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Dömötör László 

A szakmai és hatalmi tekintély 

 

„Nem tudsz megtanítani senkit, 

csak ahhoz tudod elvezetni, 

hogy saját magát felfedezze.” 

(Galilei) 

A tekintély azt jelenti, hogy egy személy olyan hatalommal rendelkezik, melynek révén 

befolyást tud gyakorolni mások viselkedésére, érzelmeire és nézeteire. A tekintéllyel 

foglalkozó pszichológiai kutatások többsége e kifejezést inkább csak a tekintélyelvűséggel 

vagy a vak engedelmességgel hozza kapcsolatba, azt sugallva ezzel, hogy a tekintélyre 

hagyatkozás csak ártalmas lehet. 

A tekintélyelv napjainkban megkérdőjeleződött, felgyorsult az értékrendek szétesése és a 

biztos jövőkép megrendülése. A másik oldalon a gyermekek számára megszűrhetetlen és 

ellenőrizhetetlen információzuhatag tette hiteltelenné azt az elméletet, hogy a gyermek 

lelkének tiszta lapjára a nevelő azt írhatja, amit saját felelősségérzete, tudása, értékrendje 

diktál. A nevelő és nevelt alá-, fölérendelt viszonya már nem működhet a korábbi módon. 

Konszolidált társadalmi körülmények között azonban a vezetők, a szülők, a pedagógusok 

nem végezhetnék tevékenységüket, az idősebb emberek nem adhatnák át tapasztalataikat, ha a 

tekintélyt teljesen megkérdőjeleznénk, és csak irracionális hatásokat tulajdonítanánk neki. 

A pedagógus tekintélyének mindennapi jellemzőit és hatásait nem lehet a 

tekintélyelvűségről szóló elméletek alapján megérteni. Szükségesnek látszik a kognitív 

szociálpszichológia és a szervezetpszichológia területéről olyan fogalmi konstrukciókat 

keresni, amelyek alkalmasak a tekintély összetevőinek és hatásainak leírására. A pedagógus 

személyes befolyásoló erővel rendelkezik, egyúttal azonban az iskola intézményes 

hatalmának birtokosa. Tekintélye is azon nyugszik, hogyan él az intézményes hatalommal, 

tudásával és a személyes befolyásoló erővel. 

Ma a felnőtteknek úgy kell irányítani az ifjú generációt, hogy ők sem biztosak benne, 

hogy mi van/lesz. Ezzel a tekintélyelv megroppant. Egyénileg lehet megszerezni a tekintélyt. 

Személyiséggel lehet megszerezni a tekintélyt. A gyerekek ahhoz szoktak, hogy állandó 

mozgás van körülöttük, ingerek érik őket. Ha a pedagógusok nem veszik figyelembe a 

társadalom változásait, akkor teljesen el fogják veszíteni a hatásukat. „Vegyük komolyan a 

gyermeket, minden egyéb ebből következik” – vallja Kodály Zoltán, és ezt minden 

pedagógusnak szem előtt kell tartani. Különösen ma, amikor a család a nevelést már szinte 

teljes egészében az iskolákra, a neveléssel foglalkozó szakemberekre bízza. 
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Hitelesség - bizalom 

Az újonnan alakuló tanár - diák kapcsolat egy kritikus pontja a viselkedés 

megbízhatósága vagy a hitelesség. E nézet szerint a tekintély fenntartását a meghirdetett elvek 

és a tényleges viselkedés összhangja segíti elő. Ellentmond a hitelességnek, ha például az órán 

elhangzik olyan tanári vélemény, hogy „nem baj, ha mást olvasol az óra alatt, csak ne zavard 

az órát”, majd mégis fegyelmezetlenségként kezeli a tanár, ha valaki nem az óra témájával 

foglalkozik. Ez - különösen a serdülőkorúak körében - tekintélyvesztéssel jár együtt. 

Ugyanígy ellentmondás, ha például dolgozatírásnál szóban bátorítja a tanár a diákot, hogy a 

verselemzésnél a saját véleményét fogalmazza meg, majd ha ezt teszi, akkor a saját véleményt 

bizalmatlanul fogadja. 

French és Raven az ipari szervezetek működésének megértéséhez alakított ki egy olyan 

fogalomrendszert, amelynek keretében máig érvényes módon elemezhető, miként fejtenek ki 

befolyást beosztottaikra a szervezeti hatalommal rendelkező személyek. Nézőpontjuk szerint 

a szervezetekben pozíciót betöltő személyek befolyásukat azáltal érik el, hogy rendelkeznek 

legitim hatalommal, jutalmazó és büntető hatalommal, személyes vonzerővel és 

szakértelemmel.  

A pedagógus tekintélyének konkrét formái 

 

LEGITIM HATALOM 

A pedagógus legitim hatalma abból fakad, hogy szerződése vagy kinevezése révén 

jogszerűen ő taníthat egy adott tantárgyat a diákok különféle csoportjainak. A jogszerűség 

útján megalapozott tekintély része, hogy megfelelő képzettséggel rendelkezik az adott pozíció 

betöltéséhez. A helyettesítő tanárral a magasabb életkorú diákok érzékeltetik, hogy jelenléte 

pszichológiai (és nem jogi) értelemben nem teljesen legitim, mert a félévi jegy lezárását a 

visszatérő „saját” tanáruktól várják. Legitimációval összefüggő szerepkonfliktust érint, ha 

felső tagozatba jutva új osztályfőnököt kapnak a diákok, de szünetekben minduntalan 

visszatérnek az alsó tagozatos tanító nénijükhöz. E helyzetek kezelése nagyfokú 

együttműködést igényel a kollégák részéről azért, hogy ne csorbuljon a jogszerűen a 

diákokhoz tartozó pedagógus befolyásoló ereje. 

 

Sajátos helyzetet teremt, ha az intézmény vezetője intézkedik a pedagógus helyett olyan 

kérdésekben, amelyre a pedagógusnak lenne jogosítványa, és ezt a diákok is felismerik. A 

legitimáció speciális területe, hogy mi az elfogadott, érvényes, oktatható ismeret, és mi az, 

amiről úgy beszél a tanár a diákoknak, mint ami még bizonytalan, de éppen ezért 

titokzatosabb, rejtélyesebb. Ugyancsak vitatéma lehet, hogy a helyettesítő szaktanárnak van-e 

igaza egy példa értelmezésében vagy a „saját” tanárnak, a mérnöki diplomával rendelkező 

szülőnek, stb. 
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Jutalmazás és büntetés 

A pedagógus akkor tudja fenntartani tekintélyét, ha megfelelően él a jutalmazás és 

büntetés eszközeivel. Jutalomnak számít, ha kellemes élmény követ valamilyen viselkedést 

vagy elmarad a beígért negatív élmény. Büntetésnek tekinthető, ha valamilyen viselkedést 

negatív élmény követ azáltal, hogy közvetlenül fájdalmat, szorongást, frusztrációt okoz, vagy 

pedig annak révén, hogy elmarad a beígért és várt kellemes élmény. Amíg meg nem szilárdult 

egy új viselkedés, addig közvetlenül fontos annak a jutalmazása, ha azonban azt kívánjuk, 

hogy az elsajátított viselkedést kitartóan alkalmazza a diák, akkor ritkábban kell kapnia a 

jutalmat. 

Önbecsülésünket bizonyos határig azáltal tartjuk fenn, hogy megkedveljük azt, amibe sok 

erőfeszítést fektettünk. A magas tanulási motivációval rendelkező jó tanuló tartja fenn így 

önbecsülését akkor is, ha nem mindig ér el sikert és nem mindig kap elismerést tanárától. 

Ha jutalom nélkül is szívesen végzi valaki a kívánt viselkedést ( motivációval 

rendelkezik), pl. szívesen olvas kötelező és nem kötelező irodalmat, mert örömöt okoz neki 

annak átélése, akkor gátolja a jutalom adása a tevékenység folytatását. Ha viszont olyan 

gyerekről van szó, akinél ez a belső ösztönzés nincs jelen, akkor a tevékenység tartalmához 

nem kapcsolódó külsődleges jutalom segíthet abban, hogy kötelességének eleget tegyen. 

A személyes vonzerő 

Ahogyan meg lehet tanulni és fokozatosan javítani lehet a jutalmazás és büntetés 

megfelelő alkalmazását, ugyanúgy meg lehet tanulni a személyes vonzerővel összefüggő 

készségeket is. Ezt, mint értéket, elfogadhatja vagy elutasíthatja a pedagógus. Ha elfogadja, 

akkor tanulással, képzéssel, személyes döntéshozatallal és gyakorlással elsajátíthatja, így 

gazdagítva a diákokkal kialakított kapcsolatát. A személyes vonzerő modellkövetési, 

azonosulási folyamatokat indít el. A diák olyan szeretne lenni, mint a tanár, mert érzi, hogy a 

tanár személyes problémáival együtt megérti őt. Az alábbi attitűdöket és készségeket a 

kutatások a hatékony tanárokra tartották jellemzőnek  

 Az a pedagógus, aki személyes vonzereje révén képes hatást gyakorolni tanítványaira, 

mindenekelőtt hitelesen tud tevékenykedni. Gondoskodó attitűd jellemzi. – A tanár a 

diákjait egyéni tulajdonságaik mentén ismeri, és bátorítással igyekszik belőlük a 

legtöbbet kihozni. 

 Meghallgatási készségekkel fordul diákjai felé. – A diákokat meghallgatja, amikor 

problémákkal érkeznek hozzá, nem ítélkezik felettük. Ezáltal nemcsak azt tudja a 

diákokról, ami az iskolában történik velük, hanem a diákok személyes életéről is 

tájékozódik. A tanár a diák rendelkezésére áll és végighallgatja érveit, segít neki 

megoldani a problémáját. Tapasztalat és önismeret birtokában a tanár mérlegeli azt is, 

hogy a diák problémája valódi-e, vagy csak egy dolgozat elhalasztásának szándéka miatt 

kezdett el hirtelen személyes ügyekről beszélni. 
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 A tanulók megismerésére figyelmet fordít. – Ismeri tanítványait, ennek segítségével a 

tanulási folyamatot elősegítő kapcsolatokat hoz létre. Tudja, hogy létezik az iskolán kívül 

olyan tanulói kultúra, mely gyakran eltér az iskola világától. 

 Az igazságosság és tisztelet fenntartására törekszik. – Ezt úgy éri el, hogy a rendbontásra 

egyéni szinten és nem az egész osztály előtt reagál, ha a körülmények ezt lehetővé teszik. 

Fegyelmezési helyzetben előbb a tényeket ismeri meg, mielőtt reagálna. Különbséget tesz 

a helyes és a helytelen viselkedés között, és azt is megnevezi, mit kellene tennie a 

diáknak, hogy a viselkedése helyes legyen. Megnyilvánulásaiban az elfogult bánásmódot 

igyekszik kiküszöbölni. Engedi, hogy a diákok beleszóljanak abba, mi történjék az 

osztályban. 

 Társas kapcsolatokat alakít ki. – A diákokkal való kapcsolatfelvételében túllépi az 

osztályterem kereteit. Részt vesz olyan sporteseményeken, koncerteken, amit a diákjai 

lényegesnek tartanak. Többféle helyzetben ismeri meg a diákjait, ezáltal sikeresebben ad 

kihívást jelentő feladatokat számukra. Barátságosan beszél hozzájuk, miközben fenntartja 

a tanár-diák szerepeket. Játékokban vesz részt, és felszabadultan viselkedik. Jó humora 

van és hajlandó viccelődni a diákokkal. 

 Lelkesedéssel tanít. – Ezt azzal éri el, hogy felelőssé teszi a diákokat a tanulásukért. 

Szervezett osztálytermi környezetet alakít ki. Magas követelményeket támaszt. Nem 

egységes rutint követ, hanem differenciáltan motivál. Nem versengő tanulási stratégiák 

alkalmazásával alakít ki érdekes tanulási környezetet. Pl. az osztály leggyengébb 

tanulójának teljesítményét is elismeri, ha önmagához viszonyítva fejlődik, akkor is, ha 

ezzel az eredménnyel a diák még mindig az osztály átlaga alatt van. A lelkesedés 

nemcsak azáltal nyilvánul meg, hogy a tanításhoz kapcsolódik, hanem nyitottságot jelent 

az élet iránt. Ha a diákok megkérdezik a tanárt életfelfogásáról, képes azokról az 

értékekről beszélni, amelyeket fontosnak tart a saját életének alakításában. 

 Felelősséget vállal a tanítás eredményességéért. – Vállalja a felelősséget a tanuló 

sikerének létrehozásáért. Úgy véli, rajta múlik, hogy többféle módon közelítsen a 

diákjaihoz, megtapasztalva, milyen módszer válik be.  A diákokkal kialakított kapcsolatát 

képes elemezni és erre alapozva változtat viselkedésén 

 

SZAKÉRTELEM 

A pedagógus szakértelmének fontos részét képezi, hogy mint tanár, érvényes ismeretek 

birtokában van és olyan kidolgozott sémákkal rendelkezik, amelyek az adott terület lényegi 

összefüggéseit tartalmazzák. A szakértelem azáltal növeli a pedagógus tekintélyét, hogy a 

fegyelmezetlenséggel és a motiválatlansággal kapcsolatos konfliktusokat elvállalva érvényes 

ismeretekre és készségekre tanítja meg a diákokat, akik más intézménybe kerülve is megállják 

a helyüket.  

A tanításban hatékony tanárok olyan didaktikai rutinokat alakítanak ki, amelyek az 

ismeretelsajátítás minőségét befolyásolják. Rendszeresen élnek az aktuálisan elhangzó, a 

múltban tanult és a jövőben sorra kerülő ismeretek összekapcsolásának lehetőségével, egy-



 5 

egy ismeretet többféle kontextusban helyeznek el és erre a szempontra felhívják a diákok 

figyelmét is, hogy tanulásuk során alkalmazzák.  

Az elméleti ismeretet példákkal illusztrálják, a tényeket, adatokat elméleti keretbe 

ágyazzák. Figyelmet fordítanak a súlypontozásra, kulcsszavakat, vázlatokat, ábrákat 

alkalmaznak. Tekintettel vannak arra, hogy teljes részvétel legyen az órán, egy-egy diák ne 

szigetelődjön el megértési problémák miatt az osztály egészétől. Az egyenlő bánásmód szem 

előtt tartásával végzik a tanulók teljesítményének értékelését,  

A szakértő tanárok, amikor eltervezik egy óra menetét, ezt a tanulók tudásszintjének és 

képességeinek figyelembe vételével teszik. Egyedi döntést hoznak arról, hogy az osztály 

képességeinek és motivációjának ismeretében egy-egy anyagrésszel mennyit foglalkoznak,  A 

tervezés során elképzelik az órán felmerülő szervezési problémákat, az időfelhasználással 

kapcsolatos zavart, a fegyelmezetlen tanulók által keltett motivációs akadályokat, a 

tananyagrész jellegzetességeivel összefüggő megértési nehézségeket – emiatt egy-egy 

témakörhöz több alternatív feladatot, célkitűzést rendelnek hozzá. Az órán így rugalmasan 

tudnak váltani valamilyen más forgatókönyv irányába, amikor a tervekhez képest akadályok 

lépnek fel az óra megtartásában.  

A pedagógus tekintélyének fenntartása azon múlik, hogyan tud bánni együttesen a 

szervezeti pozíciójához kapcsolódó legitim, büntető-jutalmazó, személyes vonzerőn nyugvó 

és a szakértő hatalommal. Ha a pedagógus a tapasztalatszerzése során e tényezők 

egyensúlyának megteremtésével is törődik, akkor szakmai fejlődésében egy olyan úton jár, 

amelyen abban a reményben halad előre, hogy útja a pályán maradást elősegítő egészséges 

önbecsülés és személyes megelégedés élményének elérése felé vezet. 

 

A Gordon módszer 

A Gordon-módszer az egyik legismertebb technika, amely többek között a szülő-

gyermek, tanár – diák kapcsolatban felmerülő problémahelyzetek felismerésére és a 

konfliktusok eredményes kezelésére szolgál. Gordon megtanít arra, hogyan beszéljünk a 

gyermekekkel az elfogadás nyelvén, hogyan forduljunk feléjük értő figyelemmel, s hogyan 

használjunk „én-üzeneteket”a kommunikáció elősegítésére. 

Gordon az empátiára, a feltétel nélküli szeretetre, valamint a gondolat és a közlés közötti 

összhangra építve alakította ki a Gordon-módszerként ismert, a mindennapi helyzetekben jól 

használható technikákat.  

Sokszor előfordul az, hogy a szülők, tanárok lebecsülik a gyerekek problémáit, vagy 

óhatatlanul sablonokkal közelítenek meg egy-egy problémát. Ezeket a sokszor veszélyes 

sablonokat gyűjti csokorba Gordon, és nevezi el őket a kommunikáció sorompóinak. Ezek, 

mint a sorompó, elterelik a problémával küszködőt attól, hogy önállóan jusson előre 

valamilyen igazi megoldás felé.  



 6 

Ezzel szemben nyújtja a modell az értő figyelem módszerét. A problémával küszködő 

gyerek és - tegyük hozzá - felnőtt számára is fontos és segítő lehet, ha valaki végigkíséri azon 

az úton, amit egy probléma megfogalmazása, tisztázása jelent. Ez a segítség, ha a segítő fél 

igyekszik a beszélő által nehezen megfogható érzelmeket kimondani, a tényeket rögzíteni. Az 

ilyen beszélgetés előnye nemcsak a „beszélőnél", hanem a meghallgatónál is jelentkezik. 

Valóban megtudhat valamit a másik emberről. 

A ,,klasszikus" Gordon-könyvek második logikai egysége az én-üzenetekkel 

foglalkozik. Az én-üzeneteket mindazokban a helyzetekben ajánlja Gordon, amelyekben a 

szülőknek, tanároknak vannak problémáik gyerekeik, tanítványaik viselkedésével. Az én-

üzenet fogalma itt is egy ellentétpár - a te-üzenetekkel való összehasonlítás - segítségével 

világítható meg jól. Sokunkat arra tanított az élet, hogy ha valamilyen elfogadhatatlan 

viselkedéssel találkozunk, akkor azt - miután kellően feldühítettük magunkat - a „te" alannyal 

és a másik fél minél értékelőbb leírásával kezdjük meg. Harmadik elemként kerülnek ezekbe 

a mondatokba azok a konkrét megoldások, amelyeket egyedül helyesnek kiáltunk ki 

problémánk megoldására (Teszed le azt az ollót, büdös kölyök!) Az én-üzenetekben mindez 

kidobásra kerül.  

Az én-üzenet alanyai mi magunk vagyunk, tartalma pedig a másik értékelése helyett 

viselkedésének értékelésmentes leírása, illetve annak vázolása, hogy a másik viselkedése 

milyen konkrét hatással van most vagy a lehetséges jövőben rám nézve. Egy jó én-üzenetnek 

tartalmaznia kell azt is, hogy mindez milyen érzést vált ki belőlem. Az így megfogalmazott, 

első pillanatban furcsa mondatok (Félek, hogy elvágod a kezed, vagy megsebesíted a társadat, 

ha kardnak használod az ollót, és olyan komoly sebet ejthetsz magadon vagy rajta, hogy 

vérezni fogtok, és nekem kell majd bekötözni benneteket, vagy orvost hívni!) úgynevezett 

felelősség-üzenetek. Azáltal, hogy kimarad belőlük a konkrét megoldás felkínálása, a másik 

fél számára nyitva áll az út az ellentmondásra vagy a változtatásra. Mivel az én-üzenet nem 

minősíti a másik felet, ezért valószínűbb, hogy a problémákból nem harc, harag, sértődöttség 

lesz, hanem egyezkedés, megbeszélés. 

Mindez azonban az én-üzenetek és az értő figyelem együttes használatát követeli a 

konfrontációk konstruktív megoldására. Az én-üzenet a konfrontáció megnyitására szolgál, 

az értő figyelem pedig a másik ember reakciójának pontos megértésére. Ha a konfrontált fél 

azt gondolja, hogy a másik által szóvá tett viselkedés valójában nem érinti őt kézzelfoghatóan, 

akkor ezek nem működnek. E fél mondat a gordoni nevelésfilozófia egyik legfontosabb 

kulcsa. Mást és mást kell, hogy jelentsen a tolerancia univerzális értéke az első, illetve a 

második esetben. Ha a másik fél viselkedése, igénye engem kézzelfoghatóan érint, pénzembe, 

fáradságomba kerül, testi kellemetlenségem lehet az ára a másik viselkedésének 

vagy igényének, akkor természetesen ebben mindenképpen ragaszkodnom kell egy olyan 

megoldáshoz, amely a fentieket megszünteti, illetve bekövetkezésüket elhárítja. A tolerancia 

itt azt jelenti, hogy ahelyett, hogy a saját megoldásomat erőltetem a másikra, hajlandó vagyok 

egy közös, mindkettőnk igényeit kielégítő megoldás kreatív megkeresésébe belefogni. Az 

utóbbi esetben erről persze szó sem lehet: ha igényeink kézzelfogható módon nem sértik 
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egymást, akkor erre nem kell közös megoldást keresni. Ez nem jelenti azt, hogy ez a Gordon 

által értékkonfliktusnak nevezett helyzet ne lenne számomra fontos. De mindannyian tudjuk, 

hogy kinek-kinek az értékei nem könnyen változtathatók, és egy ilyen értékünk - legyen az a 

hajviselet, vallási meggyőződés stb. - mennyire a személyiségünk magvát képezi. 

Az előzőekben vázolt első esetre ajánlja Gordon az általa III. módszernek nevezett 

(szemben a tekintélyelvű (I.), illetve az alávető (II.) módszerrel) 6 lépéses problémamegoldó 

eljárást. A módszer amelyet Gordon Dewey-tól, a nagy hatású amerikai pragmatista 

nevelésfilozófustól vett át, nem túlzottan meglepő az első pillanatra. 

 Az első lépésben tisztázni kell a problémát, 

 a másodikban megoldásokat kell gyűjteni, azok értékelése nélkül, míg  

 a harmadik lépésben kerül sor az ötletek értékelésére.  

 A minden résztvevő számára elfogadható elképzelések közül választanak egyet a 

konfliktus résztvevői, és ezt az  

 ötödik lépésben bevezetik, illetve a  

 hatodikban ellenőrzik. 

Ami az értékkonfliktusokat illeti, ezekkel kapcsolatban azt  ajánlja  Gordon, hogy 

értékeinket nemcsak, sőt talán nem is elsősorban szavakkal tudjuk átadni utódainknak, hanem 

sokkal inkább azzal, ha magunk is szavainknak megfelelően élünk, ha ezzel modellt tudunk 

adni a következő generációnak. Azzal, hogy amikor tanácsért fordulnak hozzánk, akkor 

valódi tanácsadóként viselkedünk, nem pedig tanítómesterként kioktatjuk, és pláne nem 

nyaggatjuk a másikat, hogy mindenképpen és mindig megfogadja azt, amit mi tanácsnak 

szánunk. 

Gordon üzenete abban állt, hogy a szülőknek, illetve a tanároknak meg kell tanulniuk 

megkülönböztetni a tanár és szülők, illetve a gyerekek közötti kapcsolat alapeseteit, és ennek 

megfelelően kell a Gordon ajánlotta eszközöket alkalmazniuk. A konzervatív büntetésre, 

jutalmazásra építő hatalmi eszközök helyett a gordoni eszközöket a gyerekek hatékony 

befolyásolásának eszközeiként ajánlja. Filozófiai eszmefuttatásokkal, szociológiai és 

pszichológiai vizsgálatok eredményeivel bizonyítja, hogy a hatalomra építő szülői felfogás 

rombolja a gyermeki személyiséget, és a hatalom eszközei a gyerekek életkorával fordítottan 

arányosak. Ezért van az, hogy a tekintélyelvű családokban felnövő gyerekek olyan sokszor 

menekülnek a deviancia különböző formáihoz. Gordon és egész „szerzetesrendjének 

tapasztalata az, hogy a befolyásolás eszközeivel élő szülők sokkal hatékonyabbak 

gyerekeikkel kapcsolatban, és hogy az így felépített kapcsolatok melegebbek és hosszabb 

távra szólnak". 

Amíg a 60-70-es években Gordon egyaránt igyekezett harcolni az akkor uralkodó, a 

gyereket magára hagyó nevelés és az autoriter nevelési stílus ellen, addig a 80-as években az 

utóbbi stílus egyértelmű megerősödése miatt határozottabban ez ellen kellett küzdenie. Nem 
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véletlen, hogy az új könyv második részének elején az alábbi kérdést teszi fel magának a 

szerző: „Miért van az, hogy a fegyelmező-ellenőrző modellje a gyereknevelésnek századokon 

át - kis módosulásokkal makacsul tartja magát? Miért próbálkoznak a szülők és a tanárok a 

büntető módszerekkel, mikor sok a bizonyíték arra, hogy ez milyen hatástalan a gyerekek 

viselkedésének megváltoztatására? Miért gondolják a felnőttek, hogy jogosítványuk van a 

hatalomra épített fegyelmezésre, mikor minden bizonnyal felismerik, hogy a gyerekek 

harcolnak ezek ellen, vagy minden lehető módon igyekeznek az ilyen hatalomtól minél 

messzebb kerülni? Es miért képzelik a tanárok és a szülők, hogy ellenőrizhetik 

és kényszeríthetik a tizenéves fiatalokat, amikor már nincsen hatalmuk felettük? 

A szülőkkel és tanárokkal folytatott munka tapasztalatai adtak néhány választ a fenti 

kérdésekre. Az emberek azért ragaszkodnak a keménykezű fegyelmező szerepének 

eljátszásához, mert azt gondolják, hogy e szerep egyetlen alternatívája az, ha engedékenyek, 

és ezt senki nem szereti, sem a gyerekekkel, és egyáltalán senkivel szemben sem. Ha valóban 

csak két választási lehetőség van, akkor autoriternek lenni sokkal jobban tetszik a szülőknek, 

mint a megengedő magatartás. Inkább használom a hatalmamat, mint hogy a gyerekek kezébe 

adjam a hatalmat, inkább én ellenőrzöm őket, mint hogy káosz legyen, ami abból fakadna, 

hogy feladom az ellenőrzést felettük." 

Ezeknek a gondolatoknak a mai Magyarországon aktualitásuk van. A kommunista 

„szocializmus" idején minden irányzat egyaránt másként leplezte magát. Míg az igazi 

autoriter nevelők vagy hallgattak, vagy szocialista lével öntötték le a maguk gondolatait, 

addig a többi tábor is hasonló rejtőzködésre kényszerült. Félő, hogy ma, amikor a múltból 

minden tagadásra kerül, olyan dolgok is kiűzetnek, amelyek pedig a magyar hagyományban 

közel álltak mindahhoz, amit Gordon mond. 

Mindezek után visszatérhetünk egy korábbi problémánkra, arra, hogy miért változtatta 

meg Gordon tanai felépítésének szerkezetét. Miért került előtérbe az én-üzenet és a III. 

módszer, és szorult háttérbe az értő figyelem? Mindennek számos oka van. A korábbi, a 

magyarra lefordított könyvekben követett rendszer szerint a módszer legbensőbb magva az 

értő figyelem. E nélkül nem lehet sem sikeresen konfrontálni, sem a szükségleti 

konfliktusokhoz a III. módszert alkalmazni. Az értő figyelem elsőnek való tárgyalása ezt a 

központi helyzetet tükrözi, valamint azt is, hogy Gordon számára Rogers tanítványaként és 

konzultáns pszichológusként ez volt a kiindulási pont. 

A Gordon-modell újdonsága az, hogy a mindennapi élet összesűrűsödött konfliktusait 

értelmes rendszerbe lehet vele szervezni, és a rendszerből a konfliktusnak, problémának 

megfelelőt lehet elővenni. Ez az eszköztár azonban csak akkor lesz élő, ha a Gordon-módszert 

nem mint eszközgyűjteményt, hanem mint modellt is fel tudjuk fogni. Modellt, amely az 

eszközökön túl filozófiai premisszákon is nyugszik. 

Győztesek és vesztesek 
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A szülő-gyermek kapcsolat kimeríthetetlen konfliktusforrás, naponta feladva a leckét a 

szülőnek, hogyan próbálja gyermekét a helyesnek vélt viselkedés elsajátításának 

útvesztőjében elnavigálni. Gordon, abból a gyakorlatból indul ki, hogy sok szülő hatalmi 

pozícióból tekint gyermekére, szigorral, büntetéssel kényszeríti őt, engedelmességet vár el 

tőle. Így, ha konfliktus alakul ki közöttük, a szülő szeret olyan megoldást találni, hogy végül ő 

hagyja el győztesként a „hadszínteret”, hiszen „a felnőtt mindent jobban tud”, a gyermek csak 

vesztes lehet. 

Vannak azonban olyan szülők is, akik tudatosan kerülik a tekintélyelvű nevelést, nem 

szeretnek akadályokat állítani gyermekeik elé, ezért, amikor igényeik ütköznek, a gyermek 

győz, s ebben a játszmában csak a szülő lehet a vesztes. 

A legkevésbé szerencsés az a szülői hozzáállás, amely a nevelői bizonytalanságot úgy 

próbálja feloldani, hogy a teljes engedékenységet váltja a merev szigorral.  

Bármelyik szülői hozzáállást nézzük is, mindegyikre jellemző, hogy a konfliktusok 

megoldásának lesznek győztesei és vesztesei. Gordon szerint bizonyos terápiás elvek és 

kommunikációs technikák alkalmazása mellett a kialakult konfliktusok „vesztes nélküli” 

játszmává alakíthatók, a megegyezésre való törekvéssel elérhető mindkét fél megelégedése. 

Az elfogadás határai 

 A „vesztes nélküli” konfliktusmegoldás egyik feltétele, hogy mi magunk tisztában 

legyünk valódi érzelmeinkkel. Mi az, amit el tudunk fogadni, és mi zavar minket abban, amit 

a gyermek csinál? Különböző emberek vagyunk, ezért természetes, hogy különböző módon 

reagálunk ugyanazokra a helyzetekre. Nemcsak a mi személyiségünktől, hanem a szituációtól, 

a lelkiállapotunktól és a gyermek személyiségétől is függ, hogy egyes helyzetekben mennyire 

tudunk elfogadóak lenni. Ha elfogadóbbnak mutatjuk magunkat, mint amilyenek vagyunk 

(„hamis elfogadás”), a gyerekek úgyis megérzik ezt, összezavarodnak, megrendülhet a 

bizalmuk, szorongóvá válhatnak. Jó tehát, ha tudatosítjuk magunkban az el nem fogadásunk 

érzését is, s az adott szituációban hitelesen közvetítjük azt. 

Az elfogadás ereje és nyelve 

Amikor el tudjuk fogadni gyermeket olyannak, amilyen, s elfogadásunkat ki is tudjuk 

mutatni neki, akkor belső erejét növeljük, s hozzásegítjük ahhoz, hogy ezeket az 

erőtartalékokat a fejlődése érdekében tudja mozgósítani. Igazából akkor tud változni, ha érzi 

őszinte elfogadásunkat. Gordon arra figyelmeztet, hogy sok szülő úgy gondolja, akkor segíti 

elő gyermeke fejlődését, ha megmondja neki, mi az, amit nem fogad el belőle, s éppen ezért 

az el nem fogadás nyelvén beszél vele, közlései tele vannak ítélkezéssel, kritikával, 

figyelmeztetéssel, ami inkább elutasítást közvetít a gyermek felé. Amikor a gyermek 

problémával fordul a szülőhöz, annak válaszai megakaszthatják a beszélgetést, úgynevezett 
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„közléssorompókat” állítva a további kommunikáció elé, és akadályozva a probléma okozta 

feszültség lecsapolását. 

Ezek a „közléssorompók” változatosak. Lehetnek utasítások: „hagyd már abba a 

panaszkodást”; fenyegetések: „még egy ilyen mondat és kimész”; moralizálás: „ilyet nem illik 

csinálni”; tanácsok és megoldási javaslatok: „szerintem, beszélj az osztályfőnököddel”; 

kioktatás: „a te korodban én már tudtam..”; ítélkezés: „ebben tévedsz”; dicséret, amitől hamis 

énkép alakul ki; „teljesen igazad van”; kifigurázás: „na, mondjad, kis Zsenitojás”; értelmezés: 

„egyszerűen féltékeny vagy”; megnyugtatás, amivel érzéseit elbagatellizáljuk: „mások is 

vannak ezzel így”; faggatózás: „mit mondtak, miért nem akarnak veled játszani?” és elterelés: 

„ne is törődj vele”. Azért nehéz észrevenni ezeket a közléssorompókat, mert más esetben a 

hasonló válaszok egy része akár helyénvaló is lehet, de ha a gyermek problémával küzd, 

akkor gátként működnek. 

A beszéd gyógyító hatása akkor érvényesül, ha az elfogadás nyelvén szól. Elfogadásunkat 

kifejezhetjük szavak nélkül, gesztusainkkal, testtartásunkkal, arckifejezésünkkel, de oly 

módon is, ha nem avatkozunk bele a gyermek által végzett tevékenységbe, hagyva, hogy 

megélje a hibázás lehetőségét, vagy az önálló alkotás örömét. Támogathatjuk passzív 

figyelmünkkel, „csak úgy” csendben meghallgatva őt, és természetesen szavakkal is 

közölhetjük, megerősíthetjük, hogy kíváncsiak vagyunk arra, amit mond. Gordon 

„hívogatóknak” nevezi azokat a szavakat, mondatokat, amik további közlésre serkentik a 

gyermeket: pl.: „Értem.”, „Tényleg?”, „Érdekes.”, „Ne mondd!”, „Érdekelne, mit gondolsz!”.  

Hogyan figyeljek rá? 

Gordon a szülői eredményesség tanulása című könyvében ismerteti az erőszakmentes 

konfliktusmegoldás módszerét, amely a tanári és a vezetői eredményességet segítő  

kézikönyvének is alapját adja. A passzív figyelem mellett támogathatjuk gyermeket aktív 

odafigyeléssel, azaz értő figyelemmel. Ez azt kívánja tőlünk, hogy próbáljunk meg 

belehelyezkedni gyermekünk helyzetébe, hogy pontosan megértsük, mit érez és gondol. Nem 

adunk tanácsokat problémái megoldására, nem akarjuk valami felé terelni, nem vesszük 

magunkra a gondjait, csak értő figyelemmel segítjük, hogy problémáira saját megoldást 

találjon. Ennek érdekében közléseit dekódoljuk, szinte megfogalmazva a mögötte megjelenő 

érzelmeket.  

Hogyan érjem el, hogy rám figyeljen? 

Sok szülőnek gondot okoz, hogy ugyan gyermekeik megkövetelik önmaguk számára, 

hogy kívánságaik teljesüljenek, ugyanakkor a szüleik igényeit nem veszik figyelembe, s 

ahogy nőnek, egyre inkább elfeledkeznek róla, hogy a szüleiknek is lehetnek igényeik. A 

szülők különböző módokon próbálják közölni gyermekeikkel, hogy viselkedésük zavarja 

őket. Leginkább kész megoldást erőltetnek rájuk, s ilyenkor paranccsal, figyelmeztetéssel, 

„prédikálással”, tanácsokkal oldják meg a helyzetet, vagy lekezelő módon viselkednek velük, 
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hibáztatják, kifigurázzák, kioktatják őket. Közléseiket „te-üzenetek” formájában továbbítják, 

azaz a „te” lesz a közlés alanya: „Azonnal hagyd abba!”, „Szégyelld magad!”, „Csúnya 

vagy!”. Ezek a „te-üzenetek” fokozzák a gyermek ellenállását, rombolják énképét, erősítik 

benne az elfogadhatatlanság érzését. 

Gordon sokkal hatékonyabbnak tartja azt a módot, amikor „én-üzenetek” formájában 

nyilvánítjuk ki igényeinket, amikor a mondat alanya az „én” lesz, ezzel nyomatékosítva, hogy 

szeretném megértetni a másikkal, mit váltott ki bennem a viselkedése: „Fáradt vagyok és 

ebben a zajban nem tudok pihenni, ezért szeretném, ha most csendesen foglalnád el magad.” 

Megegyezésre törekvés 

A szülő és a gyermek igényeinek ütközése a „vereségmentes” módszer segítségével 

oldható fel. A gyakorlatban hat lépésben valósítható meg a konfliktuskezelésnek ez a módja. 

Az első lépés a legnehezebb, amely a probléma feltárását és megfogalmazását igényli. Aztán 

ötleteket, javaslatokat ajánlanak a felek, amelyek szerintük elvezethetnek a megoldáshoz. 

Majd közösen mérlegelik ezeket a javaslatokat, végül döntést hoznak a mindenki számára 

leginkább elfogadható javaslat mellett. Előkészülnek a gyakorlati megvalósításra, kidolgozzák 

a részleteket, tisztázzák a feladatokat, majd utólag kiértékelik, hogy sikerült a megvalósítás, 

helyes volt-e a döntés. 

Emberi kapcsolataink alakulásához hozzátartoznak a konfliktusok, amelyeknek leküzdése 

hozzásegít minket személyiségünk és kapcsolataink fejlődéséhez. A megfelelő kommunikáció 

megkönnyíti számunkra a konfliktushelyzetek megoldását, ám sokszor éppen berögződött 

kommunikációs sémáink akadályoznak minket abban, hogy kölcsönös megegyezésre jussunk. 

Ennek a feloldásában segíthet minket a Gordon-módszer, amely nem csodaszer, nem lehet 

mechanikusan alkalmazni minden helyzetben, de megajándékoz minket. 


