsik a lángot, ha éppen fúj a szél. Ő szerkesztette az első iskolaújságot is – amelynek a 
gyerekek az Ünnep nevet adták. A visszaemlékezések szerint nélküle az elsősök tábora se jött 
volna létre, és az Alapító nomádtábor-ötletének is ő volt a legfőbb támogatója. 

 
„Legyen kultúrkör az első négy évben!” 

 
Gondoljuk el: 6–10 éves kora között egy gyerek először a jeles napok, ünnepek körébe vo-
nódva hallgat magyar népmeséket, másodikosként ószövetségi történetek elevenednek meg 
előtte (zsidó kultúrkör), harmadikban a pogány magyarok hitvilága vagy az Újszövetség té-
mái veszik körül (pogány vagy keresztény kultúrkör),31 negyedikesként görög mondák kel-
nek életre előtte és általa (görög kultúrkör). Mindez tevékenységek sokaságával, dramatizált 
mesékkel és bibliai történetekkel, például spárgahálóból készült Noé-bárkával, az 

 
28 A szociálpszichológiai szóhasználatban valaminek az elővételezését jelenti. 
29 Később kiderült, hogy  bár  többek emlékezete a dalt is Béri Eszter nevéhez kötötte, az iskola him-

nuszává vált dalszöveget Korbai Kati hozta.  
30 A sok helyütt, sokszor devalválódott „közösség” szót szociálpszichológiai értelemben használjuk. 

(Egy csoportot akkor lehet közösségnek nevezni, ha tagjai valamilyen közös cél érdekében alkal-
manként hajlandók egyéni érdekeikről lemondani.) 

31 Harmadikban a tanítók e két kultúrkör között választanak. 
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osztályterem egyik sarkában felépített jurtával (amely-
ben talán tízen is elférnek, onnan lehet hallgatni a kö-
vetkező történetet), sámán-énekkel, a táltos szerepét el-
játszva, görög istenek princípiumait, gyönyörű görög 
vázák mintázatát ábrázoló rajzokkal, év vége felé, a 
sportnapon pedig olimpiai játékokat rendezve. (Mikor 
ott jártam, a második emeleti folyosó mennyezetéről 
Noé bárkája függött alá, zsiráf tekintett ki belőle.)  

Egy-egy kultúrkör feldolgozásának logikáját, az átélést szolgáló tevékenységeket először 
az iskolaalapítók alkották meg, találták ki, ebből minden évfolyam tanítópárja saját érdeklő-
dése szerint választ. Az előző évfolyamban kipróbált témákat, tevékenységeket saját osztá-
lyuk, saját ízlésük szerint alakíthatják, bővíthetik, változtathatják.    

Visszaemlékezésében az egyik alapító tanár érezhető nosztalgiával gondolt vissza arra, 
milyen érdekes volt az alapítás idejében szakértőt hallgatni a görög kultúráról, majd kita-
lálni, mit lenne jó mindebből közvetíteni a gyerekeknek. Másikuk arra a kérdésre, mit is je-
lentenek számára a kultúrkörök, meg se várva a kérdés elhangzását, rávágta: „kutatást, olva-
sást, tanulást”. Ahányszor egy új osztállyal érkezem el már ismert, tanított kultúrkörhöz, 
„mást sem teszek, mint olvasok, olvasok” – mondta. 

Itt jegyzem meg, hogy ennek a tanárnak az osztályában nyelvtanórán az ige, főnév, mel-
léknév egyik indukciós szövege az egyik évben így szólt: „Kezdetben teremté Isten az eget és 
a földet. A föld pedig kietlen és puszta vala” (Mózes 1/1–2.). A gyerekek másodikos koruk-
ból jól ismerték a teremtéstörténet szövegét (zsidó kultúrkör), nem idegen számukra Károli 
Gáspár régies nyelvezete sem. Mindennek semmi köze a vallásos neveléshez, a gyerekek által 
már ismert, veretes stílusú szöveg természetes alkalmazásáról van szó. Ezen az órán a tanító 
úgy volt jelen, az elemzés úgy folyt, hogy a gyerekekben a szöveg iránti tiszteletet árnyalat-
nyit sem csorbította. 

Egy teljes tanéven át egy-egy kultúrkör világában élni, tanulni, a gyerekeknek azt közve-
títi: innen jöttünk (magyar népmesék, pogány hitvilág), ezekből a kultúrákból (zsidó, ke-
resztény, görög) épült fel az a világ, amelyben élünk. Attól, hogy többféle kultúráról vannak 
a gyerekeknek átélt tapasztalatai (tárgykészítés, drámajáték), természetessé válik számukra, 
hogy többféle – az otthon megtapasztalttól eltérő – szokás, gondolkodásmód is létezik.   

 
„Legyenek az évszakokhoz kapcsolódó témák, ünnepek!”  

 
Az ünnepek megemelhetnek, a mindennapokból kiemelhetnek, szerepük spirituális.32 

(Most, hogy ezt írom, felvillan az Alapító egyik mondata is a fent már idézett interjúból.33 
Amikor arról beszél, hogyan döntötte el, kit hívjon meg tanítóképzős tanítványai közül az 
iskolalapítók tanárműhelyébe, így fogalmaz: [azt hívtam,] „akiben volt spiritusz”. Látszólag 

 
32 A spirituális szót „az élet magasabb rendű megnyilvánulásaival kapcsolatos” értelemben használjuk. 
33 Lásd a 10. lábjegyzetet! 
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ez két szóhasználat véletlen egybecsendülése – valójá-
ban ennél több: érthetjük úgy is, hogy olyan tanárokat 
keresett, akik alkalmanként ki tudnak emelkedni a 
mindennapokból. 

Márai Sándor szerint „az ünnep a különbözés, a 
mély és varázsos rendhagyás […]. Az ünnep az élet 
rangja, felsőbb értelme. Készülj föl rá testben, lélek-
ben”. Ugyanerről így ír az iskola tanárainak egyike. 
„Az ünnep számomra az elmélyedés, visszatekintés, megpillantás. Megállás, számvetés, ön-
magunkba nézés. Az ünnepi érzésben derű és komolyság keveredik. Lényege a nyugalom, a 
középpont megkeresése, […] jelenmegértés, jelenlevés – ami tanít.”34  

 
A gyerekek ezeket az ünnepi időszakokat járják körül:  
 
• Szüret – ősz, betakarítás, a napok rövidülése felgyorsul (szüretelni mennek, szőlőt 

préselnek); 
• Karácsony ideje – az év legrövidebb nappalai (adventi szokásokat elevenítenek fel; 

betlehemező elsősök járják végig az  az osztályokat); 
• Farsang – télbúcsúztató, gyorsabban hosszabbodnak a nappalok (kiszebábot égetnek 

az udvaron); 
• Húsvét – tavasz van, világosodik, melegedik, éled, „feltámad” a természet (tojást fes-

tenek, kézműveskednek); 
• Pünkösd – itt a nyár (pünkösdikirály-választás), 
• Szent Iván-nap – az év leghosszabb nappalai, évet lezáró tábor (a táborban a tüzet át 

is lehet ugrani, körbe lehet táncolni; az egyik osztály gyerekei egyszer rossz álmaikat 
égették el a tűzben, hiszen Szent Iván a megtisztulás, megújulás ünnepe is). 

 
 „Legyen szöveges értékelés!” 

 
A tanárműhely tagjai úgy döntöttek, az értékelés első osztálytól kezdve szöveges legyen, 

és a gyereknek szóljon. 
Utóbbi az alternatív mozgalomban sem magától értetődő. A Waldorf iskolákban például 

az első négy évben az osztálytanító által írt vagy választott bizonyítványvers az, ami a gyerek-
nek szól, a szöveges értékelés többi része a szülő számára készül. 

 

 
34 Korbai Kati és a gyerekek: Konfliktuskezelés. In: Dobos Orsolya (szerk., 2020): „Úgy néztem ma-

gamra mindig, ahogy csodára nézni illik”. A Rogers Iskola csodája. Taní-tani Könyvek 3. Demokrati-
kus Ifjúságért Alapítvány, 2020 (jelenleg kiadás alatt),, 116.o. 
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A szöveges értékelés formái a Rogersben három év-
tized alatt változtak, a lényege azonban változatlan: a 
gyerek/diák legyen részese a folyamatnak, az értékelés 
szociális fejlődésére és tárgyi tudására egyaránt terjed-
jen ki.35 

A rogerses bizonyítványok első, 1992-ben készült 
változatában, egy másodikos gyerek félévi értesítőjében olvashatjuk: 

 
 Ének: „várjuk a fejlődést”; Matematika: „kiemelkedő”; […] Helyed, szereped a cso-

portban: „fejlődést mutat”; Önállóságod, választásaid, döntéseid: „kiemelkedő” […] A 
„Kiegészítések”-nél: „Veled örülünk annak, hogy sikerült kiverekedned magad abból a ke-
serves helyzetből,  ami számodra megoldhatatlannak tűnt.” (Részlet) 

 
Annak idején ezt a szöveget olvasva kezdtem érteni, mi is az alternativitás az értékelés-

ben, hogyan segíthetik a szempontok, a fogalmazásmód (várjuk a fejlődést), a személynek 
szóló üzenet a gyerek önértékelésének fejlődését, a reflektálását önmagára, helyzetére a cso-
portban.  

Tanárként sokszor átéltem, ha az elégségeshez hozzáfűztem, hogy „várom a fejlődést”, 
akkor a gyerek/a főiskolai hallgató keserűséget élt át, és nem azt, hogy bízom benne. Itt 
nincs osztályzat, a gyerek csak a tanár bizalmáról olvashat, és azt is átélheti, hogy együttérez-
tek vele, amikor keserves helyzetben volt. 

 
Az értékelési folyamatban maguk a gyerekek is közreműködnek (önreflexió), a negyedévi 

és a háromnegyedévi értékelés „semmi más”, mint önértékelés. Ahhoz, hogy érzékeljük, ho-
gyan történhet az önértékelésre indítás 6–10 éveseknél, nézzünk két példát!36 

 
1. példa 

 

Helyed az osztályban 
 

Színezd ki a képen azt a figurát, amelyik legjobban jellemzi azt, ahogy élsz az osztályban! 
Kérjük, írd le, hogy érzed magad ezen a helyen, mit gondolsz éppen! 

Aztán az egész képet színezd ki olyanra, amilyennek te az osztály hangulatát érzed. 

 
35 Bővebben lásd: Zászlós füzet [sz. n.] – Az iskola alapelvei és gyakorlata, 2005. 
36 A példák Madocsai Dani volt Rogers-tanár gyűjteményéből származnak. 
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A másik, ugyanilyen kép alatt olvashatjuk: 
 

Ahogyan a tanulásodat látod 
 

Színezd ki a képen azt a figurát, amelyik legjobban jellemzi a tanulásodat! 
Aztán az egész képet színezd ki olyanra, amilyennek te az osztály tanulását érzed! 

Kérjük, írd le, hogy érzed magad ezen a helyen, ahol vagy, mit gondolsz éppen! 

 
2. példa  

 
Az itt következő példában a kavicsok elrendezésével és ennek verbalizálásával fejezik ki a 2. 
osztályos gyerekek a hangulatukat.  
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Egy követ hoztál ma magaddal. Miért éppen 
ezt választottad? 

„Azért ezt hoztam, mert… ez a kő 
különleges, és nagyon tetszik nekem.” 

 

Tedd a kövedet oda, ahová szeretnéd! 
Hogy vagy? 

„Nadin miatt tettem oda. A közelébe 
szerettem volna tenni, mert jóban 
vagyunk.” 

 Tedd a kövedet oda, ahová szeretnéd! 
Hogy vagy? 

 

„Azért tettem oda, 
mert ott most jobb.” 

 

Ma mindenki egyszer átteheti valaki más 
kövét máshová. 
Hogy vagy? 

„Picit féltem, hogy leesik a kövem, mert kin-
tebb került.” 
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 Ma mindenki áttehet annyi követ, 
amennyit csak akar. 

Hogy vagy? 

 

 

„Közösségben van a kövem, ez jó! Az is jó, hogy 
háromszögben vannak a kövek és tudnak egy-

másra vigyázni.” 

 

Ma egy olyan képet kell kialakítanunk, 
ami mindenkinek jó. A kövek csak meg-
egyezéssel mozdíthatók. 
Hogy vagy? 

„Jól vagyok. Nem vagyok kívül. Biztonság-
ban érzem magam, mert a többiek velem 
vannak.” 

 

Negyed- és háromnegyedévben a diákok maguk értékelik saját helyzetüket; visszajelzést 
adnak sikereikről, kudarcaikról, az órákhoz, a tanárokhoz, társaikhoz való viszonyukról. A 
tanárok erre – szóban vagy írásban – röviden mindenkinek egyénileg reagálnak.  

Félévenként – a tantestület által megfogalmazott szempontok szerint – a tanárok értékel-
nek írásban. A szociális fejlődésről az osztályfőnökök, a tantárgyak tanulásáról a tárgyat taní-
tók írnak – a szöveget a gyereknek fogalmazva. 

A rogersi szemlélet szerint elsősorban az önértékelés lendíti előre a fejlődést, minden 
más, például a tanár véleménye csak visszajelzés arra, jól látja-e a gyerek a saját helyzetét.  
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„Amikor leszögeztük, hogy az életvezetés kontrollja 
a tanár kezében van, amikor bevezettük a »kötelező 
minimum«37 fogalmát – le kellett mondanunk az önér-
tékelés kizárólagosságáról is. „Az első négy évfolyamon 
csak szövegesen, 5–8. osztályban a tárgyi tudást száza-
lékosan is értékeljük, arra is tekintettel, hogy a diákok 
önbecsülése ne sérüljön. Negyedik osztálytól – fokozatosan bevezetve – a tantárgyi követel-
ményekhez viszonyítva százalékosan is értékeljük a gyerekek teljesítményét – a tanulási ne-
hézséggel küzdőket is beleértve. Így a reális helyzethez viszonyítva készíthetjük el velük kö-
zösen a tanulási tervet a következő időszakra”– olvashatjuk a Zászlós Füzetben.38 
Valamennyi értékelés bekerül a gyerek/diák értékeléseket gyűjtő dossziéjába. 

 
A diákok is értékelhetik a tanárokat. „Nagyon jó volt az iskolában, hogy tanárként bizo-

nyítványt lehetett kapni a gyerekektől – írja a 15 évig itt tanító művészettanár39 – ezeket az 
értékeléseket a gyerekek a táborban, önkéntes alapon írták. 

 
„Kedves István! Bár csak ebben az évben jöttél, olyan, mintha régóta ismertük volna 

egymást […] Örülök, hogy jövőre te leszel az osztályfőnökünk (nem szeretem ezt a szót). 
Nagyon szeretem a jógát és az önismeretet” – írja az ötödikes K. E.   

„István! Jó volt veled tanulni, együtt lenni. Voltak eltéréseink. Az óráid jók voltak. Az 
önismeret főleg. Az angol is azért.” (K. V.) 

 
Igen, a diákok tegeződnek a tanárokkal. A hatévesek és a tizennégy évesek is. Az egyik 

személy kommunikál a másikkal. Az iskola légköre a kölcsönös tegezéstől is családias, gyerek 
is, tanár is otthonosan érzi magát. 

 
Látjuk, a saját magunkra reflektálás (önértékelés) az önismeret gyakorlóterepe. Az 

együttműködő társ, a tanár visszajelzése pedig kiegészít, ha szükséges, korrigál. A diákok is 
értékelhetik a tanárokat, hiszen miért fosztanánk meg a tanárt azok visszajelzésétől, akiknek 
oly sok tapasztalatuk van róla? A tekintély a társas hatóképességtől, Mérei szóhasználatában 
a tanár szociális penetranciájától függ,40 árnyalatnyit se csökken, ha azok, akikre hatni sze-
retnénk, véleményt mondanak ennek a hatásnak a meglétéről, hiányáról, mértékéről. 

 

 
37 A „kötelező minimum” az iskola helyi tantervében megfogalmazott, minden gyerektől elvárható tel-

jesítményt jelenti a tantárgyi haladásban és a társas magatartásban. A tanulási nehézségekkel küz-
dőkkel egyéni tanulási szerződést kötnek. Részletesebben lásd az iskola honlapján a „Tantervünk” 
című fejezetben. www.rogersiskola.hu 

38 Zászlós füzet [sz. n.] – Az iskola alapelvei és gyakorlata, 2005. 
39 Csata István: Kis Rogers Antológia, Szentendre, 2005. 
40 Nála találkoztam először ezzel a szakkifejezéssel, nincs tudomásom arról, hogy más vezette volna be 

a szaknyelvbe. 
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„Legyen a tanévhez tartozó tábor!” 
 

A Rogersben a Szent Iván-nap gondolatkörében szer-
vezett táborozás huszonkilenc éve, az első nyártól 
kezdve minden gyerek és minden tanár számára köte-
lező, minthogy a tanév szerves része, a katedrális (szö-
vegem elején neveztem így a felépülő iskolát) egyik 
oszlopa. Ez a tanév utolsó hete – a diákok a bizonyít-
ványukat is a táborban kapják.  

Városi gyerekek erdei tisztáson, lehetőleg patak 
mellett, olyan helyen táboroznak, „ahol nem zavar 
bennünket senki, és mi sem zavarunk másokat”.41 Kipróbálják, milyen a civilizációtól kissé 
távolabb élni, magukról gondoskodni – és főleg egymással és a tanáraikkal együtt játszani. 
Minden táborhoz keretjáték tartozik: – a keretjátékot néhány évig a tanárok találták ki. 
Hosszú évek óta az ötletet mindig a hatodikosok adják, az ötlet továbbgondolásán egy ta-
nárcsoport dolgozik, a keretjáték eseményeit elsősorban a hatodikosok szervezik. A táborban 
lehet például bakonyi betyárnak lenni, sámándobot verni, indián fejdíszt készíteni, honfog-
laló magyarként hazát keresni, eldönteni, hogy a Jókat vagy a Gonoszakat játszom, aztán 
esetleg szerepet cserélek, kviddics-játékos legyek vagy házimanó a Harry Potter táborban, az 
Éj királynőjét játsszam vagy fuvolával szelídítsem az állatokat, ha éppen a Varázsfuvola a ke-
retjáték. Az alapítás utáni első négy évben mindezt a 7–11 évesekkel folyóvíz és villany nél-
kül, sátorban lakva, patakban mosakodva vagy lavórban a mosdósátorba vizet hordva, a ta-
nárok által készített pottyantós vécét használva. Később  csökkent a nomád jelleg, tanárok és 
gyerekek megállapodtak: legyen meleg víz és angolvécé a táborban; de a reggelit, uzsonnát, 
vacsorát továbbra is maguk készítik, az ebédet valakik hozzák a szomszéd faluból (az első év-
ben az Alapító hozta a Trabantjával).  

A gyerekek tavasszal a Rogers-napok keretében rendezett sportnapon a „Futkosó” nevű 
játékkal készülnek fel a táborra; vegyes korcsoportokban akadályokat küzdenek le.42 

 
A tanárok kitalálják a tábori hét játékának a kereteit. Ilyenek voltak például: „Szent 

Iván-nap, a fény, a tűz ünnepe” (1991, Mátranovák); Betyártábor (1992, Monostorapáti); 
Honfoglalás (1995, Parád); Varázsfuvola (1996, Pusztamarót); Indián-tábor (1998, Felső-
tárkány); Harry Potter-tábor (2000, Pusztamarót); Vikingek (2015, Városlőd); Vadnyugat 
(2018, Pálköve); Az idő (2019, Tisza-tó). 

 
41 A táborokról szóló információk forrása elsősorban a hosszú évekig táborszervező Madocsai Dani 

gyűjteménye és Rubin Veroni levélbeli közlése. 
42 A 2020-as karantén idején – a tavasszal, a koronavírus járvány kapcsán elrendelt karanténról van szó 

– futás és biciklizés között lehetett választani, a Tisza-tó körülfutásához és a Balaton körbebicikli-
zéséhez többszörösen elegendő távot futottak/kerekeztek.)  

kviddics-játékos legyek vagy 
házimanó a Harry Potter 

táborban, az Éj királynőjét 
játsszam vagy fuvolával 

szelídítsem az állatokat, ha 
éppen a Varázsfuvola 

a keretjáték 



 
 24 

2020 / 3–4. ELEKTRONIKUS KIADÁS 
 

A Szent Iván-napi ünnepre gondolva sátrat vernek, 
fa- vagy kőházakban laknak. Első éjjel a kicsik néha 
félnek, egyikük egyszer két tanár kezét fogva aludt az 
első tábori éjszakán.43 Az 5–8. osztályosok – hogy ön-
állóságuk nyilvánvaló legyen – a közelben, de külön 
táborhelyen vernek sátrat, s reggelire, a közös progra-
mokra érkeznek meg. A táborozás második vagy har-
madik napján az erre vállalkozó 4–8. osztályosok kétnapos túlélőtúrán vesznek részt, sátru-
kat maguk viszik, vacsorájukat szabad tűzön ők sütik-főzik. A túra egyik napján – ha 
nagyon szeretne valaki – éjszakai túrára is lehet indulni. Az útvonalat a túra felnőttjei úgy 
tervezik meg, hogy útközben találkozzanak a tábor többi lakójával. Innentől kezdve a kicsik 
boldogan viszik a nagyok óriási hátizsákjait a közös táborhelyre. 

Délelőtt kézműves foglalkozások között lehet választani, főleg a keretjátékhoz illeszkedő 
eszközök, öltözékek készülnek, délutánonként pedig az utolsó esti előadás próbája zajlik. 
Valamelyik este tábori dal születik. Minden tábornak saját dala van, íme például a második 
indián-tábor dalszövege: 

 
Keselyű-dal 

 

Inkább lennék napsugár, mint szél, 
Ragyogjak még, ragyogjak még, / Vigyen a fény, a fény! 

Elkísér, a szél kísér, / Hogy szálljak örökké 
a Nap örül …. a Hold örül.44 

 
Az utolsó esti előadáson, a keretjátékba simuló színdarabban természetesen mindenki 

játszik. 
Az utolsó éjszaka próbáját is – felnőttek segítségével – a hatodikosok szervezik. Kiválasz-

tanak a tábor közelében egy kicsik által is bejárható terepet, az ide vezető útvonalon hat ál-
lomást alakítanak ki, ahol különböző próbákat kell teljesítenie az érkező osztályoknak. Ha 
kiállták a próbákat, ezzel – a keretjáték történetének megfelelően – megmentenek, kiszaba-
dítanak valakit, vagy valamit felépítenek – a keretjáték ezzel zárul. 

 
A tábort bizonyítványosztás zárja. Előtte a tanárok elbúcsúztatják a nyolcadikosokat. 

Egymás kezét fogva, majd a karjukat a magasba emelve kaput alakítanak ki, miközben a 

 
43 Olvastuk a Béri Eszterrel készült interjúban. 
44 Ez a dal számomra arról nevezetes, hogy amikor a tábor után 20 évvel (!) két tanárt megkérdeztem, 

melyik tábor dala is ez, kiderült, annyira fontos  számukra a kérdés, hogy képesek voltak késő este 
8–10 e-mailt váltani, mire kiderült, hogy valószínűleg a második indián táborban született. Egyikük 
aztán este hosszan ezt a dalt dúdolta.  
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nyolcadikosok átbújnak a kapu alatt, a kaput tartók 
pedig jókívánságokat mondanak. Amikor leülnek az 
„Új utak” pokrócra, a tanárok feléjük fordulva a 
Gryllus Dániel által megzenésített Weöres Sándor „Ó 
ne vidd el…” kezdetű dalt éneklik.45 Az osztályok 
többször hullámvonalban megkerülik a földre félkörben leterített pokrócokat, amelyből 
mindig eggyel több van, mint ahány osztály, hiszen mindenki eggyel magasabb osztályba 
lép; a jövendő elsősök helyén üres pokróc marad. A tanárok kézfogással adják át a bizonyít-
ványokat, majd a szöveges értékelések olvasása következik. A kicsiknek segítenek olvasni a 
tanárok, végül pedig a nyolcadikosok integetve köszönnek el az Iskolától.  

 
Ahhoz, hogy a táborok egyedi voltát érzékelni lehessen, fontos volt részletesebben be-

mutatnunk (így is csak töredékesen tettük). A tábor a tanév egyik legfontosabb eseménye: az 
iskola lényege sűrűsödik, kap szárnyakat benne. Egymásra vagyunk utalva, együtt (termé-
szeti környezetben is) boldogulunk. Komoly lehetőség ez az önismeretre (mire is vagyok ké-
pes szokatlan helyzetben, mennyire számíthatnak rám a többiek), társismeretre (mennyire 
számíthatok a többiekre). Könnyen belátható, hogy a táborozás öt napja hogyan erősíti az 
iskola kapcsolatrendszerét, a gyerek-gyerek, tanár-gyerek, tanár-tanár közti viszonyt. 

 
A drámajátékról 

 
Láthattuk, hogy a drámajáték átszövi az iskola életét a különböző kultúrkörök közegében, az 
osztályok aktuális témáira épülő, a társas feszültséget oldó csoportjátékokban, a táborok ke-
retjátékaiban, az improvizációs gyakorlatokban.46 

A drámajátékok résztvevői különböző kulturális, érzelmi, társas szerepeket élnek át, azo-
nos helyzeteket többféle szempontból (a különböző szereplők nézőpontjából) érzékelnek, az 
improvizációk révén személyiségük rugalmasabbá válik, a spontaneitás kibomlik. A dráma-
játék az ön- és társismeret megszerzésének kitüntetett terepe.47

  

 
45 Weöres Sándor: Rongyszőnyeg 60. 
46 A leggyakrabban használt gyakorlatok: egészcsoportos szerepjáték – gyűlés, emberek az utcán; tömegje-

lenet – a leglényegesebb történéssel; előzményjáték, vagy jövőbe képzelt jelenet; kihallgatott beszéd rep-
rodukálása (pletyka); kiscsoportos improvizáció – azonos helyzet eljátszása más szemszögből; „Hogyan 
történhetett?” – megjelenítés; dramatikus gyakorlatok – szabályjátékok (összecsapás, ügyességi gyakor-
latok); bizalomjátékok – átkelés egy keskeny hídon, keresés sötétben. Korbai Kati és a gyerekek: 
Konfliktuskezelés. In: Dobos Orsolya (szerk., 2020): „Úgy néztem magamra mindig, ahogy csodára 
nézni illik”. A Rogers Iskola csodája. Taní-tani Könyvek 3. Demokratikus Ifjúságért Alapítvány, 2020 
(jelenleg kiadás alatt), 119. o.. 

47 Természetesen a tanulók nem „csak” beszélgetnek, ünnepelnek, drámáznak, táboroznak, hanem 
tantárgyak szerint is tanulnak. A kötelező foglalkozások tartalmukban lefedik a NAT-beli művelt-
ségterületek, valamint  a központi kerettanterv tantárgyaiban  megjelenő tartalmat és tantárgyi mi-
nimumot. A diákoknak lehetőségük van arra, hogy tanulási szerződés keretei között a követelmé-
nyek teljesítésének idejét rövidebbre vagy hosszabbra változtassák. 

a tábor a tanév egyik 
legfontosabb eseménye 
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Gádor Anna a gyerekek társas helyzetét vizsgálva több mint 20 éven keresztül minden 
osztályban, minden évben többszempontú szociometriai vizsgálatot végzett. Ennek eredmé-
nyét – az osztályt vezető tanítók számára, velük konzultálva, az egyes gyerekek társas helyze-
tével összefüggő teendőket megbeszélve – elemezte. Az 1990 és 1997 között felvett 126 szo-
ciogram csoportkohézióra, a középpont és a perem viszonyára vonatkozó adatait publikálta; 
ezek az adatok minden esetben kedvezőbbek voltak a felső tagozatos és középiskolás diákok 
szociogramjából képzett szakirodalmi átlagnál.48  

Az eddigiekben elhangzottakat összefoglalva, ezek a tevékenységek segítenek a gyerekek 
önismeretének (1. ábra), társas kompetenciájának (2. ábra) fejlődésében, kivirágzásában: 

 

1. ÁBRA 

 
 
A gyerekek önismeretének fejlődésére ható tényezők 
 
 

 

 

FORRÁS: saját szerkesztés 

 
48 Gádor Anna: A Rogers Személyközpontú Iskola osztályainak szociometriai elemzése (1997). In: 

Dobos Orsolya (szerk.) A Rogers Iskola csodája, Taní-tani online könyvek, 2020.174–195.o. 
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„Nagy itt a szabadság, nagy a felelősség” (Annamária, 13 éves) – Kísérlet...  

 

 

2. ÁBRA 
 

 
A gyerekek társas kompetenciájára ható tényezők 
 

 

 

FORRÁS: saját szerkesztés 

 
 

A 2. részben az iskola immáron 30 évre visszatekintő fejlődésének folyamatait 
mutatja be a szerző. A szöveg következő lapszámunkban jelenik meg. 


