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A tanirok v6ratlan helyzet el6 kerfilnek.
A honfoglali,is kori 6letszok6sok aprop6j6n szeretn6-
nek a kdziiss6gi eryiitt6l6s probl6miival foglalkozni,
azonban a feldirltan 6rkez6 oszt6lyfcindk 6s izgiga csa-
pata, az titddikes fejelsztcis<ik v6ltoztatisra k6ny-
szeritik ciket. A h6rom tflkoros de mindenk6ppen tfil-
s(rlyos firi majdhogrnem aS/onvert a sziinetben k6t
,,koll6g6t", akiket egy6bk6nt m6skor is verni szoktak.
Nem bir veliik - mondta Anna n6ni -, a hagyom6-
nyos eszkdzdket m6r kimeritette, semmi eredm6ny.

A feladat kettcb. Ki kell deriteni a vereked6sek
visszat6rci motiveci6it, s ismerni kell a vereked6sek le-
foly6sit. A tdbbi majd kideriil.

Pedag6glal cdl lehetne; erkOlcsl v€lemdnyalko'
tdsra kdsztetnl az osztflyt, oz agresszorokban kl-
alakftanl valsmlfdle belsd f€ket, bel6tdst. S ha sl-
kerillne, a verekeddk 6s tlldozatok kdzdtt blzo-
nyos kompromlsszum kdszsdget.

Kiegyensflyozott csalidi hitt6rrel.rendelkezci gre-
rek az osztilyban szinte egy sincs. Altaliban dekon-
centr6ltak. Ha ijfajta inger nem 6ri ciket, 5{ perc
utin k6ptelenek fegrelmezetten viselkedni. Ez jellem-
z6 a 8}Vo-ukra. T(rlmozgdsosak, akkor sz6lnak, ha va-
lami esziikbe jut, sz6lesen hadon6smak. A 20Vo meg
nagronis csendes, elhfz6d6, vagy tompa, tohonya. A
foglalkozist, egy v6raflan dtlettel, a tanirok a More-
no nev6hez fiiz(frd k6pzeletbeli vonal kihtiz6sival kez-
dik. A szok6sos kdr kdzepen k6t sz6l# pont, k6t ve8-
letes tulajdonsig. Ilyenek mag6nyt kedvelcj - csak
t6rsas"igban 6rzi j6l mag6t; megbocs.it6 - haragtart6;
szelid - ingerl6keny elhirz6d6-vereked6s. Ki milyen-
nek tartja magit? Alljon a k6pzeletbeli vonalhoz. Ki-
ki ddntse el, mag6ba n6zve el6bb, hol a helye!

Nem kellett n6gatni 6ket, hiszen alkalom nyilt sze-
repl6sre. M6rpedig ezek a fejlesztris gyerekek szeret-
nek szerepelni. K6t csoportban 6llnak a vonalra, hogy
lithas&ik egym6st. Ez pedagogiai szind6kbol t<jrt6nik
igy, hiszen a tan6rok szeretnr6k el6rni, hogy besz6lge-
t6s, vita kerekedj6k a j6t6kbol; hasonl6k6ppen it6lik-
e meg egrm6s tulajdons6g6t vagy elt6rden, s ez miben
kiildnbdzik att6l, mint aki maga jel<ilte ki a hely6t.

Az eredm6ny meglepri. A tanul6k <in6rt6kel6se
majdnem pontos, a vereked6k v6llaljdk <inmagukat
6pp[gy, mint a langrmelegek, avagy az elhfiz6d6k. S
ha a k6p nem egyezik az 6vr6k6vel, sz6lnak mi6rt ide
6llt6l, s nem oda, s azt is megmondjik, mi6rt m6sutt
a helye. 5z6 sz6t kiivet 6s rilfordul a besz6d a d6lel<it-
ti vereked6sre is. Az agresszorok nem rejtekeznek,
mintha m6g biiszk6k is voln6nak 16, hogy 5k ilyenek.

Lej6tszan6k-e a vereked6st, ahogr t6rt6nt?
[angzott a k6rd6s 6s aj6nlat. Hogyne, k6szs6gesen. V6l-
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lalkoznak r5, m6gledig ugyanazok Gyrla, Kilmfn, Sa-
nyi. Akik verekedtek. S azok is, akiket vertek: Dagi 6s
AdAm. K6tszer j6tsszak el teh6t a megveret6st. Meg-
egyeziink abban, hogy mindent csak mimben.

Minden az 6r6n kezdci<lik. Az illdozatok, akiket
emezek valamik6pp felbosszantanak, visszasdrtenek. A
Dagi fgr, ,,il kurya any6d", AO,em a kicsi 6s v6kony
szellemesen, csifol6dva. I(ilminnak sz6l a s6rt6s, de
a sziinetben, mert haverok, m6r h6rman verik az egyet.
Akit vernek, behizza a fej6t, kOzzel v6di a szem6rm6t,
kdzben ki4romkodik, a m6sik jajgat 6s sir, majd ami-
kor fdldre keriil, az 6sszeg6mtxily6il6tt testet meg is
rugdoss"ik kiss6. A kiab6l6sra odamegy a tan6r vagy
valaki, az illdozatok az 6rdekJ(l6s kdz6ppontj6ba ke-
riilnek, a verekedcik szint6n. Az elcjbbit sr..jnilljf,Jr, az
ut6bbit megbiintetik. Ez igy tdrt6nik minden esetben,
s mindenki ezt tartja term6szetesnek. Dagi6k is meg-
szoktrlt, Kilm6n6k is.

Elj6tszanik-e forditva is a vereked6st? - foangzik
a k6rd6s, fgy, hogy az 6ld,ozat a vero, s az egyik ve-
rekedcj a megvert. Az akci6 ugyanfgy zajlik le, mint
az elrjbb. Mintha ritusa volna. Az 6idozatot j6tsz6 ag-
resszor 6ppirgy hfzza iissze mag6t, 6pp 6gy k6romko-
dik 6s jajgat, mig az im6nti megvert ugyanirgy tit 6s
ru8.

A tan6rok az6rt jitszatj6k el fordiwa is a vereke-
d6st, mert abban rem6nykednek, hogy az 6ldozat he-
ly6be keriilt verekedci_ k6pes annak 6llapot6t meg6lni,
s jobb bel6t6sra jut. Am nem igy td,rt6nik. Megrende-
liil6snek semmi nyoma.

Kideriil viszont, hogy az 6ldozatok ily m6don sze-
retnek k6zpontba keriilni, s ez6rt nem is nagron b6n-
j6k, ha verik ciket. Az is nyilv6nval6, hogy tz xztiiyt
ural6 ercisek nem 6rzik bfinnek agresszi6jukat. Ok csak
a provolciliisra vilaszolnak. Erejtikkel. Igy tartj6k ter-
m6szetesnek.

Azt sem tekintik kivetnival6nak, hogr h6rman iit-
nek egret. Galeri szab6ly ez, mint ahogy a vereked6s-
ritusban szabilly az iit6s 6s a rug6s is. M6s improvi-
zilci6s jilt6koka6l kideriilt, hogy szenved6lyesen n6zik
a horror filmeket 6s a krimit, no meg a keleti sport6-
gakat. Az igazs6ghoz tartozik m6g, hogy a mfsodik ve-
reked6s-j6t6kn6l majdnem elszabadult a pokol, a fel-
iigreld tauilrt jatsz6 kisl6nyok ugyanis nem tudt6k le-
csillapitani a verekeddket. Sirisos hirig lett belcile. A
tan6roknak kellett kdzbel6pniiik, s maguk is megijed-
tek.

Szerettek volna m6g valami megold6st kicsikarni:
tegrenek engedm6nyeket, net6n fogadalmat, hogr m6s-
kor nem ezt csin6lj6k 6s nem igy, hogy megbesz6lik
inkibb 6s kompromisszumot k6tnek, hogy az egyik nem



l$ provokiilja a mrlsikat, amazok nem 6lnek fizikai ere-
jiikkel stb. A fiirk, hogy a tan6roknak kedvibe j6rja-
nak, udvariasan fogadkoztak is. De sejthetci volt, hogy
ez inkibb gesztus a r6sziikrtil. Hogy mit k<inyvelhettek
el eredm6nynek? Annyit legfeljebb, hogy megismert6k
a motiv6ci6kat, s azt, hogy a biintet6st nem ott kell
kezdeni 6s nem fgy, ahogy az iskola szokta volt ha-
gyom6nyos m6dszerekkel.

0pUU pedag6glal c6lklt{lzds:
Rdddbbentenl a flfkat &rra, hogy cselekedettik
tdrvdnybe iitk6zd, k6vetkezm6nyekkel Jrlr, el kell
6rnl, hogy mfikfidsbe ldpJen s lelkllsmeret, Je-
lentkezz0k a bfintudaL JbJJOn el a nagy ,,ahd 6l-
m6ny", r katarzls. Mddszer gyanfnt pedlg alkal-
maztassdk tz ,,6letl{J0k", a m{lv€szet-hat6s - me-
chanlzmus6val.

A ryerekeket nem a kdrkdrds t6r, hanem egy haryo-
minyos oszt6lyk6p v6rja. Nekik ugyanrigy kell beiilni-
iik a padokba, mint a hag;rom6nyos 6r6n. A tanir
ugyanirgy jelenik meg el6ttiik, ugyanolyan modorban,
mint a t6bbiek, ugyanirgy k6vetelik, hogy jelentsenek,
mint ahogy megszokt6k. A foglalkozasvezet6k egyike
k6di veliik, hogy most egy m6sik iskola mdsik dtddik
oszt6lyiban vannak, hogy a taniraik is szerepet j6t-
szanak, egyikiiket Gizi n6ninek, misikukat G6za b6-
csinak hivj6k. A tanul6k, akikkel irjra fel akarj6k g6n-
gydliteni a vereked6st szint6n nem azonosak 6nma-
gukkal, IstvS.nnak, Siindornak 6s Attilinak hivjik <iket.

A foglalkozisvezetcik fgy tervezik, hogy a konflik-
tust ki6lezik. A gyerek, akit ebben az osztilyban meg-
vertek, olyan szerencs6tleniil esik el, hogy agys6riil6s-
sel a mrit6asztalon fekszik. Ugr d6ntenek, hogy fell6p-
tetik az i,Jdozat anyjilt is, hog;r szembesits6k a vere-
kedrjkkel. Mag6t a vereked6st a folyos6-feliigyel6 G6-
za b6csi j6tszatja fijra, fgy, amik6nt 6l6tta azt. Esze-
rint a v6gzetes iit6st nem is az m6rte, akit megs6rtett
az 6ldozat, hanem az egyik haverja. Eldontiitt6k, hogy
er6sen figyelik az osztillyt, s ha irgy 6rzik, a r6d6bbe-
n6s nem el6gs6ges, menet k6zben tovibbl6pnek. Hir-
ad6s jdn a k6rh6zb6l, hogy a grerek meghalt. S ha
sziiks6ges, 6jra megfelentetik az any6t is. Majd fell6p-
tetik az igazgat6t is, az ci tiszte kdzolni, h,tgy a folyo-
soi vereked6snek nem csak a hal6l a k<ivetkezm6nye,
de rendcirs6gi vizsg6lat is, fiatalkorfi brirt<in vagy ja-
vit6 rnt6zet. Kdzli azt is, hogy minden bizonnyal G6-
za b6csi ellen is fegyelmi vizsg6lat indul, mi6rt nem
akadilyozta meg a hal6los v6gri vereked6st s driilhet,
ha csak elbocsritjik az 6ll6sib6l.
Majd, - d6ntottek a dr6matanirok - sziil6i 6rtekez-
letlel zArjik a foglalkozist, a tanul6k lesmek a szii-
Irik, s megbesz6lik az esetet, tudnak-e ments6get ta-
l6lni a biin<isdk v6delm6re.
Mi tdrt6nt a val6silgban? A t<jrt6netet, ahory tervez-
t6k, vegi&jdtszott6,k. V6gig kellett jitszani. A reag6l6st
ug;ranis nem szimithattik ki ekire.
A m6skor vihincol6 grerekek megferyelmez6dtek, mi-
helyst bel6ptek a kdnyvt6rba. A sz6kekt6l, melyek m6s-
k6nt helyezkedtek el, mint ahogr megszoktdk. A ha-
gyomiinyos porosz modeltfgggdta 5ker. Ogy kellett le-
iitniiik, hog;r szembe keriilt'€fif9.[tedr6val, a tan6rral,
aki miut6n elmesr6lte a szeretifrfyzetet, szigor(r volt
6s feszes.

A hirre, hogy T6th Karcsi, igy neveztiik tz lldozatot,
6let hal6l kcizdtt var., az oszt6ly '70Vo-a megddbbent.
Hogy ilyen is lehets6ges. Szinte l6that6, mik6nt helyet-
tesitik be a hirt saj6t 6lm6nyeikkel; alig f6l6ve hogr
kdziiliik valaki egr iskolai vereked6shil kifoly6lag
majdnem leb6nult... Mint ut6bb kideriilt, a tiirt6netet
val6sigosnak fogadt6k el, elhihetcjnek, olyannak, amely
a megnevezett iskol6ban val6ban megtiirt6nt. S ett6l
az elhihetris6gtril rendiiltek meg. Egy sric boh6cko-
dott, hirom-n6gnril nem lehetett tudni, mik6nt 6rez
6s v6lekedik. A rekonstru6lt vereked6st, a folyosofe-
Itigreld tanir intenci6ja alapjin ugyanazok villalt6k
akik legut6bb is verekedtek. Egr kiv6tel6vel. A boh6c-
kod6 gyerekre bizzik a harmadik titlegelcit abban a re-
m6nyben, hogy az esem6nyek hatisa alatt az illetci is
mag6ba n6z. T6vedtek, Tsolt ugyanis 6gy v6dekezett
a stressz hat6s ellen, hogr megpr6b.4lt mindvegig ki-
viil maradni, s b6r ut6bb kideriilt, hogy hatott ri a j6-
t6k, majdnem tdnkretette az elk6pzel6xt. Megizzasz-
totta a t6bbf6le szerepet jitsz6 tan6rokat.
Az elcjzetes tervtril elt6rve a vereked6s elj6tsa{sa utdn
oszt6lygy(il6st iktatnak be, mik6nt lilttilr 6s l6tj6*.. a
dr6m6t a tdbbiek. H6t frgy mint azt szoktit a val6-
sigban is l6tni. S m6r vit6ba torkollna, posvinyba az
eg6sz, b6ktiljenek ki ajinljik, amikor gyors ddnt6s, jdj-
j6n be az anyttka, s k6zolje az oszl6,llyal, hogy meg-
halt Karcsi. Igy t6rt6nt.
A hat6s kiil6n pszichol6giai elemz6st 6rdemelne. A hir
viiratlanul 6ri riket. Tobben vannak, akik a padra bo-
rulva feljajdulnak. Sokak hen&ia fijdalma5. Vannak,
akik mintha szin6szkedn6nek, vagy mintha ezzel il-
c6mik mdgd<ibben6siiket. Pontosan nem tudni, de va-
l6di dr6mai hatist lehet 6rz6kelni. Mintha felfogn6k,
j6v6tehetetlen baj td,rt6nt. El6ttiik az anyuka, akinek
volt gyereke, s most'm6.r nincs. S az6rt nincs, mert a
folyos6n szokv6ny-vereked6s t6rt6nt. Kiil6n6sen feltii-
nd a megrendtilts6g a k6t val6di vereked6 sric, Gyu-
la 6s Kilm6n arc6n. Ogr ttinik, o:k komolyan megel-
nek valamit.
Azon m6r nem is csodilkoznak, hory a biin biinh<id6-
se a javit6 rnt6zet vagy m6s rendcirs6gi elj6r6s. Nem
tiltakoznak.
Akkor sem tiltakoznak, amikor 6k maguk jitsszik el
a sziilcii 6rtekezleten a saj6t sziileiket. Nem keresnek
ments6get a gyerekeik azaz 6nmaguk szim6ra.
A teritr6lis mozzanat, az egyprces n6ma fel6ll6s az
elhunyt iskolatd.rs eml6k6re, tr'tetfizi a hat6st. Katar-
zis van a levegciben.
M6g k6t megjegp6s. 7-nlt a, boh6c, m6g a veg6re is
produkil egy figyelemfelhiv6 atrakci6t; elj6tssza, hory
majdnem <isszeroskad a fdjdalomt6l.
Megh<ikkentette rjket, hogr a vereked6snek a folyos6-
feliigreki taniir is vesztese. Erre t6bbsz6r is r6k6rdez-
t9k, hogy ez igaz-e?
Ora v6g6n t6bben odamentek a foglalkoz6svezet6khiiz
tudakolni, hogy ez melyik iskol6ban esett meg? Majd
azt mondt6k, sz6 szerint ezll. ,,Ez nagyon szomorf 6ra
volt."

Megjegyz6s: Nem ment ez hiba n6lkiil, kitetszik a be-
sz6mol6b6l, de 6gy trinik valami fjb6l felfedeztetett;
a trag6di6nak is van nevel6 hat6sa.
A gdrrig6kt<il m6g mindig van mit tanutni!
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