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L ehet talán, hogy Richárd mégsem az a
„radikális rossz”, aminek Heller Ág-
nes nevezi (1), vagy ha igen, ez ellen

õ maga nem tehet/tehetett semmit, hiszen a
dráma törvényszerûségei kényszerítik?
Hogy a kérdésre választ adjunk, nemcsak a
szóban forgó tragédiát kell megvizsgál-
nunk, hanem többé-kevésbé az „elõzmé-
nyeket” is, azaz a ,VI. Henrik’ három ré-
szét, ily módon tetralógiaként kezelve a
négy drámát. Hangsúlyozzuk tehát, hogy
elsõsorban III. Richárd figurájára fogunk
koncentrálni, az említett tragédiákat pedig
csak a fõ koncepció szemszögébõl fogjuk
áttekinteni. A mûvek tárgyalásakor különö-
sen a Machiavelli és Erasmus által fémjel-
zett politikaelméletek felfedése kap nagy
hangsúlyt, hiszen ezáltal azokat az erõvo-
nalakat is megtaláljuk a drámában, melyek
Richárd figurájának pozícióját kijelölik.

Mielõtt rátérnénk a tragédiák elemzésé-
re, érdemes röviden, a teljesség igénye
nélkül bemutatni azokat az ellentétes el-
méleteket, melyek Shakespeare korának
uralkodó-felfogását meghatározták: leg-
célszerûbb ehhez Erasmus ,Institutio prin-
cipis christiani’ (1515), illetve Machiavel-
li ,A fejedelem’ (1535) címû mûvét fel-
használni.

Erasmus az uralkodó erkölcseit tartja
meghatározónak, ezért hangsúlyozza,

hogy „az Erényt plántálja el növendéke (V.
Károly – a szerzõ) lelkében: A Bölcsessé-
get, Igazságot, Mérsékletet, Elõrelátást, a
Közjó szeretetét, s a Becsülettel karöltve
járó Nagylelkûséget; bennük adott a leg-
fõbb Nemesség, a legfõbb Bölcsesség, leg-
fõbb Hatalom és Jóság, amellyel a fejede-
lem »ideája« végsõ soron az Istenre vezet-
hetõ vissza – a Fejedelem minden erejével
a világmindenség urához szeretne hasonlí-
tani”. (2) Az uralkodó legfõbb feladatai-
hoz tartozik annak elérése, hogy „a derék
emberek jó véleménnyel legyenek róla”,
(3) illetve a legfõbb bölcsesség, a filozófia
elsajátítása, hogy végül a nép nevelõjévé
válhasson. Erasmus felfogása szerint a fe-
jedelem tehát magának a mindenhatónak a
képmása, a nép nevelõje, akinek kötelessé-
ge az Erény nevében cselekedni; ám, mint
ahogy azt a ,VI. Henrik’-ben látni fogjuk,
ez az uralkodó túlságoson utópikus, akit
alattvalói sokkal inkább a papi hivatás
képviselõjeként tudnak elfogadni, mint
uralkodójukként.

A legfõbb Jót képviselõ vezetõvel szem-
ben Machiavelli már egy sokkal racionáli-
sabb Fejedelmet rajzol meg. A hatalom itt
már nem a szereteten, hanem a félelmen
alapul, ahogy Bene Sándor írja: „a ,Feje-
delem’-mel kezdõdik az a folyamat, mely-
nek végén a nyilvánosság (hangsúlyozzuk:

sz
em

le

A Keresztény Fejedelem és a
Gazember

Az uralkodás kérdése Shakespeare ,VI. Henrik’ és 
,III. Richárd’ címû mûveiben

„Úgy döntöttem, hogy gazember leszek” – ez a mondat talán egyike
Shakespeare legtöbbet idézett sorainak a magyar recepcióban. Fontos

ezt hangsúlyozni, hiszen ez a mondat egyben a legnagyobb
félrefordítások egyike is: „I am determined to prove a villain” – 

mondja III. Richárd a tragédia első felvonásának első jelenetében az
eredeti szöveg szerint. A különbség óriási, hiszen míg Vas István 
fordítása egy önjelölt, sorsát és habitusát önmaga megválasztó 

self-made figurát állít a középpontba, addig Shakespeare hőse inkább
csak vállalja azt a feladatot, amit kimértek rá. 
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nem általában a nyilvánosság, hanem a
döntéshozói körön belül, érvényes nyilvá-
nosság) szintjére emelkedik az erõszak al-
kalmazásának nyílt koncepciója – hiszen a
hatalom csak önmagával igazolható, nincs
transzcendens alapja”. (4) Nyíltan megje-
lenik tehát Gucciardini gondolata, hogy
minden állam (kivéve a köztársaságot)
erõszakos jellegû, ahol viszont a cél szen-
tesíti az eszközt. III. Richárd minden lépé-
se racionális, a hatalom megszerzésére, il-
letve megtartására szolgál; az uralkodó
már nem isten képmása, hanem gazember,
akinek legfõbb eszköze a megtévesztés.

A két igazság

„Fehér vagy piros rózsát szakítani azt
jelenti, igazságot választani. Az igazság
abszolút. Csak egy igazság van. Csakhogy
itt már a kezdetek kezdetén kettõ van belõ-
le. Egy igazság a fe-
hér rózsa, és egy
igazság a piros rózsa
számára. ,A rózsák
háborúja’ az igazság
vitatásával kezdõ-
dik” – mondja Heller
Ágnes (5), megfo-
galmazva a ,VI. Hen-
rik’ elsõ részével kapcsolatban azt a prob-
lematikát, mely végül is a további cselek-
mények elindítójává, alapjává válik, s
amely a Keresztény Fejedelem eszméjé-
nek bukásához vezet. Abban ugyanis Eras-
mus és Machiavelli elgondolása megegye-
zik, hogy az abszolút igazságot a Fejede-
lemnek kell képviselnie és a néppel vagy
erõszakosan vagy tanítóként kell elfogad-
tatni azt. Ebben a szituációban már kitû-
nik, hogy Henrik figuráját más erõvonalak
jelölik ki a mûben, mint a többi szereplõ-
jét, így ebbõl következik az is, hogy Hen-
rik tudatát és viszonyrendszerét más hori-
zont (vagyis a Keresztény Fejedelem hori-
zontja) fogja meghatározni. Ebben a hely-
zetben a figura a „morális észt” (6) képvi-
seli, nem képes a hûség és gyûlölet szim-
bólumaiként értelmezni a rózsákat. Sõt, a
külpolitikai és belpolitikai jelentõségét is
felismeri ennek a vitának:

S milyen gyalázat lesz, ha idegen
Királyok megtudják, hogy semmiségért,
Egy játékért pusztították el egymást
Henrik peerjei meg a fõnemesség

S Franciaországot elveszitették!
Vegyétek számba apám hódítását
És zsenge koromat, s hóbortokért
A vérén vett részt el ne pazaroljuk.
Hadd legyek bíró e kétes vitában.
Nem látom be, ha hordom ezt a rózsát,

(Kitûz egy piros rózsát)
Miért gondolná bárki is, hogy inkább
Hajlanék Somerset, mint York felé…

Az abszolút igazság, vagyis az uralkodó
igazsága racionális és helyes, ám a figura
eszközei nem megfelelõek. Az erasmusi
etika, illetve ratio nem engedheti meg az
erõszak alkalmazását, ami viszont az
egyetlen eszköz lehetne arra, hogy a két
párt szembenállását megszûntessék. Hen-
rik intellektuális szemlélete felülemelke-
dett a szenvedélyeken, így a York és Lan-

chester ház kibékíté-
sére tesz kísérletet,
ám ezáltal ellenfelei-
nek szemében gyen-
gének bizonyul;
nemhogy nem sike-
rült megoldani a
problémát, de Hen-
rik gesztusa még

meg is erõsíti a vele szembenállók táborát,
ami késõbb az anarchia kitöréséhez vezet.

Ugyanez a békítõ gesztus azonban elõ-
idéz egy, az elõbbinél fajsúlyosabb problé-
mát is. Nem szabad ugyanis elfelejtenünk
azt, hogy a tetralógia elsõ része az angol-
francia háború idején játszódik, azon belül
is Szent Johanna történetét dolgozza fel az
író. A mû ezen a vonalon a komédia szabá-
lyait követi, hiszen a tragikus kezdet után
(Jeanne D’Arc kezdeti sikerei) pozitív vég
következik, sõt a francia hõs kivégzése
már morbidan komikus. (7) Ám hiába
gyõzik le a francia sereg vezetõjét, mégis
Henrik békét köt velük, nem tudja már az
elvesztett területeket visszaszerezni, így
újra gyengének bizonyul, ráadásul az adott
szavát megszegve házasságot köt Margit-
tal, az Anjou herceg lányával. Ez a döntés
végleg megalapozza az anarchia kirobba-
nását, hiszen az angol uralkodó nemcsak

Furcsamód vesztét nem túlzott
gonoszsága okozza, hanem az,
hogy nem volt elég diktatórikus:

hagyta, hogy riválisai olyan pozí-
cióba jussanak, ahonnan már fe-

nyegetést jelentenek az ő hatal-
mára nézve. 



racionalitását veszti el, hanem autonomitá-
sát is, hiszen végleg a királynõ és Suffolk
befolyása alá kerül.

A ,VI. Henrik’ II. részének fõ témája a
Gróf hatalomra jutása, illetve bukása. Hen-
riken kívül egyetlen figura képviseli a raci-
onalitást, ez pedig legfõbb tanácsadója,
Gloster. A király védnöke azonban már
több ellenséget is szerzett, legrangosabb
köztük Winchester, akivel szemben a király
nem védte meg, hiszen ismét kettejük kibé-
külését szorgalmazta a racionalitás nevé-
ben. Suffolk azonban most a bíboros mellé
áll, hiszen nagyra törõ elképzeléseinek
egyedül a „jó Humphrey” szabhat gátat.
Azután pedig, hogy a Gloster hercegnét,
Eleonort boszorkánykodás és felségárulás
vádjával elítélik, Gloster védtelen marad.
Védtelen, hiszen a király nem érvényesíti
hatalmát akkor, mikor elindul a rágalom-
hadjárat védnöke ellen; jól tudja bár, hogy
Humphrey ártatlan, mégsem tesz semmit
megvédése érdekében, hiszen hagyja, hogy
végbemenjen az a tárgyalás, ami nyilván
csak Gloster elítélésével végzõdhet. Az íté-
letet azonban már nem hirdetik ki, hiszen
belép Suffolk Gloster meggyilkolásának a
hírével. Ezt a pillanatot tekinthetjük a tetra-
lógia fordulópontjának: a király ismét
gyengeségének bizonyítékaként elájul, il-
letve belépnek York emberei, hiszen ez a
legfõbb pillanat, hogy eltávolítsák Suf-
folkot és magukhoz ragadják a hatalmat. A
Fejedelem kezébõl tehát kicsúsznak a szá-
lak, hiszen „Henrik politikailag helyesen
járt volna el, ha már a parlamentben szám-
ûzi Suffolkot, Yorkot és minden emberü-
ket, s királyi tekintélyével megvédte volna
Glostert. Akkor azonban zsarnok lett vol-
na: politikailag józan zsarnok ugyan, de
zsarnok”. (8) Az államforma alapja erõsza-
kos természetû, ám ha ezt az uralkodó nem
fogadja el, az nem csak a saját, de országá-
nak a bukásához is vezet. York ezután a
szituáció után már olyan pozícióba kerül,
mely elérhetõvé teszi számára a hatalmat,
amit viszont csak ellenségeinek könyörte-
len elpusztításával érhet el.

A ,VI. Henrik’ már ennek a pusztítás-
nak, haláltáncnak, illetve York fiainak a
története. A király elveszti utolsó esélyét

arra, hogy igazságát érvényesítse: Yorkkal
való szócsatája során arra hivatkozik,
hogy apja és nagyapja jogán õt illeti meg a
trón; ám York alapjaiban dönti meg ezt a
logikát, mikor felhívja Henrik figyelmét
arra, hogy IV. Henrik maga is trónbitorló
volt, aki felkelt királya ellen. Henriknek
tehát be kell látnia, hogy uralkodásának
semmilyen racionális alapja nincs, ám az
erõszakot (Margittal ellentétben) továbbra
is elutasítja. Ismét kompromisszumokat
keres: õ York utódaira hagyja a koronát,
cserébe az nem kezdeményez háborút elle-
ne. A békekötés ismét racionális okokból
jött létre, hiszen ez megóvta volna az or-
szágot az anarchiától, ám mind a két rész-
rõl elfogadhatatlan: az uralkodó gyengé-
nek bizonyult ismét, miért várnának tehát
York és fiai a hatalomra, Margit pedig,
mint anya érzi megalázottnak magát. Az
esküszegés tehát szükségszerûen bekövet-
kezik és ez ad lehetõséget Richárdnak és
Edwardnak a felemelkedésre.

A proteusi „vadkan” (9)

Ezen a ponton már rátérhetünk Richárd
alakjának vizsgálatára. Az õ figurája
ugyanis akkor kap hangsúlyos szerepet,
mikor hírt kap apja tragikus haláláról. Két
okból is: mint York fia, késõbb köteles lesz
bosszút állni apja haláláért, illetve így már
megjelenik elõtte is az a lehetõség, hogy
uralkodóvá váljék, bár egyelõre Edward-
nak van joga a hatalomra, hiszen õ az idõ-
sebb. A harmadik felvonás második színé-
ben olvashatjuk azt a monológot, melyben
világossá válnak Richárd szándékai:

Edwárd a nõkkel szépen óhajt bánni,
Bár menne rá velõ, csont, mindene,
Hogy várt aranykorom utját elállni
Ágyéka biztató sarjat ne hajtana!

Hisz tudok mosolyogni s ölni közben,
Helyest kiáltani, hol fáj a szivem
Orcáimat mû könnyel nedvesíteni
Mintázni arcom minden alkalomhoz.

Alakot, ha kell, mint Proteus váltok,
Leckére fogom gyilkos Machiavellt,
Mindezt tudom – koronát kapni nem?
Eh! lenne még messzebb, megkerítem.
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Richárd tehát megfogalmazza ars poeti-
cáját, amibõl láthatjuk, hogy az õ figurájá-
nak horizontját pontosan ugyanaz az intel-
lektuális szemlélet, illetve racionalitás jel-
lemzi, mint Henrikét. Lényeges különbség
azonban az, hogy Richárd számára lehet-
séges eszköz az erõszak; bár itt azt még
nem fogalmazza meg nyíltan, hogy akár
Edward gyermekeinek elpusztítására is
képes, sõt ez még egyelõre fel sem merül a
„véres fejsze” metafora jól érzékeltetheti
azt az egyetlen lehetõséget, mely a figura
elõtt áll ahhoz, hogy a hatalmat megsze-
rezze. Azt láthatjuk ebbõl a monológból,
hogy mi az a képesség, ami Richárd figu-
ráját kiemeli a többi közül: a hazugság.
Gloster képes arra, hogy megmásítsa saját
identitását, vagyis publikus szinten a pri-
vát személyiséggel szöges ellentétben álló
személyiségképet alakítson ki. Clarence
elképzelhetetlennek tartja, hogy testvére
rendelte volna el megöletését, hiszen mi-
kor börtönbe vitték, Richárd a legnagyobb
részvétrõl és szánakozásról adott tanúbi-
zonyságot; még Annát is, akinek férjét és
apósát megölte, képes „megfogni szíve
vad gyûlöletében” azzal, hogy az iránta ér-
zett szerelmet nevezi meg a gazemberség
okául. Richárd tehát tökéletes színész, aki
még Margittal szemben is képes megté-
veszteni Buckinghamet és Erzsébetet, il-
letve a grófokat; képes elhitetni azt is,
hogy Clarence-t maga a királyné gyilkol-
tatta meg és hogy Hastings áruló, ám még-
is elkövet egy hibát: a polgárokat ugyanis
semmilyen fortéllyal nem tudja rávenni ar-
ra, hogy „Éljen Richárdot” kiáltsanak. Pe-
dig erre minden machiavelliánus eszközt
bevet, vagyis a „suttogó kampányt”, azaz
emberei a nép közé vegyülve, álruhában
próbálják népszerûségét növelni.

Richárd tehát nem helyez elég nagy
hangsúlyt arra, hogy az õ igazságát (va-
gyis azt, hogy Angliában az adott pillanat-
ban csak neki van joga a trónra) a néppel
abszolút igazságként fogadtassa el. Meg-
koronázása idején ugyanis él még Edward
herceg, aki – mint ahogy azt Gloster he-
lyesen fel is ismeri – hasonlóképpen
igényt tarthat a trónra. A figura ebben a
helyzetben ismét nem tehet mást, mint-

hogy gazember lesz, azaz megöleti riváli-
sait. Ez az egyetlen lehetséges lépés, hi-
szen láttuk már azt, hogyha egy király
hagyja érvényesülni ellenfeleit, az buká-
sához vezethet. Richárd azonban már túl
késõn cselekszik; a hatalom legfõbb birto-
kosaként nincs már szüksége színészi ké-
pességeire, így nem is él velük, hiszen a
Fejedelemnek mindent szabad (ez alól
persze kivételt jelent Erzsébet megtévesz-
tése). Leveti tehát az álcát, ám ez a lépés
még túl korai, hiszen Richárd még nem
elég erõs ahhoz, hogy mindenkit maga
mellé állítson; furcsamód vesztét nem túl-
zott gonoszsága okozza, hanem az, hogy
nem volt elég diktatórikus: hagyta, hogy
riválisai olyan pozícióba jussanak, ahon-
nan már fenyegetést jelentenek az õ hatal-
mára nézve. 

Láthatjuk tehát, hogy az az anarchia,
amit a Keresztény Fejedelem utópiájának
megvalósulása okozott, egyértelmûen ra-
dikális diktatúrához vezetett. Nem állíthat-
juk persze Richárd figurájával kapcsolat-
ban, hogy a választás lehetõsége egyértel-
mûen ki van iktatva a darabból; ahogy
Stoppard darabjában olvashatjuk: „Bizo-
nyos, hogy volt egy pillanat, még a kezde-
tén, amikor azt mondhattuk volna – hogy
nem. De valahogy elmulasztottuk”. (10)
Richárd maga választja azt az utat, amely
a trónhoz vezeti, ilyen értelemben tehát
valóban õ döntött sorsáról. Ám az eszkö-
zeit nem válogathatta meg: törvényes úton
soha nem jutott volna hatalomra, így hát
csak a „véres fejsze” marad számára, azaz
ettõl kezdve minden cselekvését a machia-
velliánus horizont határozza meg ugyan-
úgy, mint IV. Henrikét az erasmusi. A két
igazság által szétszakított országban azon-
ban a hatalom megtartása is csak törvény-
telen eszközök használatával lehetséges,
egészen addig, amíg a két szembenálló
igazság fel nem õrlõdik a harcban, és le
nem váltja õket egy új, harmadik erõ.
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Közel és távol között

Weöres Sándor munkássága már hosszú évek óta a középiskolai
oktatás anyagához tartozik. Az új kétszintű magyar nyelv és

irodalom érettségi követelményeinek ,Portré’-fejezetében kap helyet.
Mindeközben a középiskolák „idő hiányában” nemigen foglalkoznak

a közelmúlt irodalmával, ráadásul a Weöres-recepció az elmúlt
években elmulasztotta a szembesülést az irodalomelméleti

gondolkodás legfrissebb fejleményeivel.

Arról a kérdésrõl, hogy a Weöres-
életmû közlõképessége a szerzõ ha-
lála óta eltelt másfél évtizedben ho-

gyan változott, kevés szó esik a magyar
modernség líráját érintõ mai irodalomtu-
dományi diszkurzusban. Az elmúlt néhány
év Weöres-recepciója tulajdonképpen két-
féle választ ad e kérdésre: a szövegek egy
része, így Tüskés Tibor, Domokos Mátyás
vagy Steinert Ágota munkái a hetvenes-
nyolcvanas évtizedfordulón kialakult el-
képzelést Weöres líratörténeti helyérõl an-
nak problematizálása nélkül veszik át, míg
néhány szöveg kísérletet tesz az elképzelés
szinkronizálására a magyar líraértés leg-
frissebb fejleményeivel.

Schein Gábor életrajzi narratívát követõ
kismonográfiája (1) és Horváth Kornélia
tanulmányai egyaránt arra törekszenek,
hogy a magyar késõmodern líráról alkotott
elképzelések kontextusa felõl fogalmaz-
zák újra Weöres-értésünket. Módszerük
azonban eltérõ: míg Schein tulajdonkép-
pen csak átfogalmazza a Kenyeres és Szi-
lágyi Ákos szövegeiben emlegetett tételt
Weöresnek az objektív líra korabeli fejle-

ményeivel egyenrangú, de attól eltérõ köl-
tõi világáról, addig Horváth Kornélia
Weörest e kánon részeként kezeli vagy
pontosabban e kánonba igyekszik beillesz-
teni. A szerzõ Weöres olyan verseit vá-
lasztja ki érvelése alapjául, amelyek felté-
telezhetõen nem tartoznak a lírai életmû
javához, a recepció sem méltatta komoly
figyelemre õket. A szóetimológiákra és
motívumfejtésre épülõ olvasásmód termé-
kenyen járulhat hozzá az egyes szövegek
újraértelmezéséhez, ám irodalomtörténeti
horizontú  érvelése, mely Weöresnek Sza-
bó Lõrinc és József Attila líratörténeti po-
zícióját meghaladó értéket tulajdonít, ép-
pen a szövegstruktúrára irányuló figyelem
hangsúlyossága miatt nem meggyõzõ.

Schein Gábor könyvében Weöres költé-
szetszemléletét a humanisztikus illúziók
meghaladásában mutatja fel Szabó Lõrinc
és József Attila életmûvénél is radikáli-
sabbnak. Ez az érv még akkor is figyelmet
érdemel, ha az ezt alátámasztó érvelés a
történetiség és a szubjektumfüggõ pers-
pektíva problémája kapcsán némileg meg-
lepõ következtetésekre jut: „[Weöres sze-



rint] az emberen túli nézõpontból szemlél-
ve (…), végsõ soron sem egyetlen életben,
sem magában a világban nem történik
semmi.” (2) A Schein Gábor által idézett
,Önélet-rajz’ címû vers  kétségtelenül a
felstilizált, pátoszteli és önmagának elég-
séges költõi póz ellenében alkotja meg az
ilyenformán alulretorizált költõi maszkot.
Ám az a tény, hogy ez a gesztus a történe-
ti tudat és a véges emberi lét mögékerülhe-
tetlenségének kijátszásával, vagyis az idõ-
bõl kireflektált nézõpont igényének fenn-
tartásával jár együtt, kérdésessé teszi a
mûvelet hatékonyságát. Vagyis míg a köl-
tõi önreflexió a lírai alkotás mibenlétét az
„Állandó csoda” és az „Álló öröklét” ko-
ordinátarendszerében véli elhelyezhetõ-
nek, addig a humán ideológiák elutasítása
egy olyan póz kötelezõ szerénysége,
amely a költõi személy leértékelésével
párhuzamosan – ,A teljesség felé’ ideoló-
giájának megfelelõen – újraképzi az eszté-
tikum emberfeletti, azaz az emberfelettit
közvetítõ karakterét.

Ha arra a kérdésre keressük a választ,
hogy az avantgárd utáni modern líra fejle-
ményei hogyan hozhatóak kapcsolatba az
itt tárgyalt életmûvel, több okból is kézen-
fekvõ lehet két tanulmány összevetése. Az
egyik Weöres Sándor ,A vers születése’ cí-
mû bölcsészdoktori értekezése, a másik
pedig az azzal egy idõben keletkezett Paul
Valéry-írás, a ,Költészet és elvont gondol-
kodás’, mely az oxfordi díszdoktorrá ava-
táshoz kapcsolódik. Az évszám és a mûfaj
párhuzaman túl az összevetés mellett szól-
hat, hogy Weöres itt és más írásaiban egy-
aránt többször utal Valéry költészetére,
nyilvánvaló közös pont a zeneiség elõtér-
be állítása, valamint a versek létrejöttére
vetett alkotáslélektani, vagy inkább -tech-
nikai pillantás.

Tüskés Tibor utóbb megjelent könyvében
tette közzé azt a két opponensi véleményt,
mely Weöres Halasy-Nagy József filozófia-
professzorhoz írott értekezésérõl született.
Ezekbõl kikövetkeztethetõ, hogy az érteke-
zés legfõbb újdonsága a korszak versértésé-
nek kontextusában éppen a Schein által is ki-
emelt visszavont alkotói pátosz volt. Ez a
visszavont pátosz – a „ki beszél itt gyõze-

lemrõl” értelmében – az avantgárd utáni mo-
dern líra ismert jellegzetessége.

Ha azonban e fontos egyezésen túl az
alkotó-vers-befogadó viszonyrendszerrõl
kialakított vélekedéseket hasonlítjuk össze
az esszékben, a visszavont pátosz mögött
egészen eltérõ szerkezet tárulhat fel.
Weöres a vers jelentésvilágát mindig az al-
kotó élményeibõl vagy hangulatából veze-
ti le („Mindezek külsõ-élménybõl szárma-
zott sorok; de vannak bensõ-élménybõl fa-
kadók is (…) s vannak olvasmányból, hal-
lomásból származók” (3)), addig Valéry –
a beszédet a hallás felõl meghatározva (4)
– a befogadói oldal primátusát emeli ki,
sõt a költõrõl kialakuló kép létrejöttét is
innen magyarázza: „az olvasó nekünk tu-
lajdonítja hatalomnak és varázsnak azokat
a természetfölötti érdemeit, melyek benne
fejlõdnek ki”. (5) ,A vers születése’ befeje-
zéseként álló vers utolsó versszaka a mû-
vészet továbbélésének helyeként a lélek
belsõ terét határozza meg: „A kincsek
másként élnek, (…): / a lélek belsõ temp-
lomán szögellnek, / mint ezer pillér, kos-
szarv és perem.”

A jövõ befogadóinak lelkében tovább-
élõ mûalkotásokkal Weöres szembeállítja
a mû anyagi, tehát pusztuló alakját. („A
kincset az idõ nem õrzi – nem: / szétrágja,
mint a kócjankót a gyermek”.) Csakhogy,
és a szövegben ezen a momentumon van a
fõ hangsúly, a befogadás nem együttalkotó
folyamat, mely tevékeny részt venne a
mûalkotás átörökítésében: a halhatatlan
mû idõtlen. Weöres tanulmánya a mûalko-
tás minden érdemleges szempontját az al-
kotói psziché tanulmányozásából véli ki-
következtethetõnek. A két poétikai rend-
szer egészen hasonló tapasztalatként fo-
galmazza meg azt az egyébként igen ro-
konszenves belátást, mely a vers tökéletes-
sége mögött egy technikai jellegû, kiszá-
míthatatlan és nehezen megközelíthetõ al-
kotási folyamatot tételez fel: ez a belátás a
spontán zseni közkeletû elképzelését hiva-
tott felszámolni. Csakhogy míg Weöres ezt
a destrukciót az alkotási folyamat tipizálá-
sával hajtja végre, addig Valéry az olvasás
aktusaként azonosítja és hagyja jóvá: „[az
olvasó] egy olyan személyt fog elképzelni,
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aki ahhoz kellene, hogy megállás, tétová-
zás, javítás nélkül hozzuk létre azt a hatal-
mas és tökéletes mûvet, mely õt egy olyan
világba lendíti, ahol a dolgok és lények,
szenvedélyek és gondolatok, zengések és
jelentések egyazon erõbõl fakadnak…”.
(6) Jól látható, hogy a megrögzítés-foga-
lom, mely az alkotás lelki folyamatának
végsõ állomása Weöresnél, nem számol a
befogadói stratégiák ilyen reflexív képle-
tével. E képlet ugyanis a magánál felsõbb-
rendû ént létrehozó költészet, vagy mint a
korábbi idézetben szerepel, a természetfö-
lötti érdemek létrejötte nem függetleníthe-
tõ a befogadó aktív tevékenységétõl, ha
ugyanis a versnek az
az értelme, amit tu-
lajdonítanak neki, az
alkotó semmiképpen
nem garantálhatja a
természet- és énfö-
lötti érték létrejöttét.
És hogy ez a közis-
mert szólam mennyi-
re nem az esztéta pó-
zoló relativizmusa,
az akkor válik egyér-
telmûvé, ha egy má-
sik fontos idézettel
kontextualizáljuk:
„aminek csak egyva-
laki számára van ér-
téke, az értéktelen”.
A mûvészet kommu-
nikációs modelljei-
nek a különbsége a
két költõ poétikájában természetesen
nyelvszemléleti síkon is újraképzõdik. Az
alkotáslélektani gondolatmenet a nyelvet
nem interszubjektíve jeleníti meg, hanem
az alkotó/beszélõ én nem nyelvileg kép-
zett, identikus és idõtlen lelkének külsõ
burkaként: „Lelkünk alapja velünk szüle-
tett õs-állomány – de minden ismeretünk
jövevény rajta, élményként tapadt rája. Él-
ményként kaptuk a fogalmainkat, szavain-
kat, írásjegyeinket…”

Ez utóbbi elképzeléssel szemben Valéry
tanulmányában a nyelv olyan felfogása fo-
galmazódik meg, mely – talán túlzás nél-
kül állítható – Weöres Sándor teljes élet-

mûvétõl idegen, amennyiben a kifejezés
ideiglenességét, a nyelvi jel materiális és
fenomenális aspektusának hasadtságát te-
szi meg a költõi önértelmezés alappontjá-
ul: „a nyelvet lényegében ideiglenesnek
kell tartanunk, miképpen ideiglenes a
bankjegy, vagy egy csekklap, melynek
úgynevezett »értéke« azt tételezi fel, hogy
eltekintünk valódi mivoltától, mely egy
rendszerint szennyes papírdarabéval
egyenlõ” (7) Az itt leírt különbség még ak-
kor is jelentékenynek tekinthetõ, ha a
„szennyes papírlap” szembeállítása a köl-
tészet csodájával, vagyis a nyelv köznapi
és költészeti használatának oppozíciója

formailag párhu-
zamba állítható We-
öresnek a mûvésze-
tet a hétköznapival
szembesítõ elképze-
léseivel. Mert Weö-
resnél a költemény
igazi jövõbelisége
csak az anyagi-tér-
beli lét szétfoszlása
után történik meg: A
kincsek másként él-
nek, jeltelen.

A vers zenei lét-
módjával kapcsola-
tos párhuzam a két
költõrõl kézenfekvõ.
Ha részletezõ pillan-
tást vetünk az ezzel
kapcsolatos érveikre,
a különbségek vál-

hatnak hangsúlyosabbá. Weöres a vers ér-
telmi és zenei dimenzióját függetleníti egy-
mástól, az értelmetlen szövegû vers „telje-
sen auditív, mint a zene” (8), máshol ez a
gondolat abban a lehetõségben ölt testet,
hogy az olvasó számára ismeretlen nyelven
írt lírai mûvet is befogadhat, és ezáltal le-
hetõsége nyílik a pusztán zenei befogadás-
ra. A vers jelentése mindeközben a költõi
képzelet, a gondolat vagy a tudatáram tar-
talma. Látszólag Valérynél éppen ilyen ket-
téválasztás történik: „Minden egyes szó
pillanatnyi vegyülése egy hangzásnak és
egy értelemnek, melyeknek egymással
semminõ vonatkozásuk sincsen.” Csak-
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A Weöres Sándor-életmű kortárs
újraértelmezésének kiinduló-

pontjául ezt a szigorú önértelme-
zést választva lehet a legtöbb esé-
lyünk olyan versekre rátalálni,

vagy olyan versértelmezéseket al-
kotni, amelyek ,A vers születése’

alkotáslélektani perspektíváját és
,A teljesség felé’ határfelszámoló
filozófiáját megkerülve képesek

tartalom és forma, jelentés és szö-
veg, alkotó, szöveg és befogadó

kapcsolatát az ingamozgás ana-
lógiájára a folyamatos határátlé-

pés történésében megragadni.
Hogy erre milyen esélyek kínál-
koznak, az egyelőre nehezen

megjósolható.



hogy a vers folyton újjászületõ és folyton
visszaváltozó mozgásának dinamikája
hangzás és értelem, tartalom és forma össz-
játékát is leképezi, a befogadás folyamatá-
ban olyan ingamozgás valósul meg, mely e
két szféra elkülöníthetetlenségét és azono-
síthatatlanságát egyszerre teljesíti be.

A fentiekkel összefüggésben érdekes
különbségre bukkanunk a versek szövegé-
nek tulajdonított funkcióval kapcsolatban.
Míg Weöresnél a vers térbeli alakja pusz-
tán az elmúló, idõhöz kötött és lényegtelen
szupplementuma az idõtlen és alaktalanná
váló mûalkotásnak, addig Valérynél a vers
olyan gép, melynek mûködésében a vélet-
len és a bizonytalanság kiiktathatatlan. A
költõ ennek analógiájára inkább szerkezet,
mint lángész, hogy a két esszé egy-egy
kulcsfogalmát szembesítsük. Gép, szerke-
zet és inga olyan metaforák, melyek meg-
nehezítik a költõ és a költemény olyan or-
ganikus médiumként való bemutatását,
mely pusztán közvetít valami változatla-
nul létezõ identikus tartalmat. Valéry a
költõ ilyen elképzelését nem az esztétikai
kommunikáció tényeként, hanem a befo-
gadás aktusaként mutatja be: „azok, akik
csak a pillanat tökélyét látják, (…) csodát
sejtenek benne, melyet IHLET-nek nevez-
nek. Tehát a költõt valami pillanatnyi mé-
diumnak tekintik.” Ezzel az elképzeléssel
szemben Weöresnél a költészet mindig a
civilizációtól elszigetelt természet képze-
tével kerül kapcsolatba: „Az irodalom or-
ganikus folyamat: egy-egy költõ-oeuvre
nem magában álló sziget, hanem inkább az
erdei szálfához hasonlítható”. (9)

A fenti vázlatos összevetésbõl is jól lát-
ható, hogy a számos egyezés a visszavont
pátoszt, a vers fogalmi eredetét, zeneiségét
és „születését” tekintve nem garantálja a
poétikai világok analóg szerkezetét.
Ugyanakkor az is láthatóvá válhat, hogy –
mint azt a recepció egy jelentõs szólama
állítja – a Hamvas Bélának ajánlott ,A tel-
jesség felé’ nem tekinthetõ a Weöres-i vi-
lág- és irodalomszemlélet elõfeltevéseit
egészében újraíró korszakfordulónak. Az
ott megfogalmazottak az idõbeli, térbeli,
kulturális és interszubjektív idegenség tel-
jes felszámolásának ideológiáját csak egy

olyan elõzetes tudásrend bázisára építhet-
ték rá, mely – nyilván nem függetlenül a
,Sziriát oszlopai’ Várkonyi Nándorjának
szemléletétõl – a mûalkotáshoz, a múlthoz
és az idegen kultúrákhoz való hozzáférést
nem problematizálta. Szemben Fülep La-
jos ugyanebben az idõben publikált szel-
lemtörténeti irányultságú esszéivel, hogy
Weöres Sándor „mestereinek” névsorát ki-
egészítsük. (Jóllehet nem tartozik közvet-
lenül a tárgyhoz, de mégsem tud említetlen
maradni, Tüskés Tibor egyébként nem ér-
dektelen esszé- és kritikagyûjteménye mi-
lyen érzéketlen a fenti „mester-hármas”,
Várkonyi, Hamvas és Fülep gondolkodás-
történeti pozícióját illetõen, amikor Fülep-
nek a puszta katalizátor szerepét tulajdo-
nítja, aki maga nem alkot, csak olyan alko-
tókat inspirál, mint Weöres Sándor. (10)
Mert igaz ugyan, ahogyan Kulcsár Szabó
Ernõ írja, hogy Fülep újidealizmusától
sem idegen a „virtuálisan létezõ vagy
helyreállítható egység” utáni vágy, ám a
történeti korszakok eltérõ valóságképében
megjelenõ történetiségtudat olyan tapasz-
talatot fogalmaz meg – gondoljunk az
1931-ben a Nyugatban Babitsnak írt vá-
laszcikkre a szellemtörténet védelmében
–, mely Weöres szemléletébõl egészében
hiányzik.) A két nagyigényû elméleti vál-
lalkozás közös elõfeltevései ellenére még-
is nehezen tartható az az elképzelés, hogy
Weöres világszemlélete egyrészt homogén
egészként lenne tételezhetõ, másrészt - és
ez még fontosabb -, hogy verseinek poéti-
kája efelõl a szemlélet felõl lenne megkö-
zelíthetõ. Mert bár igaz, hogy néhány kö-
zös elõfeltevés kapcsolatot teremt ,A vers
születése’, ,A teljesség felé’ és más elmé-
leti igényû megnyilatkozások között, ez
azonban semmiképpen sem jelenti, mint
ahogy többek között Bata Imre vagy Szil-
ágyi Ákos állítja, hogy az életmû olyan
homogén egységként lenne felfogható,
amelynek leírása nélkülözheti a korszak-
ok, korszakváltások alakzatait.

A következõkben a homogén oeuvre
képzetével ellentétes – a Weöres-költészet
belsõ viszonyainak feltárása szempontjá-
ból talán gyümölcsözõ – néhány olyan
szempont megfogalmazására teszünk kí-
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sérletet, mely Valéry és Weöres esszéinek
összevetése kapcsán merült fel, és Weöres
Sándor lírájának egésze felõl tekintve is
legitimálható eredménnyel kecsegtet. El-
sõként a szubjektum osztott versbeli szín-
revitelének egy-két példáját elemezzük,
majd a versek néhány gyakori önértelmezõ
metaforáját emeljük ki.

A recepció egyik konszenzusértékû vé-
lekedése, hogy Weöres „igazi hangját” a
negyvenes évek közepén találja meg. Kul-
csár Szabó Ernõ irodalomtörténetének ide-
vágó passzusa ezzel szemben a líra önálló
karakterének kialakulását a harmincas
évek második felére teszi. Éppen ebben a
határ-periódusban jelenetezõdik a lírai én
egységének megbomlása a leggyakrabban
és az életmûben páratlan formában. A leg-
több esetben az én részekre hullása egy
olyan díszletvilág kontextusában történik
meg, mely az organikus szervezettség ré-
vén eliminálja az én szétesésének tragiku-
mát. Szinte minden esetben olyan termé-
szeti képrendszerben, amely ,Az elveszí-
tett napernyõ’ (1953) teleológiájának elõ-
képeként a személyiség felbomlását a ter-
mészetbe való visszatérésként érti. „Hol az
édesed, te favágó? / – Magába vonta az ág,
/ belélegezte az erdõ, / elnyelte a kék vi-
rág.” (Erdei dal, 1934, KE) Néhány
ugyanebben az idõben született vers azon-
ban – nem függetlenül a magyar modern-
ség nagy hatású alkotóinak szövegemléke-
itõl – olyan szerkezetben mutatja be a
szubjektum felbomlását, amely a Weöres-
lírában késõbb nem lel folytatásra. A ,Vil-
lámok’ (1934) a második személy jelölte
szubjektum térbeli távolodását a vers elõ-
rehaladásával állítja párhuzamba („El-
fogysz a dallal: kocogó / lassú szekéren
messze szállsz”), miközben a távolodóban
halkuló hangokat, a te megszûnését/eltû-
nését az én-te viszonyt jelképezõ rózsa je-
lenlétével állítja szembe. Külön figyelmet
érdemelhet az a több versbõl összeállított
egység, melyet az ,Egybegyûjtött írások’
alkot meg a ,Kõ és az ember’ öt önálló ver-
sébõl. A ,Hegedû-partíta’ címet viselõ egy-
ség verseinek színvonala nem egységes,
kapcsolatukat a cím zenei mûfajmegjelö-
lése ellenére nem a ritmus vagy a motí-

vumismétlés, hanem az én színre vitt szét-
darabolódása, a szétesés visszatérõ képe
alkotja meg. Az elsõ rész a gyerek-lét be-
fejezetlenségének kontextusába helyezi az
én teljességének hiányát („Az én szivem is
gyerek, / arcom befejezetlen”), a második
a magány, az egyedüllét következménye-
ként mutatja be a lélek morzsákra omlását,
a harmadik a szédület és félelem lelkiálla-
potával hozza összefüggésbe az én multip-
likálódását (túl sokan vagyunk / ha egyma-
gam vagyok), a negyedik a fülzúgás és fej-
fájás állapotához társítja az elme meghasa-
dását. Az ötödik rész, mely sokkal maga-
sabb esztétikai színvonalon áll a többinél,
nem helyezi metonimikus magyarázó
szcenikai rendbe az én osztottságának ta-
pasztalatát. A hang meghallása, mint a lét-
megértés kiindulópontja három olyan in-
gamozgást von be a vers terébe, melyek a
jelezés (harang), a létfenntartó (szívó-kút)
és a gondoskodó, interperszonális (bölcsõ
ringatása) cselekvés hármasságát jelenítik
meg, miközben az oppozíciók egymásba
átmenõ, de sohasem azonos mozgását idé-
zik fel. A vers nyelvileg ismétlések révén
képezi újra a képek egymásba átmenõ ket-
tõs ellentéteit. A szubjektum egységének
ilyen kifinomult retorikájú megbomlása
egészen ritka eseménye Weöres Sándor lí-
rájának. A negyvenes évek közepétõl hát-
térbe szorul az én megosztottságának vers-
beli megjelenítése, ismételt felbukkanása a
halálhoz közeledõ költõ vallomásos karak-
terû megszólalásához köthetõ, a verstema-
tika ilyen motívumai nem járnak együtt a
képrendszer homogenitásának megbontá-
sával („az ige él még, de ki az aki mond-
ja”; „sajátmagamtól megfutottam”; „ide-
gen vagyok önmagamnak”).

A költészet, a költõi tevékenység illetve a
vers mûködése a Weöres-lírában egy olyan
folyékonyság képében jelenetezõdik, mely
nyilvánvaló módon a recepcióra is elõíró ha-
tással volt, innen ered a Weöres hajójára vo-
natkozó kép Szilágyi Ákos 1975-ös elma-
rasztaló írásában. A toposz olyan erõvel hatá-
rozza meg e költészet önreflexív képvilágát,
hogy nem pusztán az írás közben színre vitt
költõ – kinek tollából vers folyik – válik
számtalan ismétlés alanyává, de az olyan lírai

Is
ko

la
ku

lt
úr

a 
20

04
/9

115

Szemle



mûalkotásnak csak az életmû igen elkötele-
zett felfogása felõl minõsülõ szövegek is a
költõbõl kiömlõ anyag képzetével utalnak az
alkotásra, amelyek egy – szerencsére nem
azonosított – „költõtársat” hivatottak minõsí-
teni. Hogy e gáttalan folyékonyság, mint az
ihletett költõ tollából folyó vers és a versje-
lentéshez akadálytalanul hozzáférõ befogadó
határtalan közege Weöres Sándor önértelme-
zésében sem válik minden esetben értékhor-
dozóvá, azt egy, a hagyatékban Steinert Ágo-
ta által talált és közreadott vers érzékelteti:

Mind, amit írtam negyven éven át,
most levált rólam egyetlen roppanással.
Nézem, mint letört agancsát a szarvas.

Próbálom olvasni könyveimet,
benn érdemeset keresek.
Sehol semmi.
Szecessziós gipsz kacskaringók.
Ezt csináltam negyven éven át? Hihetetlen.

Szemközt ásítunk, én és könyvem
Nem vagyunk egymásnak érdekesek.
Kinyitott vízcsap
elzáró fogantyú nélkül, sajnos.

A Weöres Sándor-életmû kortárs újraér-
telmezésének kiindulópontjául ezt a szigorú
önértelmezést választva lehet a legtöbb esé-
lyünk olyan versekre rátalálni vagy olyan

versértelmezéseket alkotni, amelyek ,A vers
születése’ alkotáslélektani perspektíváját és
,A teljesség felé’ határfelszámoló filozófiá-
ját megkerülve képesek tartalom és forma,
jelentés és szöveg, alkotó, szöveg és befoga-
dó kapcsolatát az ingamozgás analógiájára a
folyamatos határátlépés történésében meg-
ragadni. Hogy erre milyen esélyek kínál-
koznak, az egyelõre nehezen megjósolható.
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A migráns gyermekek nevelési-
oktatási helyzete a Német Szövetségi

Köztársaságban

Az Európában élők szabad ki- és beáramlása, a lakóhely és a
munkahelyek rugalmas megválasztása, a mobilitás, az általános

migráció olyan központi kérdésekké váltak, melyekre az oktatásnak-
nevelésnek is reagálnia kell. Tőlünk nyugatra már évek óta

folyamatosan szembesülnek e ténnyel, ezért érdemes áttekinteni,
milyen oktatáspolitikai intézkedéseket, stratégiákat foganatosítanak a

nyugat-európai, multikulturális társadalmakban.

A Német Szövetségi Köztársaság po-
litikusai és állampolgárai hosszú
ideig nem vettek tudomást arról,

hogy sokan bevándorló-országnak tekintik
hazájukat; a németországi migrációspoliti-

ka igen súlyos ellentmondása abban rej-
lett, hogy létezett ugyan egyrészt egy
aránylag magas bevándorlói kvóta, azon-
ban másrészrõl a politikusok azon – való-
ságtól elrugaszkodott – meggyõzõdésük-



nek adtak hangot, hogy ezt az arányt bár-
mikor és következmények nélkül csökken-
teni lehet. Komoly ellentmondás állt fenn
tehát a migrációspolitika célkitûzése és re-
alitása között, ami a lakosság bizalmát is
komolyan és alapjaiban megrengette.
(Beck, 2001) Ez a tendencia volt tapasztal-
ható a hetvenes évek vége felé, amikor a
török, jugoszláv és görög vendégmunkás-
ok – és fõleg azok családtagjainak – száma
igen drasztikusan megugrott, amire senki
sem nem volt felkészülve.

Az utóbbi 10–15 évben bekövetkezett
változások miatt azonban (a két német ál-
lam újraegyesítése, a volt kelet-európai or-
szágok határainak megnyitása, az EU-
jogszabályokkal való harmonizáció szük-
ségessége, konfliktus- és háborús helyze-
tek Európában és vi-
lágszerte) fokozato-
san szemléletbeli
változás megy végbe
és ezáltal Németor-
szág egyre inkább
tudatosan kezeli a
migrációt, mint egy
állandóan, folyama-
tosan változó, szük-
ségszerû társadalmi
jelenséget, ahol ha
külföldirõl van szó,
már nem csak a ven-
dégmunkások jutnak
az állampolgárok eszébe. 

Tehát amennyiben Németországról, mint
úgynevezett bevándorló-társadalomról be-
szélünk, már nem annak tényérõl kell vitat-
koznunk, hogy valóban létezik-e ez a be-
vándorlói ország, hanem azt szükséges
megvizsgálni, hogyan kezelhetõ, kezelendõ
ez a kérdéskör: milyen eszközökkel integ-
rálhatók vagy illeszthetõk be a bevándorlók
és azok gyermekei a mai bonyolult társa-
dalmi, illetve oktatási struktúrába. Ez a kér-
désfeltevés természetesen maga után vonja
annak további, mélyebb vizsgálatát is, ho-
gyan integrálhatóak szociális és szakmai,
foglalkoztatási szempontból a már hosz-
szabb ideje Németországban tartózkodó,
immáron letelepedett migránsok, akiket ko-
rábban nem kis eufemizmussal vendég-

munkásként („Gastarbeiter”) definiáltak. A
két német állam újraegyesítése óta jelentõs
lépéseket tettek a német politikában – mind
tartományi, mind pedig szövetségi szinten –
a bevándorlók helyzetének széleskörû ren-
dezése ügyében: ennek legeklatánsabb bi-
zonyítéka a 2000. június 8-án született szö-
vetségi parlamenti határozat, amely köte-
lezte a német kormányt, hogy állandó szak-
mai bizottságot hozzon létre, amely évente
részletes jelentést tesz a legkülönbözõbb,
széleskörû kutatások kapcsán a mindenkori
migrációs helyzetrõl, problémákról, megol-
dási és törvényi javaslatokról. (Beck, 2001)
E parlamenti döntés konzekvenciájaként
számos tudományos kutatás, felmérés és
elemzés indult el és igen nagy számban je-
lentek meg publikációk a németországi

migránsok pontos
számáról, származá-
sáról, szociális hely-
zetérõl, valamint az
integrációval kap-
csolatban kialakí-
tott koncepciókról. 

A migránsok 
többnyelvûségének

aspektusa

A Németországba
érkezõ, legkülönbö-
zõbb jogi státuszú és

besorolású migránsok (mintegy tíz ilyen
kategória létezik, ami jelzi a külföldiek
igen sokrétû, szerteágazó és bonyolult jogi
helyzetét) életkörülményeinek vizsgálata
kapcsán talán a legszembetûnõbb, bár kö-
zel sem a legfontosabb és kizárólagos pri-
oritású kérdés az, hogyan kezelik e csalá-
dok és gyermekeik többnyelvûségi kérdé-
sét az egyes németországi tartományok,
elsõsorban azok oktatási intézményei. „A
közös nyelv kulcsszerepû kvalifikációt je-
lent a társadalomban való aktív részvétel-
hez. A Német Szövetségi Köztársaságban
a német nyelv ismerete, a nyelvben való
jártasság alapvetõ feltétele a szakmai kva-
lifikációnak és a munkaerõpiacon történõ
elhelyezkedésnek. A nyelv egyúttal a poli-
tikai kérdésekben való eligazodást, az in-
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A nyelvi különbözőség nem min-
den esetben alapfeltétel a

multikulturalitás meghatározása
kapcsán. Legjobb példa erre a
magyarországi roma, illetve a

nagy számban a Vajdaságból, Er-
délyből és Kárpátaljáról érkezett
populáció, amelynek képviselői

beszélik ugyan a magyar nyelvet,
mégis igen nagy eltérés jellemző

a kulturális, szociális stb. 
területeken.



formációszerzést is lehetõvé teszi, a német
társadalom mélyebb megértését könnyíti
meg. Az idegen nyelv megtanulása nem-
csak saját anyanyelvünk tudatosabb meg-
értését teszi lehetõvé, hanem így megnyí-
lik az út elõttünk, hogy mélyebben megis-
merjük saját kultúránkat és ösztönözve
érezzük magunkat, hogy behatóbban fog-
lalkozzunk kulturális identitásunkkal.”
(Baumann, 2001, 5.) 

Az oktatás, valamint a nyelv közvetíté-
sének elsõdleges helyszíne a közoktatás,
az iskola. Éppen ezért igen nagy aggoda-
lomra adott okot az a tény, hogy a nem-né-
met anyanyelvû gyermekek és fiatalok
képzési sikerei az 1990-es évek közepe óta
nem erõsödtek, hanem ellenkezõleg: hely-
zetük a német anyanyelvû társaikéhoz ké-
pest egyre romlik, az olló tágul. Téves len-
ne azonban az a következtetés, miszerint a
migráns tanulók gyenge nyelvismerete
vagy esetleg többnyelvûsége lenne lema-
radásuk közvetlen oka. Neveléselméleti
szakemberek vizsgálatai rámutattak
ugyanis, hogy a migráns tanulók tanulási
kudarca sokkal inkább abban rejlik, aho-
gyan az iskola a két- vagy többnyelvûsé-
gükhöz viszonyul. Egyértelmû emellett
azonban, hogy a nyelvi kompetencia dön-
tõ szerepet játszik a külföldi tanulók ala-
csony képzettségi szintjében, de fontos
hangsúlyozni, hogy nem ez az egyetlen ok.
A mai korban etnikai hovatartozástól füg-
getlenül plurális társadalomban élünk, az-
az nyelvi, a legtágabb értelemben vett kul-
turális és életvitelbeli sokszínûség, azaz
multikulturalitás vesz körül bennünket,
valamint a felnövekvõ generációt. Lénye-
ges leszögezni, hogy modern társadal-
munk képzése-oktatása, pedagógiai célki-
tûzéseinek definiálása során az etnikai,
nyelvi és kulturális pluralitást mindig
szem elõtt kell tartanunk. 

Az 1950-es évek nyugatnémet oktatás-
politikája a következõ szempontokat tar-
totta szem elõtt a nem-német származású,
külföldi gyermekek nyelvi fejlesztése és
iskolai felzárkóztatása tekintetében:

– eleve kizárólag a nem-német állam-
polgárságú gyermekekre koncentrált min-
denféle nyelvi képzést és felzárkóztatást

biztosító rendelet (tehát ad absurdum csak
külföldi útlevéllel rendelkezõk számára
biztosított például anyanyelvi kiegészítõ
képzést), így a német nyelv elsajátítása és
ezáltal az anyanyelv háttérbe szorítása volt
az elsõdleges cél;

– a felzárkóztató vagy egyéb segítõ prog-
ramok átmeneti idõre szóltak, azaz a német,
mint idegen nyelv képzésében a migráns
gyermekek csak egy meghatározott, korlá-
tozott idõtartamban vehettek részt;

– a nyelvi és felzárkóztató programok
foglalkozásai csoportosan történtek; a fõ
célkitûzés az integráció volt, ideértve az
anyanyelv és az otthonról hozott kulturális
értékek, valamint az egyéni oktatási-neve-
lési igények háttérbe szorítását is.

Ezzel szemben a volt nyugatnémet tar-
tományokban az 1970-es évek óta, míg a
volt keletnémet tartományokban az 1990-
es évek kezdetével az alábbi célkitûzések
kerültek elõtérbe, melyek a mai napig pri-
oritást élveznek a migráns gyermekek
egyénre szabott felzárkóztatása kapcsán:

– különbözõ elõkészítõ osztályok, speci-
ális osztályok és kiscsoportok állnak ren-
delkezésre minden olyan migráns gyermek
számára, aki nemrég került Németországba
vagy pedig saját, illetve szülõi kérés, iga-
zolás alapján, nyelvtudás hiányában nincs
abban a helyzetben, hogy „normál” osz-
tályba járjon; e speciális osztályokban mód
van arra is, hogy az oktatás a tanulók anya-
nyelvén (amennyiben a származási ország
hivatalos nyelvérõl van szó) folyjon; 

– lehetõség van úgynevezett anyanyelvi
kiegészítõ oktatásra (iskolai vagy önkor-
mányzati, konzulátusi szervezésben);

– a migráns tanuló kérvényezheti, hogy
anyanyelvét idegen nyelvként fogadják el
és ilyen módon az iskolában oktatott ide-
gen nyelv tanulása alól felmentést kérhet
és kaphat. (Baumann, 2001) 

Interkulturális szemlélet? ...oktatás? 
...nevelés? ...pedagógia? ...tanulás? 

...kommunikáció?

A migránsok helyzetének vizsgálata
kapcsán a hazai és külföldi érintettek (pe-
dagógiával foglalkozó elméleti szakembe-
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rek, oktatáspolitikusok, praktizáló taná-
rok) egyetértenek abban, hogy az interkul-
turális tanulásnak – a sokrétû és vitatott ér-
telmezések, a fogalom „elinflálódott” mi-
volta ellenére – a multikulturális társadal-
mak nevelés-oktatási tartalmává kell vál-
nia. A fogalom körvonalazása kapcsán fel-
merül annak kérdése, mikor beszélhetünk
interkulturális szemléletrõl, oktatásról, ne-
velésrõl, pedagógiáról, tanulásról vagy
kommunikációról. Több szakember utal
ugyanis arra, hogy a fogalmak kapcsán jel-
lemzõ az átfedés és az egyes terminológi-
ák közötti átjárhatóság, sõt gyakran gya-
korlatilag szinonímaként alkalmazzák
õket. Nehéz tehát a fogalmak pontos kö-
rülhatárolása, így jelen esetben csak arra
vállalkozhatunk, hogy az egyes alkalma-
zási területeket és kapcsolódási felületeket
vizsgáljuk meg és vázoljuk fel, tehát utal-
junk a terminológiák elõfordulásainak
kontextusára. Ezenkívül érintõlegesen a
nyugatnémet közoktatásban való interkul-
turális oktatás-nevelés szemléletét szeret-
nénk felvázolni. 

Kovács Sándor (1997, 57.) definíciója
szerint az interkulturális nevelés „oktatás-
politikai stratégia és pedagógiai eszköz-
rendszer a sokkultúrájú (multikulturális)
társadalmak népességének integrálására.”
E meghatározás mind az interkulturalitás
célját, mind pedig annak konkrét pedagó-
giai tartalmát kifejti, egyben utal arra is,
hogy az interkulturális oktatás-nevelés
minden esetben a többségtõl való eltérõ
kultúrával, szociokulturális kompetenciá-
val, érték- és etikai kódrenddel, vallással,
szokásokkal, hagyományokkal rendelkezõ
etnikai (kisebbségi) csoportok esetében
jellemzõ. Megjegyzendõ, hogy a nyelvi
különbözõség nem minden esetben alap-
feltétel a multikulturalitás meghatározása
kapcsán. Legjobb példa erre a magyaror-
szági roma, illetve a nagy számban a Vaj-
daságból, Erdélybõl és Kárpátaljáról érke-
zett populáció, akmelynek képviselõi be-
szélik ugyan a magyar nyelvet, mégis igen
nagy eltérés jellemzõ a kulturális, szociális
stb. területeken. 

Kovács definíciója alapján körvonalazó-
dik a különbség a multikulturális és az

interkulturális fogalmak között is. Hasonló
megkülönböztetést tesz a két fogalom kö-
zött egy másik tanulmány is. (Forray –
Czachesz – Lesznyák, 2001) A szerzõk itt
multikulturális társadalomról és interkul-
turális nevelésrõl írnak, majd leszögezik,
hogy az egyes országok oktatáspolitikája
más-más módon szervezi meg az ott élõ
nemzetiségek számára az iskoláztatás joga-
it, lehetõségeit és kereteit, de jellemzõen az
etnikai közösségek számára úgynevezett
kollektív jogokat biztosítanak, például spe-
ciálisan az etnikum részére önálló iskola
garantálásával. Ezzel szemben általában el-
térõ szemlélet jellemzi a migráns, azaz az
úgynevezett multikulturális vonásokkal fel-
ruházott lakosságot, akik nem élveznek az
etnikumhoz hasonló kollektív jogokat. Te-
hát Kovács meghatározásához hasonlóan
ebben a körülírásban is a multikulturalitás a
társadalomra, annak paradigmájára jellem-
zõ. „A multikulturális társadalom elmélete
azt feltételezi, hogy az egymással kölcsön-
hatásban lévõ, de fõbb jegyeiben önálló és
egyenrangú kultúrák közötti interakciók
hoznak létre egy jobb minõségû társadal-
mat. (...) Az õshonos és a bevándorló közöt-
ti megkülönböztetés természetes ebben a
paradigmában, a helyben lakás tartama –
amelyhez azért hozzátartozik az is, hogy a
népcsoport valamilyen szinten nemzedéke-
ken át képes volt megõrizni identitásának,
kultúrájának lényeges elemeit – alapvetõ e
jogok megszerzésében.” (Forray – Czach-
esz – Lesznyák, 2001, 112.) 

Lehetséges azonban olyan értelmezés,
felfogás is, amely szerint a multikulturális
nevelés-oktatás fogalma elsõsorban az an-
golszász nyelvhasználatban terjedt el, az
alábbi célkitûzésekkel: a kulturális sokszí-
nûség elfogadása, a kulturális kisebbsé-
gekkel szemben tanúsított tolerancia, vala-
mint ezen kisebbségek felkarolása. A mul-
tikulturalitás egyúttal felülrõl való szemlé-
lõdést is jelent. 

Az interkulturalitás fogalma ezzel
szemben elsõsorban a francia és német
nyelvterületeken honos és az egymástól tá-
volálló, de egyazon társadalomban élõ
részkulturák közötti összeköttetésre, a kü-
lönbözõségek áthidalására szolgál. Tágabb
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értelemben az interkulturális nevelés min-
den olyan cselekvési képességet jelent,
amely hozzásegít bennünket egy-egy, az
aktuális helyzethez megfelelõ interakcióra
a multikulturális társadalomban, amelyben
élünk. (Brockmeyer – Hansen – Nieke –
Krüger-Potratz, 1993)

Az interkulturalitás pedagógiai 
gyakorlata

Az iskolában realizálható pedagógiai
tartalom szempontjából az az iskola,
amely kíváncsi a másság mibenlétére,
ahol a kisebbségnek a származását és az
identitását nem kell megtagadni ahhoz,
hogy elfogadó közeg jöjjön létre, min-
denki számára pozitív értelemben és mó-
don stimuláló. (Hölscher, 1994) Az ilyen
iskola lehetõvé teszi a magasabb szinten
való integrációt, ami nem a beolvasztást,
a többséghez való alkalmazkodást jelenti.
Fontos megjegyezni, hogy az interkul-
turális szemlélet ideális esetben újszerû
munkaformák (például projektmódszer,
kooperatív tanulási formák, csoportmun-
ka stb.) alkalmazását is feltételezi, ezért
gyakran kell szakítani a „bevált”, meg-
szokott munkamódszerekkel. A nyugat-
német iskolákban régóta alkalmazott in-
terkulturális szemlélet érvényesülése so-
rán pedagógiailag bizonyított tény, hogy
minden tanuló egyaránt profitál belõle,
hiszen megtanulják és megtapasztalják
más kultúrák elfogadását, éspedig nem-
csak az elsõdleges, közvetlen megértés
szintjén. A közös nevezõk vagy éppen a
különbségek felfedezése kapcsán ugyanis
mód nyílik egy tágabb értelemben vett
megértésre, a többlet-tudás elmélyítésére
is. (Hölscher, 1994)

Ebben az esetben beszélhetünk az okta-
tási intézményben megvalósuló, pedagó-
giai programként is megfogalmazott inter-
kulturális nevelésrõl vagy még inkább
szemléletrõl. Ez a szemlélet azonban ki-
bõvíthetõ és szélesíthetõ a nem-intézmé-
nyesített nevelés-oktatás kapcsán is. Gon-
doljunk itt többek között a gyermekek
családban történõ nevelésére vagy egyes
társadalmi réteg, csoport (például értelmi-

ségiek, idegen nyelvet tanulók, kisebbsé-
gek stb.) ideológiájában, gondolkodási
módjában megjelenõ szemléletre is, ami
nem oktatási-nevelési stratégiaként, ha-
nem a résztvevõk gondolkodásának, élet-
felfogásának természetes velejárójaként
jelenik meg. 

Röviden a hazai iskolai gyakorlatot
vizsgálva az interkulturalitás, mint létezõ
fogalom (nevelési-oktatási elvként defini-
álva) gyakorlatilag arra összpontosul,
hogy „az integrált, etnikailag/kulturálisan
vegyes tanulócsoportok segítik a különbö-
zõ társadalmi csoportok közötti együttmû-
ködést.” (Forray – Czachesz – Lesznyák,
2001, 114.) Az 1995-ben, a 130/1995.
(X.26.) kormányrendelet alapján imple-
mentált Nemzeti Alaptanterv, mint a köz-
oktatást átfogó és szabályozó rendelet az
interkulturalitás fogalmát kizárólag a nem-
zeti és etnikai kisebbségek oktatásának sa-
játos elveiként fogalmazza meg, az esély-
egyenlõség elõsegítése és biztosítása
egyik eszközeként. Az itt megfogalmazott
elvek között öt oktatási típust találunk:
anyanyelvû, kétnyelvû kisebbségi, nyelv-
oktató kisebbségi, cigány felzárkóztató és
interkulturális oktatás. „Az interkulturális
oktatás célja, hogy a kisebbséghez és a
többséghez tartozó tanulók együtt sajátít-
sák el az adott kisebbségi népismereti mû-
veltségi anyagát és – a szülõk igényeinek
megfelelõen – a kisebbségi nyelvet. Az
interkulturális oktatási intézményekben
folyó csoportos program, amely tanórai
keretben segíti elõ a kisebbségekhez tarto-
zó tanulók sikeres iskolai pályafutását és
társadalmi beilleszkedését.” (Nemzeti
Alaptanterv, 1995, 19.) Sajnálatos módon
az interkulturalitás, mint sajátos oktatási
elv ebben az átfogó Oktatási Törvényben
kizárólag a kisebbségek, etnikumok okta-
tása kapcsán fogalmazódott meg. Így kér-
déses, hogy az egyes, nem kisebbségi ok-
tatásban involvált intézmények beépítet-
ték-e ezt a nevelési-oktatási szemléletet
pedagógiai programjukba, az iskolák taní-
tási-tanulási folyamatába, a konkrét helyi
tantervekbe. Bizonytalan továbbá, hogy az
interkulturális nevelés-oktatás pedagógiai
koncepciója, konkrét pedagógiai tartalma,
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módszerei, munkaformái milyen mérték-
ben és mélységben kerültek kidolgozásra
azon iskolákban, ahol esetlegesen az
interkulturális szemléletet mint oktatási el-
vet az érintettek beépítették intézményük
pedagógiai programjába. 

Nem kevésbé pesszimista nézetet vall
egy török származású, Németországban
élõ oktatáspolitikai szakember, Cakir
(1992), aki a migrációkutatást, illetve a
nyelvi fejlesztést, mint az integráció lehet-
séges eszközét kutatja. Mint már említet-
tük, a Német Szövetségi Köztársaságban
az 1980-as évek óta – a külföldi tanulók
számának folyamatos növekedése miatt –
számos iskola pedagógiai célkitûzésként
deklarálta az interkulturális tanulást annak
újszerû munkaformáival. A koncepció
gyakorlati realizálása azonban hosszú ide-
ig igen nagy problémát okozott és okoz a
mai napig is a közoktatási intézmények
számára, „hiszen hogyan is lehet elképzel-
ni azt, hogy monokulturális iskolákban,
monokulturális szemléletû tanárok inter-
kulturális pedagógiát valósítsanak meg?”
(Cakir, 1992, 62. (1)) A szakember kifejti
továbbá, hogy az interkulturális szemléle-
tet közvetítõ pedagógia annál is inkább
fontos a fiatal emberek számára, mivel az
nagy segítséget nyújt az identitáskeresés
útján. Az interkulturális tanulás hozzásegí-
ti az érintetteket ahhoz, hogy stabil, sokol-
dalú, nyitott, „többkultúrájú” identitással
bíró ember váljon belõlük.  

Emellett fontos a gyakorlat útján, él-
ményszerûen nyert közvetlen tapasztalat,
hiszen egyrészt a különbözõ informatív
hatások kapcsán kialakult nézetek, attitû-
dök másrészt a gyakorlatban megélt más-
sággal, eltérõvel szembeni tapasztalatok
sok esetben igen különbözõek, nem egyez-
nek. „Az idegen kultúrák megismertetését
célzó oktatás alapja tulajdonképpen a kö-
vetkezõ gondolat: egyetlen ember sem is-
meri saját kultúráját, aki ezen kívül más

kultúrát nem ismer.” (Forray – Hegedûs,
1991, 14.) Ez pedig ismét arra utal, hogy a
multikulturális/interkulturális nevelésnek
az egyes iskolák pedagógiai programjaiba,
azaz a hétköznapokba, a közvetlen praxis-
ba kellene integrálódnia. 
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A hagyományos szemléletet tükrözõ
Becker-modellt azért tartom a leg-
alkalmasabbnak a tárgyalandó

konfliktus elemzéséhez, mert számos olyan
szempontot tartalmaz, amely egy ilyen,
igen bonyolult és szerteágazó helyzet vizs-
gálatához és megoldásához elengedhetet-
len. Ilyen elemzési szempont többek között
az érintettség megállapítása, amely különö-
sen nagy jelentõséggel bír akkor, ha a ki-
alakult konfliktus több embert érint és idõ-
vel még többen sodródnak bele (pedagó-
gus, tanuló, osztálytársak, szülõ, pedagó-
gus kollégák). A Becker-modell másik, lé-
nyeges eleme az elsõ reakció mérlegelése,
amely az általam végzett elemzésben több
okból is nélkülözhetetlenné válik. Mi több,
a pedagógus elsõ reakciója teszi elkerülhe-
tetlenné az összeütközést.

A konfliktusban érintett személyek kö-
zül az egyik legfontosabb az osztályfõnök-
nõ, aki egyben matematika tanárunk is
volt. Számomra és osztálytársaim számára
akkor még ismeretlen okokból vívta ki el-
lenszenvét egy osztálytársnõnk, aki rend-
kívül fogékony, jó képességû és szorgalmú
diák volt, ezt tanulmányi eredményei is
alátámasztották. Egyedül matematikából
voltak nehézségei, de a közepes szint alatt
soha nem teljesített ebbõl a tárgyból sem.

A probléma elemzése szempontjából
fontos, hogy a tanuló a konfliktus kialaku-
lását megelõzõen az osztálytársai közül
szinte mindenkit a barátjának tudhatott.
Szülei elváltak, édesanyja állandóan dolgo-
zott, így súlyosan beteg nagyapja gondozá-
sában neki is részt kellett vennie, ami egy
kis idõ elteltével mulasztott óraszámainak
növekedésével járt együtt. Emiatt tanulmá-
nyi eredménye is romlott, bár csak kis mér-
tékben, mert ha tehette, igyekezett minden
elmaradását precízen pótolni, de a családi

gondok miatt ez nem mindig sikerült óráról
órára. Az osztályfõnök magyarázatot kért, s
miután tanítványa a problémát elmondta,
úgy zárkózott el a segítségnyújtástól, hogy
szavait kétségbe vonva, õt tette felelõssé a
hiányzásokért, egyidejûleg sürgõs változást
követelt tõle. Mindezt anélkül tette, hogy a
tanuló lelkiállapotára tekintettel lett volna,
pedig annak látható jelei is voltak. A konf-
liktus akkor tetõzött, amikor a tanárnõ saját
diákját megkerülve, annak háta mögött az
osztályt „szítani” kezdte ellene, miközben a
következõ érvekkel igyekezett tanítványait
meggyõzni: a gyakori hiányzások miatt cél-
szerû „az ilyen diákot” év végén tantárgyi
vizsgák tételére kötelezni, hiszen az iskolai
feladatok késõbbi, otthoni pótlásával lehe-
tetlen a többiekkel lépést tartani, és a lema-
radás csak egyre halmozódni fog. Ezen kí-
vül leginkább azért neheztelt a tanulóra,
mert szerinte kihúzta magát az osztály kö-
zösségi tevékenységeibõl is, a lány maga-
tartása, úgymond, önzõ, öntörvényû és
nincs tekintettel osztálytársaira, akiket a kö-
zösségi teendõkben mostanában folyton
cserben hagy, de amint a leckékkel kapcso-
latban segítségre van szüksége, rögtön õket
ostromolja.

Túlzás lenne azt állítani, hogy megfe-
nyegette az osztályt, de többször utalt rá,
hogy jobban járunk, ha támogatjuk õt a ta-
nulót érintõ, szigorú, de a nevelés szem-
pontjából célszerû döntéseiben. Annak el-
lenére, hogy a mulasztott órák száma nem
lépte túl a megengedhetõt, arra kérte az
osztályt, álljunk mellé és ha az igazgatóhoz
fordul az üggyel, erõsítsük meg érveit.

A diák az osztályfõnök „toborzását” kö-
vetõen egyre több barátot veszített el, va-
gyis egyre kevesebb segítséget kapott.
Gondjai így teljesen elhatalmasodtak rajta,
erejét és motivációját a tanuláshoz fokoza-
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Egy iskolai konfliktus elemzése

E tanulmány egy nem mindennapi és tanulságos konfliktust elemez,
amelynek középiskolai tanulmányaim során lehettem szemtanúja.

Mindehhez Georg E. Becker konfliktus-feldolgozási modelljének
elemeit hívtam segítségül.



tosan elveszítette. Idegállapota egyre rosz-
szabb lett, ami nem meglepõ ennyi családi
probléma megélése után. Nem is beszélve
arról, hogy barátainak eltávolodása azt je-
lentette, hogy nincs kihez fordulni, ha a ta-
nuláshoz vagy lelki problémáihoz segít-
ségre van szüksége. Elõfordult, hogy még
a házi feladat átadásától is elzárkóztak tár-
sai. Mindezt maga a pedagógus idézte elõ,
aki felhasználta tekintélyét arra, hogy ta-
nítványait befolyásolja.

Végül a tanuló édesanyja elérte, hogy az
osztályfõnöknõ idõt szakítson rá és a kiala-
kult helyzetet megbeszélhessék. A tanárnõ
az osztály lázítását egyértelmûen tagadta,
majd azzal igazolta magát, hogy õ soha nem
tesz különbséget ta-
nítványai közt, mind-
egyiket egyformán
szereti, ezért képtelen
lenne egy ilyen igaz-
ságtalan lépésre. Ettõl
függetlenül kijelen-
tette, hogy nem haj-
landó elfogadni a hi-
ányzásokra mentsé-
gül felhozott kifogá-
sokat. Szigorúságát
azzal indokolta, hogy
ha ezeket mindig
mindenkinek elfo-
gadná, a tanítványok
megszoknák az enge-
dékenységet és idõvel
nem lenne állandó ta-
nulója az osztálynak. Ennek ellenére meg-
ígérte, hogy fontolóra veszi a dolgot. Legkö-
zelebb, amikor a tanuló újra hiányozni
kényszerült, a tanárnõ arra kérte osztályát,
felejtsék el, amit eddig mondott, hiszen leg-
fontosabb emberi értékünk az együttérzés,
mások önzetlen segítése és támogatása. Sõt,
megkért minket, legyünk türelmesek, meg-
értõk, áldozatkészek, hiszen ez a pedagógus
és a tanulók együttes feladata egy ilyen
helyzetben.

Az érintettség megállapítása

Azért érdekes ez a konfliktushelyzet,
mert ebben a tanuló, az osztályfõnök, az

osztálytársak és a szülõ egyaránt érintett.
Mégis leginkább a tanuló és a pedagógus,
hiszen a probléma eredetileg köztük ala-
kult ki és csak idõvel került konfliktusba a
tanuló az osztálytársaival, valamint a szü-
lõ a tanárnõvel, végül a tanárnõ tanítvá-
nyaival. Úgy gondolom, érdemes lenne
megvizsgálni annak hátterét, hogyan is ke-
rülhetett a szülõ a pedagógussal konflik-
tusba. Azon túl, hogy a konkrét szituációt
és a szülõ motivációját ismerjük, hadd tér-
jek ki röviden arra, hogy milyen társadal-
mi változások és szerepmódosulások te-
szik lehetõvé vagy épp serkentik a pedagó-
gus-szülõ összeütközés kialakulását. 

„A rendszerváltásig az iskolának (a pe-
dagógusnak, hangsú-
lyosan az osztályfõ-
nöknek) felelõsséget
kellett vállalnia a di-
ákok teljes élettevé-
kenységéért, s a csa-
ládnak kötelessége
volt alárendelõdni az
iskola deklarált elvá-
rásainak. Az utóbbi
tíz évben a szülõk-
nek módjukban állt
visszavenni a fele-
lõsséget gyermekük
neveléséért (a szü-
lõknek immár ehhez
törvényes joguk is
van), s elvileg sok
tekintetben az isko-

lának kell(ene) alkalmazkodnia a család-
hoz. A pedagógus objektivitása és a szülõ
természetes szerepébõl adódó szubjektivi-
tása már az alaphelyzetbõl eredõen konf-
liktusokkal terhel(het)i meg ezt a viszonyt.
A pedagógusok és szülõk közötti feszült-
séget érzékelhetõen fokozza a család és is-
kola közötti hagyományos munkamegosz-
tás átalakulása. Bizonyított tény, hogy a
gyerek életpályájának alakulása nagymér-
tékben a család kulturális szintjétõl (s csak
lényegesen kisebb mértékben annak pénz-
tárcájától) függ. Az iskola szerepvállalása
számos ok miatt ebben a vonatkozásban is
elmarad a szükségestõl. Ezzel a jelenség-
gel is magyarázható, hogy a szülõk általá-
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Egyre nagyobb szakirodalom
foglalkozik az iskolai és a mun-

kahelyi pszichoterror, avagy
mobbing jelenségével. Ez azt je-
lenti, hogy a társadalmi „kény-

szerképződményeknek”, elsősor-
ban a munkahelyi és iskolai cso-
portoknak szinte igényük van ar-
ra, hogy találjanak egy kiközösít-
hető embert. Miután a mobbing
létrejön, a pedagógusnak vagy

bármilyen csoportvezetőnek na-
gyon nehéz megállítania azt. A

kialakult helyzetet a csoport
ugyanis megszokja, sőt örömét 

leli a kiközösítésben. 



ban bizalmatlanok az iskolával, a pedagó-
gusokkal szemben. Egyre többen vetik
szemükre a teljesítményközpontúságot, a
gyerekek túlterhelését.” (Szekszárdi, 2001)

Az elsõ reakció mérlegelése

A pedagógus elsõ reakciójában a teljes
hitetlenség, bizalmatlanság nyomán képte-
len volt vagy nem akart tanítványával
együtt érezni, továbbá etikátlan eszközök-
kel, tekintélyét kihasználva az osztályt si-
keresen ellene fordította.

Ez a lépés semmi esetre sem lehet építõ
jellegû egy konfliktus kezelése során.
Nem lehet célravezetõ, ha úgy próbálunk
megoldást találni, hogy az érintett diákot
eleve kizárjuk, sorsa felõl több tucat másik
gyermekkel együtt döntünk. E lépés mö-
gött a pedagógus gyengeségét vélem felfe-
dezni, aki egyetlen célt szeretett volna el-
érni: saját diákja megfegyelmezésén ke-
resztül tekintélyét bármi áron megvédeni.
Valószínûleg az eljárás helytelenségét ma-
ga is érezte, ezért is volt szüksége az egész
osztály támogatására, amelyet õ maga
kényszerített ki.

A konfliktuskezelésnek ezt a módját
mindenképpen szeretném elutasítani, mi-
vel a felek kölcsönös belátásáról, meg-
egyezésérõl szó sem lehetett, sõt az érin-
tett diákot a pedagógus megkerülte. Így
képtelenség a véleményeket tisztázni, kon-
szenzust alkalmazni. Ezen túl, magát a
módszert el is ítélem. A következõkben ezt
kívánom megindokolni.

Egyre nagyobb szakirodalom foglalko-
zik az iskolai és a munkahelyi pszichoter-
ror, avagy mobbing jelenségével. Ez azt
jelenti, hogy a társadalmi „kényszerkép-
zõdményeknek”, elsõsorban a munkahelyi
és iskolai csoportoknak szinte igényük van
arra, hogy találjanak egy kiközösíthetõ
embert. Miután a mobbing létrejön, a pe-
dagógusnak vagy bármilyen csoportveze-
tõnek nagyon nehéz megállítania azt. A ki-
alakult helyzetet a csoport ugyanis meg-
szokja, sõt örömét leli a kiközösítésben. 

Az iskolai mobbing esetében egy ilyen,
számukra örömteli szituációban „a diákok
nem veszik észre, hogy szemléletmódjuk

egyoldalú és elõítéletes. Lélektani háttere
és funkciója van, a kisebbség ellen irányul
az osztályközösségben csakúgy, mint a
társadalomban (ahol egyébként kutatások
tárgyává tették).” (Dambach, 2001)

Ezek után érdemes mérlegelni, milyen
súlyos következményekkel járhat, ha ma-
ga a pedagógus idézi elõ a mobbingot. Ez
ugyanis azt jelenti, hogy az áldozat telje-
sen egyedül marad. Gyakorlatilag a pszi-
choterror egy szélsõséges esetével állunk
szemben, amelynek a gyermek jövõjére és
személyiségének alakulására nézve súlyos
következményei lehetnek. „A kívülálló
pozíció erõsen akadályozza a társakhoz fû-
zõdõ kapcsolat kialakulását és megnehezí-
ti a fiatal számára, hogy öntudatos felnõtté
váljék. Ha a csoport többsége rendszere-
sen és hosszú idõn át azt közvetíti valaki
felé, hogy nem szeretik, sõt utálják, az
nem tud pozitív önértékelést kialakítani
magában és nem lesz autonóm felnõtt sze-
mélyiség.” (Dambach, 2001)

Esetünkben a mobbing szerencsére nem
tudott a maga teljességében kibontakozni,
mivel az azt elõidézõ osztályfõnök hamar
elveszítette az általa korábban befolyásolt
diákok támogatását. Részben a szülõvel
való beszélgetésnek köszönhetõen való-
színûleg megijedt tettétõl és látva annak
súlyos következményeit, teljesen megvál-
toztatta a tanulóval kapcsolatos addigi ál-
láspontját. Diákjai szemében ezáltal elve-
szítette hitelességét, akik egyre nagyobb
empátiát kezdtek tanúsítani az érintett osz-
tálytárs iránt. A tanítványok belátták, hogy
egy olyan ember döntését fogadták el és
támogatták, aki tetteiben nem következe-
tes, tanítványai felé nem saját személyisé-
gét közvetíti. Hogy is tudna egy pedagó-
gus így példát mutatni?

Az okok feltárása

A konfliktus sikeres megoldásához nél-
külözhetetlen a tanuló változásának okait
megvizsgálni és a tapasztalatokat össze-
gezni. A sok hiányzás oka családi problé-
mák sorozata. Induljunk ki abból, hogy
nem könnyû dolog apa nélkül felnõni, fõ-
leg, ha ezt az állapotot betetõzi egy család-
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tag súlyos betegsége. Az osztályfõnök nyil-
vánvalóan tudta, hogy a diák mennyire
szorgalmas és jó képességû. Tehát a mu-
lasztott órák növekedésekor az õ feladata
lett volna az okok azonnali feltárása, te-
kintve, hogy hirtelen, negatív változás állt
be egy jó tanuló esetében. „Az osztályfõ-
nököt az igazgató állítja az osztály élére.
Így a szociálpszichológia nomenklatúrája
szerint valóban fõnök. A legfõbb cél azon-
ban, hogy pszichológiai és pedagógiai érte-
lemben is vezetõvé váljék. A csoportlélek-
tan egész sor tulajdonságot lát szükséges-
nek a jó vezetõ esetében: törõdés a ránk bí-
zottakkal, azonosulás, szolidaritás, kezde-
ményezõkészség és irányítóképesség,
megfontoltság s nem utolsósorban szakér-
telem. (…) Az osztályfõnök sajátos vezetõi
feladatait alapvetõen az a tény határozza
meg, hogy a rábízott csoport tagjai gyere-
kek, ifjak, azaz fejlõdésben lévõ személyi-
ségek.” (Bessenyei) Mindez hûen tükrözi,
miért tartom rossz megoldásnak a tanuló
vizsgára bocsátását. Egy osztályfõnök csak
akkor használhatja ki vezetõi szerepébõl
származó „elõnyét” kollégáival szemben,
ha egy nemes és „jótékony” cél motiválja.
Ezzel szemben, itt a vezetõi pozícióból ere-
dõ hatalommal való visszaélés dominál a
konfliktus öncélú megoldása érdekében.
„Az önérvényesítõ (gyõztes-vesztes vagy
versengõ) stratégia esetében saját szándé-
kaink megvalósítása vezérel bennünket
akár mások törekvéseivel szemben is. Bi-
zonyos helyzetekben (tipikusan ilyen a ka-
tasztrófahelyzet) ez az egyetlen megoldási
mód, s alkalmazása jelentheti a felelõsség
személyes és kockázatos vállalását. Gond
akkor van, ha valaki csak ezt a megközelí-
tést képes elfogadni, minden körülmények
között kizárólag a saját szándékait, ötleteit,
szempontjait tartja szem elõtt. Bizonyos
határon túl ez a törekvés gátlástalanságba,
agresszióba torkollhat.” (Szekszárdi, 2001)
Ráadásul jelen esetben a mulasztások tény-
leges okára lehet, hogy soha nem derülne
fény, így a tanuló járna a legrosszabbul,
akinek az érdekeit leginkább figyelembe
kell venni egy ilyen helyzetben.

A jó pedagógus a hatékony, személyre
szabott segítségnyújtás érdekében annak is

keresi okait, hogy tanítványa miért nem
fordul hozzá bizalommal. „Ma már a jó
pedagógus egy személyben: gyógypeda-
gógus, kommunikátor, csoportdinamikai
szakértõ, pszichológus. (…) A társadalom-
ban bekövetkezett változások felszínre
hoztak számos problémát, amelyekkel a
korábbiakban egy pedagógus csak kivéte-
les esetben találkozott. A pedagógia fejlõ-
dése elkerülhetetlenné tette azt, hogy a ta-
nárok szembesüljenek azzal, hogy a diá-
kok gondjai nem egyformák, így ezek
egyénre szabott segítséget igényelnek.”
(Sárik, 2001) 

Tapasztalatok összegzése

Az érintett tanuló valószínûleg azért
nem mondta el problémáját osztályfõnök-
ének, mert korábbi tapasztalatai alapján
sejtette, hogy õ nem fog megértést tanúsí-
tani. Az elengedhetetlen bizalomteli lég-
kör tehát nem alakult ki, a pedagógus nem
teremtette meg. A feltétel nélküli elfoga-
dással – amely a bizalomteli légkör egyik
sarkalatos pontja – itt egyáltalán nem talál-
kozunk, sõt az ellenkezõjét tapasztaljuk.

Márpedig az elfogadás által megterem-
tett pozitív légkör több szempontból rend-
kívül lényeges eleme a nevelésnek. Egy-
részt biztonságérzetet nyújt a diákok szá-
mára, másrészt „…a személyiség fejlõdé-
sének optimális feltételét biztosítja és an-
nak a jognak a tiszteletét jelenti, hogy
mindenki saját értékei szerint irányíthassa
az életét. Ez a tudáson túlmutató meggyõ-
zõdés, a másik fejlõdésében, változásában,
a változásra való képességben való hit. A
pedagógusok körében nagyon nagy az el-
lenállás a feltétel nélküli elfogadással
szemben, mert az átlagosnál erõsebb nor-
matív szabályozás miatt a követelmények
feladásával azonosítják. Holott arról van
szó, hogy a személy fontosabb, mint a tel-
jesítménye.” (Sallai, 1996)

Ha már a bizalomteli légkörnél tartunk,
annak másik fontos építõeleme, az empá-
tia is egyértelmûen hiányzott az érintett
pedagógus konfliktuskezelésében. A tanu-
ló érzéseinek megértése, valamint e meg-
értés pontos visszajelzése nyilvánvalóan
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nem valósult meg. Az osztályfõnök a tanu-
ló viselkedését (a sok hiányzást) helytelen-
nek tartotta, majd érzéseinek meghallgatá-
sa és figyelembe vétele nélkül a konflik-
tust a diákot kizárva kezdte „megoldani”. 

Mindezek tudatában szeretnék röviden
rámutatni arra, mennyi áldozatot és ener-
giát követel az empátiás viselkedésre való
nevelés. Ez talán magyarázatként szolgál-
hat arra, miért oly nagy az empátiával
szembeni ellenállás bizonyos pedagógu-
sok esetében.

„Az empátia az emberi kapcsolatokban
megnyilvánuló beleérzõ megértés, amely a
másik ember élményeit és érzéseit, vala-
mint azok személyes jelentését pontosan
és érzékenyen ragadja meg. Az empátia,
próbálkozás a jobb megértésre, a teljes
kommunikáció pontosabb észlelésére. (…)
A pontos empátiás megértés a pedagógus
munkájában nagyon lényeges. Megpróbál-
ja megérteni, hogy a tanuló mit él át, mit
érez, hogyan észleli saját viselkedését.
Gyakran kell ellenõriznie a diákok segítsé-
gével, hogy megértése pontos-e. Empátiá-
san együtt lenni egy másik emberrel annyit
jelent, hogy arra az idõre félretesszük saját
nézeteinket, értékrendünket és értékelés-
mentesen, elõítéletek nélkül lépünk be a
másik világába.” (Sallai, 1996)

Szempontváltás

A legnagyobb hibát a pedagógus követ-
te el, aki nem érezte felelõsnek magát ta-
nítványáért csupán azért, mert nem ked-
velte. Önkényesen kibújt a problémameg-
oldás terhe alól, sõt a számára ellenszen-
ves diák sérülékenységét kihasználva, fe-
lelõsségérzetnek álcázott támadást indított
ellene, amelyhez tekintélyét használta fel.

Úgy vélem, itt válik igazán érthetõvé,
miért használtam korábban a „nem min-
dennapi és tanulságos konfliktus” kifeje-
zést. Ami engem illet (és feltehetõen még
sokan vagyunk így ezzel), ha a konfliktus-
pedagógia szót hallom, a pedagógus min-
dig egy konfliktus-moderátor képében je-
lenik meg gondolataimban. Érdemes tehát
megvizsgálni, milyen potenciális veszé-
lyekkel járhat, ha a pedagógus saját konf-

liktusát úgy próbálja megoldani, hogy tu-
datosan elõidéz még egy olyan konfliktust
is, amelyben a diákok a vele összeütközés-
ben levõ tanuló ellen fordulnak. Engedjék
meg, hogy az elsõ számú veszélyre egy
idézet segítségével hívjam fel a figyelmet:

„Az életkori sajátosságokból, csoport-
helyzetbõl, társadalmi állapotból többsé-
gükben elkerülhetetlen konfliktusok mel-
lett léteznek olyanok is, amelyek elkerül-
hetõk, s a pedagógusnak törekednie is kel-
lene ezek megelõzésére. Ilyen elkerülhetõ,
de az iskolában mégis oly gyakran elõfor-
duló konfliktushelyzetek fakadhatnak –
többek között – az önmagát beteljesítõ jós-
lat, az ún. Pygmalion-effektus mûködésé-
bõl. Amikor például a pedagógus vagy az
osztálytársak túlságosan hamar, elégtelen
információk alapján skatulyáznak be
egyes gyerekeket, akik – ha nem képesek,
vagy nincs módjuk kitörni ebbõl a kutricá-
ból – elõbb-utóbb beváltják a jövendölést,
olyanná válnak, amilyeneknek kikiáltották
õket. A rossz magatartásúnak mondott ta-
nuló egy idõ múlva önmagát is rossznak
tartja, s ennek megfelelõen is viselkedik.”
(Szekszárdi, 2001)

Nyilvánvaló, hogy az általunk vizsgált
diák könnyen eshetett volna e jelenség ál-
dozatául. Ugyanis, ha a pedagógus pálfor-
dulása nem következik be, a tanulót hiány-
zásai miatt egyre több felelõsségrevonás,
támadás fenyegette volna nemcsak az osz-
tályfõnök, de a többi diák részérõl is, akik
(fõleg a tanárnõ kezdeményezésére) hamar
beskatulyázzák osztálytársukat. Ez csak
tetõzte volna gondjait és a vádaktól való
félelme még több hiányzásra adott volna
okot. A fenyegetõ légkörbõl adódó rette-
gés miatt végül annyit hiányzott volna,
amennyi már tényleg pótolhatatlan. Annak
ellenére, hogy a pedagógusok feladata és
érdeke is elkerülni a Pygmalion-effektus-
ból adódó konfliktusokat, a gyakorlatban
nem ritka, hogy maga a nevelõ tehetõ fele-
lõssé egy-egy diák beskatulyázásáért.

A fentebb említett „fenyegetõ légkör”
maga jelenti a következõ veszélyt. Ha egy
pedagógus hosszú idõn át negatív tulajdon-
ságokkal ruház fel egy diákot, kirekesztett-
ként kezeli, igencsak megeshet, hogy az
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osztálytársak - akik osztályfõnökükre mint
vezetõjükre tekintenek – ugyanezt a visel-
kedést produkálják. Mindeközben „az el-
követõk nem tudják – és nyilvánvalósága
ellenére nem is akarják tudni –, milyen sú-
lyos lelki és testi károsodásokat okozhat a
mobbing, a tartós félelmektõl kezdve, a
pszichoszomatikus betegségeken át egé-
szen az öngyilkosságig.” (Dambach, 2001)
A pedagógus színváltásáig az érintett tanu-
ló is egyre kevesebb segítséget kapott osz-
tálytársaitól és úgy tûnt, barátait is elveszí-
tette. Természetesen õket is terheli felelõs-
ség, amiért osztályfõnökük buzdítására rö-
vid idõn belül elfor-
dultak korábbi barát-
juktól. Ugyanakkor
nem hagyhatjuk fi-
gyelmen kívül, hogy
a pszichoterror kiala-
kulása sokszor meg-
alapozatlan. Eseten-
ként lényegét sokkal
inkább a csoportve-
zetõnek való megfe-
lelés, saját rejtett ag-
ressziónk kiélése
vagy az unalomûzés
képezi. Nem is be-
szélve arról, hogy ön-
érvényesítõ osztály-
fõnökük kirekesztõ
szándékainak tudatá-
ban az osztálytársak
úgy érezhették, e lé-
péssel védettséget
szereztek önmaguknak, azaz õk már nem
lesznek társukhoz hasonló áldozatok.

Véleményem szerint egy ilyen, vegyes
érzésekkel teli erkölcsi dilemmahelyzet-
ben igazságérzetünk, igazságszeretetünk-
nek és lelkiismeretünknek kell vezérelnie
bennünket a jó döntés meghozatalában.
Pontosan ennek ösztönzése lenne a neve-
lés egyik lényeges feladata. „Tanítványa-
inkban az igazságos döntések alapozhatják
meg azt a képességet, hogy maguk is he-
lyes értékítéletet tudjanak majd alkotni.”
(Hoffman, 2002)

Nyilvánvaló továbbá, hogy egy konfliktus
megoldásával a pedagógus tartós eredményt

kíván elérni valamilyen jó cél érdekében. Ez
az eredmény úgy lehet tartós, ha kölcsönös-
ségen, konszenzuson alapul a megoldás,
amelyben nincs gyõztes és vesztes. Ezzel
szemben a hatalmon alapuló tekintély általá-
ban véve is negatív hatással van a tanár-diák
kapcsolatra. „Az ilyen tekintély mellett érve-
lõk azzal indokolják az irányítás jogosságát,
hogy a gyerek érdekében gyakorolják hatal-
mukat. Valójában a felnõtt tekintélynek való
feltétlen engedelmességet értik ez alatt, ami
az általuk kívánatosnak tartott viselkedést
eredményezi. Azt gondolják, hogy a hatal-
mukkal elért cél, a gyermek engedelmessé

formálása szentesíti e
formálás eszköze-
it.” (Fodor, 2000)

A mi osztályfõnö-
künk is azzal indo-
kolta döntése szigo-
rúságát, hogy tanít-
ványa érdekét szol-
gálja vele. Annak ki-
nyomozása viszont
elmaradt, hogy való-
jában mik is a tanuló
érdekei. Érzései,
szándékai nem ke-
rültek meghallgatás-
ra, a döntés önké-
nyes volt. „Kérdés,
hogy az ilyen mó-
don elért engedel-
messég meddig tart.
Ebben az esetben a
diák nem érdekelt az

értékrend elfogadásában. Nincs beleszólá-
sa a döntési folyamatba, passzívan elfo-
gadja, de nem érti a korlátokat. Nem tehet
mást, mint engedelmeskedik, mert az irá-
nyítás eszközei nem az õ kezében van-
nak.” (Fodor, 2000)

Látható tehát, hogy egy tekintélyelvû
pedagógussal állunk szemben, aki saját el-
képzeléseinek megvalósításán kívül nem
ismer más utat. Minden ettõl eltérõ maga-
tartást deviánsként kezel és egyetlen célja
ennek a viselkedésnek a megszüntetése.
Nem érdeklik a gyermekek körülményei,
szempontjai, a konszenzus nem lényeges
számára. Ennek okai elsõsorban a pedagó-
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Az osztályfőnök elsődleges fel-
adata egy ilyen szituációban,
hogy diákjával megbeszélje a

gondokat és kifejezésre juttassa:
szorgalmas, jó tanuló diákjának,
aki nem a maga hibájából hiány-

zik, minden segítséget megad a
felzárkózást illetően és lelkiekben
is. Erre az empátiás viselkedésre
kell ösztökélni az osztályt is. A di-
ákoknak ugyanis meg kell tanul-
niuk a nézőpontváltást, hogy be-

le tudják élni magukat problé-
mákkal küzdő társuk szerepébe.
S minél inkább érthetőek lesznek
az egyén elképzelései és érzései,

annál könnyebben tud a környe-
zete azonosulni vele és annál ne-

hezebben tud neki ártani. 



gus személyiségében keresendõk. „A te-
kintélyelvû személyiség önértékelése, ön-
tudatossága alacsony szintû – jellemzõ rá a
nagymértékû befolyásolhatóság és az erõs
függõség. Ez arra vezet, hogy a tekintély-
elvû személyiség eltúlozza a tekintélyek
tiszteletét, nagy jelentõséget tulajdonít az
engedelmességnek és a hálának, hajlamos
a különbözõ emberek elítélésére, teljes el-
utasítására, megfegyelmezésére, megbün-
tetésére és a behódolásra, ugyanakkor ezt
másoktól is megköveteli. (…) Helytelení-
tik, csoporton kívülinek nyilvánítják a sza-
bad érzelmi életet. A valódi gyengédséget
tagadva, azt túlkompenzálva a tekintélyel-
vû személyiség igyekszik hatalmasnak és
keménynek látszani…” (Sanford, 1973,
394.; Galicza, 1996)

Véleményem szerint mindez lehetséges
magyarázatként szolgálhat az általam
vizsgált tanárnõ viselkedésére, reakcióira.
Számára nyilván rendkívüli módon ellen-
szenves volt, hogy a tanuló úgy döntött, is-
kolai és otthoni feladatainak egyaránt
megpróbál megfelelni, még akkor is, ha
mindez több mulasztott órát von maga
után. Az ilyen „önkényesség” haragot éb-
reszthet egy olyan pedagógusban, akinek
meggyõzõdése, hogy a nevelõi munka
eredményessége abban rejlik, hogy a diá-
kok követõként, alávetettként, gyengeként
viselkedjenek.

Ezen túlmenõen, a tanárnõ bizonyára el-
várta volna, hogy diákja értesítse arról,
hogy családi gondjai miatt többet kénysze-
rül hiányozni az iskolából. Ez kétségtele-
nül el is várható egy tanulótól. Ugyanak-
kor ellentmondásosnak érzem, hogy egy
olyan pedagógus helyteleníti ezt a mulasz-
tást, aki pontosan tudja, hogy úgysem ad-
na szabad kezet semmiféle önállósághoz.
Melyik az a diák, aki segítségért, megérté-
sért fordulna osztályfõnökéhez, ha tapasz-
talatai alapján már tudja, hogy az nem fog
egy ilyen esetben megértést tanúsítani?
Gyakorlatilag arról van szó, hogy a tanuló
helyzetét a nevelõtõl való félelem tovább
nehezítette. Meggyõzõdésem, hogy lelke
mélyén ezt a tanárnõ is felismerte. Márpe-
dig, ha ez valóban így van, akkor most ki-
tûnõen szembesülhetett annak értelmetlen-

ségével, amit addig felépített. Bizonyos ér-
telemben tekintélyének csúcsán volt, hi-
szen diákjai féltek tõle. De van-e értelme
az ily módon elért és ilyen értelemben vett
tekintélynek? Természetesen nincs, hiszen
nem egy személyiségbõl fakadó, hiteles
tekintélyrõl van szó. E választ a bemuta-
tott eset is hûen tükrözi.

Nem véletlen tehát az osztályfõnök pál-
fordulása, amely többek között talán e fel-
ismerésnek is köszönhetõ. Felháborodása,
az osztály befolyásolása személyiségébõl
fakadó, ösztönös reakciók voltak a diák
„engedetlenségére”. Bizonyos idõ eltelté-
vel valószínûleg belátta, hogy õ maga so-
dorta kényszerhelyzetbe diákját, tekintélye
mindenáron való megóvásának az lett az
eredménye, hogy tanulói akkor sem kérik
az engedélyét, hozzájárulását, amikor kö-
telességük lenne. Mindennek tanulságát
szeretném most röviden összefoglalni:

„A pedagógus kétségtelen fölénye a ta-
nár-diák viszonyban csak akkor nem zárja
ki a kooperatív-munkatársi és egyenlõség
elvû közösségi viszony lehetõségét, ha e
fölény elsõsorban a nevelõi személyiség-
ben rejlõ hatalmi forrásokban – a hozzáér-
tésben, a sokoldalú kontaktusban, nyílt-
ságban – gyökerezik, nem pedig a formá-
lis és a személyiséghez képest külsõleges
eszközökben. Az utóbbiak alkalmazását is
csupán az elõbbiek hitelesítik. (…)” (Pa-
taki, 1972. 12–13., idézi Galicza, 1996)

A pedagógus meglepõen gyors nézõ-
pontváltásának további megítélése elõtt,
érdemes áttekinteni, mit jelent és miért
fontos a nevelõi munkában a hiteles peda-
gógus személyiség:

„Arra az emberre mondjuk, hogy hiteles,
aki önmagát tudja adni egy kapcsolatban,
aki természetesen tud viselkedni, mert nem
visel álarcot. Nem rejtegeti magát, érzéseit
nyitottan éli meg, közlései ellentmondás-
mentesek. A kongruencia a tanár személyi-
ségét mélyen érintõ követelményeket fo-
galmaz meg, mert az önazonosságot jelen-
ti, amelyben az önelfogadás a saját értékes-
ségében és a saját tapasztalatokban való bi-
zonyosság fejezõdik ki. (…) A pedagógiai
hatékonyság szempontjából azért van je-
lentõsége a hitelességnek, mert ha a tanár
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vegyes, ellentmondásos üzeneteket küld –
gyakran mond mást, mint amit érez, gon-
dol – a diákok bizalmatlanok lesznek és
kétségeik lesznek a tanár õszintesége, be-
csületessége felõl.” (Sallai, 1996)

Mindez teljes mértékben indokolja, miért
értelmezte át az osztály a konfliktust, miért
rendült meg az osztályfõnöknõbe vetett bi-
zalmuk. Mondhatjuk, hogy a hitelesség el-
vesztésének egy szélsõséges esetével talál-
kozunk. Itt a kétfajta hozzáállás ugyanis
végletesen ütközik egymással. Miután a pe-
dagógus szembesült önmagával és a szülõ-
vel is összeütközésbe került, a tekintélyt
túlhangsúlyozó, ellentmondást nem tûrõ
szigort hirtelen felváltotta az empátia hirde-
tése, az önzetlen segítségnyújtás követelé-
se. Érthetõ tehát, hogy a diákok szemében
osztályfõnökük teljesen elveszítette kong-
ruenciáját, egyben a bizalomteli légkör
egyik alapkövét. Mindenesetre ennek kö-
szönhetõ, hogy az érintett tanuló hosszú tá-
von mégsem vált sem a mobbing, sem a
Pygmalion-effektus áldozatává, mivel ha-
mar visszanyerte osztálytársai támogatását.

A megoldási koncepció kialakítása

Az osztályfõnök elsõdleges feladata egy
ilyen szituációban, hogy diákjával megbe-
szélje a gondokat és kifejezésre juttassa:
szorgalmas, jó tanuló diákjának, aki most
nem a maga hibából hiányzik, minden se-
gítséget megad a felzárkózást illetõen és
lelkiekben is. Erre az empátiás viselkedésre
kell ösztökélni az osztályt is. A diákoknak
ugyanis meg kell tanulniuk a nézõpontvál-
tást, hogy bele tudják élni magukat problé-
mákkal küzdõ társuk szerepébe. S minél in-
kább érthetõek lesznek az egyén elképzelé-
sei és érzései, annál könnyebben tud a kör-
nyezete azonosulni vele és annál nehezeb-
ben tud neki ártani. (Dambach, 2001) 

Azáltal, hogy az ilyen nehéz sorsú ta-
nuló feltétel nélküli elfogadásra és beleér-
zõ megértésre lel, problémája legalább
nem súlyosbodik. A segítségnyújtásnak is
alapvetõ feltétele egy ilyen légkör, ahol
„minden további lépésnek azon kell ala-
pulnia, hogy miként értékeli õ a saját
helyzetét, hogyan fogja fel, milyen meg-

próbáltatásoknak van kitéve, és hogyan
éli meg azokat. Egy ilyen beszélgetésnek
két feltétele van:

– a diáknak bíznia kell a tanárban, kü-
lönben nem nyílik meg elõtte;

– a tanárnak kedvelnie kell a diákot, kü-
lönben nem tud rajta segíteni. (Dambach,
2001)  

Az sem mindegy, hogy a tanulóval való
beszélgetés hogyan zajlik. Rendkívül fontos
a visszajelzés, a verbalizáció. Ne csak pasz-
szívan figyeljünk a másikra, hanem próbál-
juk megérteni, hogyan érez, hogyan látja a
világot. „E megértés során az információkat
rendszerezzük, rendezzük, strukturáljuk,
feldolgozzuk és ezt jelezzük vissza.” (Sallai,
1996)  Az ilyen aktív figyelés során a peda-
gógusnak arra kell ösztönöznie a diákot,
hogy beszéljen tovább, majd megpróbálja
felszínre hozni a diák mondanivalója mö-
gött rejlõ valódi érzelmeket. Továbbá cél-
szerû kompromisszumot kötni a tanulóval,
amennyiben elmaradásait igyekszik gondo-
san pótolni, egy idõre felmentést kaphat a
közösségi tevékenységek alól. Véleményem
szerint, amíg a családi gondok meg nem ol-
dódnak, a hiányzásokat egyrészt jobban kell
tolerálni, másrészt a pedagógus kollegákat
is ajánlatos erre kérni. Ez azért lényeges,
mert ha a többi szaktanár nem ismeri a tanu-
ló nehéz helyzetét, nem tud segíteni, sõt
rosszul ítélheti meg a diákot. Bonyodalmak-
hoz, konfliktusokhoz vezethet az is, ha az
osztályfõnök elnézõbb, mint a kollegái, akik
mit sem tudnak a megegyezésrõl. Sokkal
jobb, ha nem csupán egy, hanem az osztály-
ban tanító összes tanár együttes erõvel fo-
lyamatosan küzd azért, hogy az osztályban
pozitív szociális magatartás alakuljon ki.
Ennek elõnye, hogy az így összegyûjtött
megfigyelések mind az egyes tanulók eseté-
ben, mind a csoportszerkezet szempontjából
pontos képet adnak. (Dambach, 2001) Eh-
hez azonban elengedhetetlen, hogy az osz-
tályfõnök tisztában legyen a tanuló problé-
májával, valamint azzal, hogy miként éli
meg azokat. Csak így képes kollégáinak tel-
jes képet adni a tanuló helyzetérõl. Ezt hív-
hatjuk az osztályfõnök „megszólíthatóságá-
nak” is. „A megszólíthatóság a kétirányú
kommunikáció lehetõsége: a párbeszéd, a
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megbeszélés, a vita lehetõsége. Nevezhet-
nénk ezt a tulajdonságot rendelkezésre állás-
nak is.”  (Bessenyei)

Az aggódó szülõvel is fontos együttmû-
ködni, megnyugtatni afelõl, hogy gyerme-
ke nem szenved hátrányt, így nyugodtan
koncentrálhatnak otthoni feladataik, prob-
lémáik megoldására. Esetünkben különö-
sen fontos, hogy a családi gondokkal küsz-
ködõ tanulót ne terheljük tovább számára
teljesíthetetlen feltételekkel. A pedagógus
lelkiismeretessége az, amely lehetõvé tesz
egy olyan konfliktusmegoldást, amelyben
a problémákkal küzdõ diák bizalmat és a
bizalom által némi szabadságot kap iskolai
feladatainak teljesítéséhez. A gyermekek
lelki életéért vállalt felelõsség természete-
sen újabb terheket ró a pedagógusra, ezért
bizonyos esetekben egyszerûbbnek tûnhet
az elkerülõ magatartás, amely „fakadhat
abból, hogy az érintett úgy véli: nincs
most energiája, ideje ezzel a problémával
foglalkozni, vagy úgy gondolja, hogy a
dolog nem az õ hatáskörébe tartozik, nem
kívánja magát beleártani, illetéktelenül be-
leavatkozni. Ha azonban valaki minden
problémát elkerül, a szõnyeg alá söpör,
számíthat arra, hogy váratlan helyen, idõ-
ben, kontrollálhatatlanul zúdulnak majd rá
a felhalmozódó feszültségek, amelyekkel
azután már végképp nem tud mit kezdeni.”
(Szekszárdi, 2001)

Továbbá rendkívül fontos a tanárnõ és a
szülõ jó kapcsolata, hiszen lehetõvé teszi a
gyakori információcserét. Az általam vizs-
gált konfliktusban a szülõ bevonása a
megoldásba több szempontból is fontos
lett volna. Egyrészt az õ segítségével az
osztályfõnök nagyobb rálátást szerezhetett
volna az otthoni gondokra. Ez tudatosabb
segítségnyújtást tett volna lehetõvé az is-
kolában. Másrészt pedig a pedagógus
bizalomteli, megértõ légkört teremthetett
volna a szülõ számára is, aki annak tudatá-
ban, hogy gyermekével együtt megértésre
talált, nyugodtabban koncentrálhatott vol-
na a családi problémákra. Ez a kölcsönös
segítségnyújtás kiindulópont lehet a meg-
oldás irányába. Mindehhez persze nélkü-
lözhetetlen az a „nevelõi személyiség, aki
a nevelés technológiáját jól ismerve képes

arra, hogy mûvészi érzékenységgel min-
den pedagógiai helyzetben megtalálja a
pillanat megkívánta legalkalmasabb utat.
Ebben rejlik a pedagógiai gyakorlat mûvé-
szet jellege” (Hoffman, 2002)

Ezek a megoldások minden bizonnyal
biztonságérzetet teremtenek, nem okoz-
nak további stresszt, így az érintett diák
gondjai mellett is állandó késztetést, erõt
és motivációt érez a tananyag pótlására és
nem retteg folyton a hiányzások és lema-
radások következményeitõl, hiszen nem
fenyegeti ellenséges légkör az osztályban.
Ennek az iskolai tanulás szempontjából is
nagy jelentõsége van, hiszen „a tanulási
folyamat, az új tudásanyag befogadása és
a régi ismeretek felidézése nagyon erõsen
függ a szociális klímától. Így például
könnyebben ragad meg az új információ
és az ember jobban visszaemlékezik rá, ha
a csoportban jó közérzet társul hozzá.
Kellemetlen, fenyegetõ, esetleg ellensé-
ges környezetben nehezebben jegyzi meg
a hallottakat, könnyebben megfeledkezik
róluk.” (Dambach, 2001)

Következtetés

A konfliktus elemzésével valójában két
célom volt. Egyrészt szerettem volna be-
mutatni egy olyan iskolai konfliktust,
amelyet több szempontból is nagyon érde-
kesnek találtam. Például magában foglal
néhány, számomra megdöbbentõ eljárást
és nem mentes a szélsõségektõl sem. Ilyen
többek között az az eljárás, amelynek so-
rán az osztályfõnök tudatosan idézett elõ
egy osztályon belüli mobbingot. A szak-
irodalom ugyanis inkább csak azzal foglal-
kozik, hogy mit tegyen a pedagógus, ha
észreveszi, hogy létrejött a kirekesztés,
vagy hogy miként akadályozza meg annak
kialakulását. Az a másik, nem kevésbé
szélsõséges lépés is figyelemreméltó, ami-
kor az osztályfõnök egyik pillanatról a má-
sikra változtatta meg nevelésbeli nézeteit,
s így hitelességét teljesen elveszítette, hi-
szen nyilvánvaló, hogy a két ellentétes
hozzáállás közül az egyik biztos, hogy
nem a valódi érzéseit tükrözte. A tanulók-
nak azt megállapítani, hogy melyik a ha-
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mis prédikáció, a korábbi tapasztalatok
alapján nem volt nehéz. Ezen kívül bonyo-
lulttá, érdekessé teszi a konfliktust, hogy
többféle összeütközést tartalmaz (nevelõ-
diák, szülõ-nevelõ, diák-osztálytársak, ne-
velõ-osztálya) és ebbõl következõen az
érintettség aránya magas.

A másik célom az volt, hogy e konkrét
esettõl elszakadva, általában véve is kitér-
jek a nevelés és konfliktuskezelés szem-
pontjából rendkívül fontos mozzanatokra.
Igyekeztem kiemelni néhányat a pedagó-
gus személyiségének legfontosabb, az
eredményes nevelés-
hez szükséges alko-
tóelemei közül.
Egyidejûleg felhív-
tam a figyelmet arra,
milyen következmé-
nyekkel járhat a ne-
velõ és a nevelt kap-
csolatára nézve e
személyiségjegyek
hiánya. Az ehhez
kapcsolódó példákat
maga az általam be-
mutatott iskolai kon-
fliktus szolgáltatta.
Röviden kitértem az
osztályfõnöki szerep
kívánalmaira, a pe-
dagógus és a szülõ
együttmûködésének
szükségességére és
bizonyos iskolarend-
szer- és társadalom-
beli változásokra,
amelyek ezeket a kí-
vánalmakat, szükségleteket elõidézték.
Megvizsgáltam továbbá az iskolai pszi-
choterror jelenségét, kialakulásának okait,
valamint annak hatását a kirekesztett tanu-
ló személyiségére. Mindezek általános át-
tekintését is elsõsorban az elemzett konf-
liktus indokolta. Legfontosabb tanulság-
ként arra szerettem volna rámutatni, mi-
lyen súlyos következményekhez vezethet
az, ha a pedagógus egy konfliktus megol-
dásával csupán saját tekintélyét kívánja
megõrizni, megerõsíteni, vagyis a kölcsö-
nös megegyezés lehetõségét elutasítva,

önmagát egyeduralkodóként látja. Ily mó-
don eredményes konfliktusmegoldás már
azért sem jöhet létre, mert kizárja a peda-
gógus és a tanuló interakcióját. Mivel a te-
kintélyt túlhangsúlyozó pedagógus feltét-
len engedelmességet vár el, nem jöhet lét-
re olyan megoldás, amely a felek számára
optimális. Hiszen ilyen megoldás csakis
akkor valósulhat meg, ha alapját a komp-
romisszum keresése képezi. „A kompro-
misszumkeresés feltételezi az együttmû-
ködést, a kölcsönös bizalmat, az igazsá-
gosságot. Ha egy-egy kompromisszum

megkötésénél ezek a
feltételek hiányoz-
nak, a megegyezés
következtében csak
rövid idõre jöhet lét-
re egyensúly, s en-
nek felborulásával
mélyebb és rombo-
lóbb hatású feszült-
ségekkel, ütközések-
kel kell számolni.”
(Szekszárdi, 2001)

Sokkal kevésbé
lehet eredményes, ha
a pedagógus a
kompromisszumkö-
tés látszatát keltve
szankciókat alkal-
maz. „Ez az eljá-
rás egy-egy helyze-
tet „elrendezhet”
ugyan, de semmi
esetre sem számít
konfliktusmegoldás-
nak. Ha a diákban

(esetleg társaiban is) tüske marad, ha igaz-
ságtalanságként éli meg az adott szankci-
ót, a konfliktus valószínûleg az eredetinél
bonyolultabb és elmérgesedettebb formá-
ban tovább él, illetve elõbb-utóbb feltehe-
tõen kiújul.” (Szekszárdi, 1994) Ezért na-
gyon fontos, hogy megtanuljuk úgy kezel-
ni konfliktusainkat, hogy annak alapját az
empátia, a kölcsönösség, a kooperativitás
és a konszenzus képezze, célja tehát olyan
megoldás legyen, amelyik mindegyik fél
számára megnyugtató. „Tudásunkat adjuk
tovább a tanítványainknak. Segítsük õket
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Rendkívül fontos a tanárnő és a
szülő jó kapcsolata, hiszen lehető-
vé teszi a gyakori információcse-
rét. Az általam vizsgált konflik-
tusban a szülő bevonása a meg-
oldásba több szempontból is fon-
tos lett volna. Egyrészt az ő segít-
ségével az osztályfőnök nagyobb
rálátást szerezhetett volna az ott-
honi gondokra. Ez tudatosabb se-
gítségnyújtást tett volna lehetővé
az iskolában. Másrészt pedig a

pedagógus  bizalomteli, megértő
légkört teremthetett volna a szülő

számára is, aki annak tudatá-
ban, hogy gyermekével együtt

megértésre talált, nyugodtabban
koncentrálhatott volna a családi
problémákra. Ez a kölcsönös se-
gítségnyújtás kiindulópont lehet

a megoldás irányába. 



abban, hogy a konfliktusaikat majdan õk is
így és ne a szemet szemért elvet követõ
önérvényesítõ vagy a nem szól szám, nem
fáj fejem típusú elkerülõ, esetleg a mártí-
romságot vállaló önalávetõ módon oldják
meg.” (Szekszárdi, 2001) 

„Ne higgyük, hogy mindig igazunk van!
A tanári pálya könnyen kialakíthat ben-
nünk ilyen téveszméket, tekintve, hogy
idõnk nagy részét nálunk képzetlenebb és
kisebb tudású gyerekek között töltjük. Ez
gyakran felsõbbrendûségi tudatot, komoly
személyiségtorzulást okoz, ha nem figye-
lünk eléggé magunkra. A kételkedést nem
ismerõ, önmaga igazában mindig biztos
pedagógus nemcsak rossz tanár, hanem al-
kalmatlan nevelõ is. (…) Milyen is legyen
hát a jó nevelõ a tanár-diák kapcsolat vál-
tozásai közepette? Nagyjából ugyanolyan,
mint fél évszázaddal ezelõtt, ahogyan Ka-
rácsony Sándor megálmodta: „Áradjon
belõle titokzatos áram módjára az õszinte-
ség és a szabadság, tudjon egyformán adni
és elfogadni. Ne sokat törõdjön aztán más
egyébbel. Az áramkör megindult, s elvég-
zi a többit.” (Hoffman, 2002)
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