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P. E.: Az élet sója, a Párkapcsolatok és
most, a harmadik, az Érteni és
elengedni. Várható-e további könyv a
későbbiekben?
J. T: Hosszú évek országjárásának

anyaga és eredménye az eddigi

három kötet, de nagyon sok olyan

előadás hangzott el évtizedek alatt,

melyek nyomtatásban nem jelentek

meg. Ezek tematikai válogatása és

szerkesztése még Zolnay-Laczkó

Katalinra vár. A kiadó szívesen fogad-

ja ezeket a köteteket, hiszen Popper

Péter nagyra becsült, kedvelt szer-

zőnk volt, akinek életében közel ötven

könyvét jelentettük meg.

P.E.: Milyen anyagokat, gondolatokat
találunk ebben az összeállításban?
J. T.: Érdekes és új hangsúlyt kapott a

szellemi irányzatokról szóló fejezet,

humorral, de néhol erős kritikával

illeti a különböző „gyógyító" szek-

tákat. Ez már Popper Péter más

műveiben is feltűnik, de itt – felte-

hetően a hallgatóság aktív részvé-

telére is számít. A felnőtté válás folya-

matában szó esik a szülői szloge-

nekről, melyeknek akár van értelme,

akár nincs, elkísérnek bennünket

egész életünkben. Ismerteti azokat a

tudományos munkákat, amelyek

szerint a gyerekek különböző életko-

rokban ún. mechanikus reakciókat

mutatnak: felvázolja a legjellemzőbb

gyerektípusokat: a nyílt, érdeklődő, a

lavírozó, a minden elvárásnak meg-

felelő és a romboló gyerek – a szerző

azzal foglalkozik, hogy ezeknek a

különböző magatartásoknak később

milyen előnyei és hátrányai vannak.

P. E. : A felnőtté válással bővebben is
foglalkozik a szerző. Milyen aspek-
tusban?
J. T.: Néhány előadás összekapcsolt

anyaga az érett személyiséggé válás-

ról szól. Az előadó a természeti népek

kultúráját említi, ahol jellemzően a

’szülők mellett nem lehet felnőni’

alapelv működött. Amikor a serdülő-

kor második felében elvitték a gyere-

ket a családból, más körülmények

közé került, többnyire nemileg ho-

mogén közösségbe, ezt különböző-

képpen élték meg a szülők. Popper

Péter az avatási szertartásokról, pl. a

férfivá válás próbáiról ír, ezek részben

fizikai, részben lelki próbák voltak. 

A modern társadalmakban ez persze

másképpen  valósul meg.

P. E.: Ez az a bizonyos MAMAHOTEL?
J. T: Az előadás ezt inkább az ország

anyagi nehézségeivel magyarázza,

azzal, hogy a gazdaságilag rosszabb

helyzetben lévő országokban  nem

lehet, illetve problémásabb meg-

valósítani a külön költözést, mint a

gazdagabb Amerikában. Ettől a fel-

nőtté válás is késik. A szerző Mérei

Érteni
és elengedni
Jenei Tamást  Pataki Erzsébet kérdezi

A napokban jelent meg Popper Péter előadásainak harmadik

válogatása, Érteni és elengedni címmel, a felnőtté válásról, az

agresszióról és a lelki egészségről. A Saxum Kiadó igyekszik

gondosan megőrizni és a Popper Pétert kedvelők részére hoz-

záférhetővé tenni az országszerte megtartott előadások

anyagát. Az új könyvről a kiadó vezetőjét Jenei Tamást Pataki

Erzsébet kérdezi.
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Ferencre hivatkozik, aki a megnyúlt

tinédzserkor okát abban látja, hogy

főként az értelmiségi  fiataloknak

kellemes ez az életforma, akik nem

akarnak felnőni.

P. E.: A könyv témái között hangsú-
lyosan szerepel az erőszak témája,
illetve az, hogy megelőzhető-e az
erőszak?
J. T.: Az előadó elemzi az agresszió

gátlását: az erkölcsi megfontolást,

bizonyos esetekben a részvétet, és a

műveltséget. Szerinte a kultúra és a

civilizáció állapota jelzi, hogy egy tár-

sadalom mennyire hajlamos az

agresszióra. Különös és mulatságos

történetei vannak a saját életéből.

P. E.:  És a gyermeki agresszió? Fel-
merül a szülők és a pedagógusok
felelőssége is. Mit mond erről a
szerző – valamikori pedagógusként?
J. T.: Szerinte a jelenlegi pedagógus

társadalom tartásában megtört, rosz-

szul fizetett, a társadalom részéről

maximális elvárásokkal. Történeteket

mesél el, miért nem tudja megoldani

az iskola – a pedagógus – az iskolai

konfliktusokat. Popper Péter szerint a

különböző helyzetekben feltűnő

frusztráció szüli az agressziót. A ma-

gyarországi helyzetre kitérve: a rend-

szerváltáskor a legtehetségesebbek

elmentek az országból, a másodvonal

üzleteket, vállalkozásokat csinált, a

harmadik vonalból, a legnívótlanab-

bakból lettek a politikusok, s nálunk a

politika a szerencsésebb országoktól

eltérően bekerül a mindennapi életbe,

így az iskolába is. Mondanivalójának

lényege, hogy nálunk nem alakultak ki

a szabad élet normái, ezért érvé-

nyesültek az agresszív ösztönök, s

ezzel a pedagógia nem tud szem-

beszállni, legfeljebb a műveltséggel.

P. E.: Milyen mondanivalója van

Popper Péternek a lelki egészségről?
J. T.: A depressziós ember a negatí-

vumokat éli meg valóságnak.  Popper

Péter szerint a lelki egészség azt

jelenti, hogy az ember képes-e tehet-

sége és képességei szerint teljesíteni.

Tőle megszokott módon illusztrálja

tételét egy birkózó világbajnokunk

esetével, akit kigyógyított félelméből.

Az is az egészség kritériuma, hogy

milyen az ember viszonya más embe-

rekhez.  Az értelmesség csúcsára

l7 és 25 éves korunk  között kerülünk,

s ennek az sem mond ellent, ha kivé-

telként megemlítjük, hogy Thomas

Mann 78 éves korában írt egy zseniális

regényt.

P. E.: Az előadássorozat mindhárom
kötetét Köves Tamás mulatságos,
groteszk rajzai illusztrálják. Úgy gon-
dolják, hogy illik a mondanivalóhoz?
J. T.: Igen, Köves Tamás rajzai éppen

azt az egészséges humort és frics-

kázást mutatják be, amely igazán

Popper Péter jellemzője. A könyv

különlegessége a mellékelt CD,

melyen Popper Péter előadásaiból

részeket hallgathatnak meg.

„Azt gondolom, hogy a pedagógust tartásában megtörték az elmúlt
évtizedek. Nem adott a pedagógia olyan egzisztenciát, amelyet egy gim-
náziumi tanár birtokolt azelőtt. Háromszobás lakással, cseléddel, felesége
nem dolgozott stb. Nem adott olyan lehetőséget. Nézzék meg például a
francia tudományos életet. A francia tudósoknak nagy része gimnáziumi
középiskolai tanár, mert ott van annyi szabadideje, hogy foglalkozhat
nyugodtan a saját kutatásaival. De ez egy egzisztencia is. Nem véletlen,
hogy el van nőiesedve a mai pedagógia.
Akkor tudna felszabadultan pedagógus lenni, ha anyagilag biztosítva van,
például egy jobban kereső férj által. Hogy van ez? És akkor persze ez a
defenzív pedagógia odakínálja magát áldozatul a szülő agresszivitásának
és a diák agresszivitásának. Nincs mese. Látják a kiszolgáltatott és függő
helyzetét, és visszaélnek vele." (Popper Péter: Érteni és elengedni)


