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A hasbeszélő

1. Az álarc mögött
Nem tudom, ki hogy van vele, de én imádom az angol nyelvkönyveket. Beléjük vagyok 
habarodva. Napközben mindig akad belőlük egy-kettő a táskámban. Éjszaka az éjjeli
szekrényemen pihennek. A külcsín tökéletes: fényesek és puhák, érintésük felvillanyoz. 
Ugyanakkor lelki biztonságérzetet kölcsönöznek; jobban bízom bennük, mint a legjobb 
barátaimban. Ami pedig a belbecsét illeti, nos mindazt a tudást magukban hordozzák, 
amit egyáltalán érdemes tudni. A csillogó felszín alatt mélység rejlik.

Ott van mindjárt L. G. Alexander „New Concept English” című sorozata. Régi 
bútordarab. Csak a veterán tanárok emlékeznek rá, hiszen a hatvanas évek végén jelent 
meg első kiadásban. Négy szint, más-más színű borítóban: narancssárga, zöld, kék és 
sárga. Drillek végtelen láncolata. Jobbnál jobb sztorik. Ha azt mondom: „Alfred Bloggs 
kettős élete”, mi jut eszedbe?... Semmi? Elárulom: Alfred Bloggs szemetesként kereste 
kenyerét az Ellesmere Vállalatnál. íme egy bekezdés a történetből:

„Amikor megnősült, Alf szégyellte bevallani a foglalkozását. Mindössze annyit 
árult el a feleségének, hogy egy vállalatnál dolgozik. Reggelente finom fekete öltöny
ben indult el otthonról, majd a munkahelyére érve kezeslábasba bújt, s a következő 
nyolc órában szemetezett. Késő délután, mielőtt hazaindult, lezuhanyozott, és vissza
bújt az öltönyébe. így telt el több mint két év, s munkatársai megőrizték a titkát. Felesége 
sosem jött rá, hogy szemeteshez ment feleségül, s már nem is fog, mert Alf állást 
változtatott. Hamarosan kezdő adminisztrátorként kezd új életet. Feleannyit keres majd, 
mint eddig, mégis úgy érzi, a státuszában beállt javulás kárpótolja őt az anyagi 
veszteségért. Mostantól egész nap öltönyben járhat, s mindenki Mr. Bloggsnak fogja 
szólítani, nem pedig Alfnek.”

Eddig a történet. Alfred Bloggs különös esetével kezdő tanár koromban ismerked
tem meg, s jót mulattam rajta. Ahhoz azonban túl fiatal voltam, hogy teljes mélységében 
megértsem.

De hadd idézzek fel még egy tanulságos történetet. Az első osztályom a hetvenes 
évek elején érettségizett. Néhány évre rá összefutottam Zsuzsival, aki abba az osztályba 
járt. Vidáman ráköszöntem, s a hogyléte felől érdeklődtem. „Ne játssza meg magát,

A tanulmány eredetileg angol nyelvű előadás céljából készült. Ezt a felolvasásra íródott szöveget 
ültette át a szerző magyarra. Dőlt betűvel szedjük a hasbeszélő bábú mondatait. (A szer.)
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tanár úr!” szakított félbe jeges hangon. „Te-tessék?” hebegtem. „Sosem kedvelt, vagy 
tévedek?” kérdezte, azzal faképnél hagyott. Igaza volt. Sose kedveltem. Hozzáteszem, 
mindig a legjobb osztályzatot kapta, s ellenszenvemet bíztató mosoly mögé rejtettem. 
„A jó tanár fő ismérve, hogy szereti a gyerekeket!” - olvasható a tanárképzés kiskáté
jában. Jó, jó, de mi van akkor, ha mégsem szeretek valakit? Tettessem magam? 
Hiábavaló minden erőfeszítés, mert a gyerekek - lásd Zsuzsit - átlátnak a szitán. És 
sosem bocsátanak meg nekünk.

Mondd, mikor hagyod már abba ezt az üres moralizását?

Hát te ki vagy?

Én volnék a te hasonmásod, s torkig vagyok a prédikációddal. Áruld el végre, mire 
akarsz kilyukadni!

Arra, hogy a tanárok kettős életet élnek.

Főleg te, Péterkém. Te vagy a legnagyobb szélhámos.

Szállj le rólam! Előadást tartok, ha nem vetted volna észre. Szeretném folytatni.

2. A világ bonyolult
No persze nemcsak a tanárok ilyen szemforgatóak. Mindenki az. Sűrűn váltogatjuk a 
szerepekeinket. Hol gyermekek vagyunk, hol felnőttek. Hol barátok, hol ellenségek. 
Beosztottak és főnökök. Boldogok és a boldogtalanok. Ébrenlevők és álmodok. Élők 
és holtak. Hasbeszélők vagyunk.

Mindenki?

Igen, kivétel nélkül. Vegyük például a kis Jamie-t. Elbőgi magát, majd felkacag, megint 
sír egy sort - és így tovább. A végén az sem tudod, hol áll a fejed. Most nevet vagy sír? 
Ez a kezdet vége, vagy a vég kezdete? Elmosódó határok, ellentmondásos szerepek. 
Nincsenek fekete-fehér szituációk.

Nem valami eredeti meglátás!

Erről egy régi mese jut eszembe (Mérő, 1996). A császár ráparancsol az udvari 
bölcsekre, hogy foglalják össze egyetlen kötetben a világról összegyűjtött tudásukat. A 
több éves vita gyümölcse egy vaskos kötet. Csakhogy időközben a császár megöregszik, 
s érzi, túlságosan kevés van már hátra az életéből ahhoz, hogy egy ilyen vastag könyvön 
átrágja magát. Ezért parancsot ad, hogy a bölcsek egy vékony kötetben összegezzék a 
lényeget. Mire elkészül a kötet, az agg császár sejti, hogy már egy ilyen vékony 
könyvnek sem jutna a végére. Megparancsolja hát a bölcsek bölcsének, hogy egyetlen 
mondatba sűrítse tudása javát. Hosszas töprengés után a bölcs megjelenik a császárnál. 
„Hallgatlak!” - szól a császár, mire a bölcs kiböki: „A világ bonyolult.”
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3. A nyelv éppoly bonyolult
Sietve hozzáteszem, a nyelv is az. A XX. század első felében élt egy jeles orosz 
irodalomtudós és gondolkodó, Mihail Bahtyinnek hívták. Három kedvenc fogalmat 
használt előszeretettel: a heteroglossziát, a dialogizmust és a hasbeszélést (Bakhtin, 
1981; Bakhtin, 1986). Egyiket sem könnyű megemészteni.

Fület hegyezz!

A heteroglosszia azt a nyelvi képességet jelöli, aminek segítségével beszédszándékaink 
kifejezésére mindig megtaláljuk a legmegfelelőbb nyelvi formát. Másik jelentése, hogy 
minden szó a körülményektől függően változtatja a jelentését. Vagyis a heteroglosszia 
a nyelv és a szituáció, a szöveg és a szövegkörnyezet, illetve a szó és a világ egymás
rautaltságára, egy szermind a köztük feszülő ellentmondásra utal.

Eddig világos. De mi a dialogizmus?

A dialógus célja, hogy oldja a beszélő és a hallgató között lévő feszültséget. Helyeseb
ben, tompítsa az üzenet szándéka és értelmezése közötti ellentmondást. Hányán vesz
nek részt egy párbeszédben?

Minimum ketten.

Tévedsz. A párbeszédek többsége egyszereplős, s ez a valaki én vagyok, aki belső 
dialógust folytatok a másik énemmel.

De hiszen ezt monológnak hívják!

A monológ félrevezető kifejezés, mert figyelmen kívül hagyja az interakciók dialogikus 
természetét. Ezért célszerűbb, ha a párbeszéd, illetve monológ helyett a belső dialógust 
illetve a külső dialógust használjuk A belső dialógusban két vagy több hangon önma
gámmal társalgók, ezzel szemben a külső dialógusban két vagy több személy folytat 
párbeszédet.

Egyik barátom még egy érdekes különbségre hívta fel a figyelmemet. A belső 
dialógus a születés pillanatában kezdődik (sőt talán már az anyaméhben), s a halál 
pillanatában ér véget. Szünet nélkül pereg az előadás. A külső dialógus viszont megsza
kításokkal működik, csak akkor indul be, amikor az embereknek beszélgethetnékük 
támad. Ilyenkor mintegy fellebbentik agyuk elől a függönyt, s bekapcsolják a mikro
font.

Végül - akár tetszik, akár nem - mindig mások hangján szólalunk meg, melyeket múlt, 
jelen és jövendő dialógusokból kölcsönzünk. Minden szó félig valaki másé, ilyen értelem
ben a nyelv közösségi tulajdon. Egy mondat csak akkor válik az enyémmé, amikor saját 
beszédszándékaimmal népesítem be azt. Bahtyin ezt nevezi hasbeszélésnek.

Végre rólam lesz szó.
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Tévedsz, most a fejezet összefoglalása következik. Ma a kognitív pluralizmus világá
ban élünk. Egyébként mindig is ott éltünk. Bármely kultúrában, bármely egyénben nem 
csupán egy homogén gondolkodási mód létezik, hanem számos, egymástól eltérő 
forma. Ennek köszönhető a nyelv kifejezési lehetőségeinek gazdagsága. Természetes 
hangunk a polifónia. Vagy inkább a kakofónia. A nyelvben semmi sem állandó. 
Képtelenség az emberek belső világába bepillantani, mert az ablakok nyelvi mázzal 
vannak összekenve (Denzin, 1989). A szavak illékonyak, akár az őket használó embe
rek. Valamennyien... Hogy is mondjam csak?

Hé, eleget ócsároltál! Eddig egyetlen bátorító szavad sem volt.

Türelem, Peti baba! Türelem!

Különben is, mikor szólsz már végre rólunk, tanárokról?

Tüstént. A következő fejezet címe: „A tanítás zűrzavara.”

Újabb tőrdöfés!

4. A tanítás zűrzavara
A tanítás reménytelenül kusza vállalkozás. Alighanem ez a legkuszább emberi tevé
kenység. Annak ellenére, hogy roppant bonyolult szerkezete van, gyakran trivializálják 
(Shulman, 1987). Hogy mitől ilyen kusza? Nos, mindenekelőtt attól, hogy közvetve-köz- 
vetlenül rengeteg intézmény és személy vesz benne részt: politikusok, közhivatalnokok, 
tanfelügyelők, tanterv-készítők, tanárképző szakemberek, iskolaigazgatók, satöbbi.

Azért a tanárokról és diákokról se feledkezz meg...

Magától értetődik. A tanítás túlságosan sokakat érint. A másik baj az, hogy fő célja 
ugyan a tanulás elősegítése, de tanulni éppenséggel tanár nélkül is lehet.

Sőt, a tanár dacára is.

Hát persze. Egy szóval sejtelmünk sincs arról, miféle tanítás vezet eredményes tanuláshoz.

Le a tanárokkal! Erre akarsz kilyukadni?

Szó sincs róla. Akadnak jó tanárok. Csakhogy egyelőre keveset tudunk a gyakorlati 
bölcsességük mibenlétéről (Feiman-Nemser és Floden, 1986). John Dewey (1929) 
szavaival élve, a tanárok sírba viszik a sikereik titkát... No persze nemcsak az oktatás
ban merül ki a tanár munkája.

Hanem?
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A jó tanár törődik a gyerekekkel. Érdeklődést kelt, lelki támaszt nyújt, önbizalmat 
csepegtet beléjük, pótmamaként szolgál...

Vagy pótpapaként.

Maslow szavaival élve, a tanár képesítés nélküli terapeuta. Hol közel engedi magához 
a gyerekeket, hol távol tartja őket. Furcsa ellentmondás, de hiába, a tanári pálya már 
csak ilyen: kaméleon szerepre kényszerít.

Ám ez még semmi ! A szerepjátszásnak a tantermen kívül is számos színtere van. A 
tanári szoba, a folyosó, az iskolai kirándulás, az otthonunk, az utca, amint két nagy 
szatyorral baktatunk - az egyik füzetekkel van megrakva, a másik meg a család aznapi 
elemózsiájával. És szinte mindenütt állandó beszédkényszerben szenvedünk.

De hát a mai módszertankönyvek nem azt írják, hogy a tanár helyett inkább a tanulók 
beszéljenek?

Csacsiság! A tanár az összegabalyodott szerepek hálójában vergődik, s közben be nem 
áll a szája. Teljes a hangzavar, káosz uralkodik. A jóisten sem tudna itt rendet rakni.

5. Konfliktusok
Tetejébe a tanári munkát súlyos konfliktusok terhelik. Konfliktusok ólálkodnak min
denfelé, az osztálytermen belül éppen úgy, mint azon kívül. Rendszerint olyan csopor
tok és egyének gerjesztik, akik érdekeltek a jó iskolában, csak éppen egymással 
ellentétes követelményeket támasztanak a tanárokkal szemben. Mitévő legyen ilyenkor 
a szegény tanár?

Reménytelen szélmalomharcot vív - ugye erre célzol?

Úgy is mondhatnám. De térjünk vissza egy mondat erejéig a jó tanárra. Mik a jellemzői? 
Nos, az attól függ. Sokak szerint a jó tanár józan és erkölcsileg feddhetetlen. Mások 
olyan tanárt álmodnak a gyereküknek, aki erős, akire támaszkodni lehet. Megint mások 
a karizmatikus tanáregyéniségre esküsznek. És a fő ismérvek listája ezzel korántsem teljes. 
Mondani se kell, hogy a kívánalmak gyakran szöges ellentétben állnak egymással.

Az igazi csata azonban nem elsősorban a tanár és a többi résztevevő között zajlik, 
hanem a tanár lelkében megbúvó két egyén között. Úgy vélem, Pajares fején találta a 
szöget, amikor azt mondta: „Nyakon csíptük a fő ellenséget: mi vagyunk az!” (1992: 
319).

6. Mit rejt a felszín?

Lám, a belső' dialógus visszavág.

Bizony. Mellesleg e belső konfliktusok sokkal izgalmasabbak, többek közt azért, mert 
nem láthatók. Csak a jéghegy csúcsa látszik, s minél mélyebbre hatolsz, annál szélesebb 
és vastagabb jéghegybe ütközöl. Hamarosan vaksötétségben találod magad. Rémülten 
fellököd magad a felszínre.
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Volnál szíves konkrétabban és kevésbé metaforikusán fogalmazni?

Természetesen. Megy az óra, teszed a dolgod. Például kommunikatív feladatokat adsz. 
Mi áll a döntésed mögött?

Szakértelem, mi más? Tudás, készségek, tapasztalat.

Hát persze. De miért pont kommunikatív feladatokkal gyakoroltatsz? Miért nem 
drillekkel?

Mert a drillek nem alkalmasak a kommunikatív képességek fejlesztésére.

Miből gondolod?

De hisz ez magától értetó'dik.

Biztos vagy benne?

Száz százalékig.

Hogyan vélekedsz azokról, akik elutasítják a kommunikatív feladatok gondolatát?

Elkoboznám a diplomájukat.

Köszönöm, Peti baba. Álltad a sarat. Akkor most vizsgáljuk meg a jéghegy egymásra 
épülő rétegeit. A felszín fölött a tanári magatartás látható jegyeivel találkozunk. Alatta 
a tudás és a készségek, egy szinttel lejjebb pedig a gondolatok és eszmék helyezkednek 
el, még mélyebben húzódnak a hitek és attitűdök, legalul pedig az érzelmek és 
értékrendszerek. A felszín alatti rétegek láthatatlanok, tehát lényegesek, mondaná 
Saint-Exupéry kis hercege. És minél mélyebbre hatolunk, annál érthetőbbek a látható 
magatartás mozgatórugói (Pajares, 1992).

Persze fő az óvatosság. Először is, ne várd tőlem, hogy bármelyik összetevőt 
definiáljam, mert kevés az időnk.

És mert amúgy se lennél rá képes.

így igaz: a definiálás a filozófusok dolga! Másodszor, e rétegek nincsenek szigorú 
határvonalakkal elválasztva egymástól: erősebb az összetartás a széttartásnál. Harmad
szor- és legfőképpen -, szakmai tevékenységünk nem függetleníthető a magánéletünk
től. Egy iskolai tantárgy ürügyén voltaképpen önmagunkat tárjuk a gyerekek elé: kik 
vagyunk, miben hiszünk, miért harcolunk - magánemberként és tanárként egyaránt 
(Claxton, 1990).

És valljuk be: sehol egy nyugvópont. A különböző rétegek és szintek, a szakmai és 
nem szakmai szempontok szüntelenül kavarognak. Gyakoriak az összeütközések, a
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látható tanári magatartás és a mélyrétegek közötti konfliktusok (Kennedy és Kennedy, 
1996). A pszichológia ezt a jelenséget kognitív disszonanciának hívja - izgalmas téma 
ez a pedagógiai kutató számára is.

De hogyan vizsgálható ez a jelenség?

Csak egyféleképpen. Be kell hatolni a fekete dobozba.

7. A fekete dobozban

Kalapáccsal?

Vagy úgy, hogy megkérjük a tanárokat, meséljenek magukról. Tudvalévő, hogy az 
ember alapjában véve mesélő állatfaj. Imád mesélni a magánéletéről, de a szakmai 
gondjairól is. A körülményeiről és életviteléről. A boldog és szomorú pillanatairól 
(Goodson, 1992).

Biztos, hogy szívesen megnyílnak és igazat is mondanak?

Nincs rá garancia. Nagy baj, hogy képtelenek vagyunk pontos és objektív képet festeni 
önmagunkról. A szemlencséink óhatatlanul torzítanak.

Akkor mi értelme az egésznek?

Véleményem szerint így is sokkal megbízhatóbb és összetettebb kép rajzolódik ki a 
tanári narratívákból, mint az óramegfigyelésekből. Ami nem azt jelenti persze, hogy az 
utóbbi fölösleges. Mindenesetre valószínű, hogy ha sikerül behatolnunk a tanárok 
agyába, jobban megértjük annak működését. És azt is, miért érzünk minden változást 
fenyegetésnek (Claxton, 1989).

8. A változások veszélyei

Fenyegetésnek? Nem inkább kihívásnak?

Úgy is mondhatnánk. Közhely persze, hogy minden a világon állandó változásnak van 
kitéve. Az oktatás sem kivétel. A törésvonalon helyezkedünk el, így folyton a tektonikai 
mozgások ijesztő csiklandozását észleljük. Változó elméletek, változó követelmények, 
változó diákok.

Már megint ez a költői fogalmazás!

A tanítást gyakran konzervativizmussal vádolják, s tagadhatatlan, hogy a tanárok vadul 
ellenállnak minden olyan kísérletnek, amely változásokat próbál előidézni. Megjegy
zem, ez nem afféle születési rendellenesség. Azért vagyunk konzervatívak, mert biztos
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talajt akarunk érezni a lábunk alatt. Az osztályteremben alkalmazott rutinok viszony
lagos biztonságérzetet kölcsönöznek, az újító kísérletek viszont éppen e stabilitást 
veszélyeztetik (Prabhu, 1992).

De miért ez a biztonság utáni vágy?

Hogy miért? Mondok egy példát! Tudod, hogy egy átlagos tanárra óránként hány 
beszédesemény jut?

Fogalmam sincs.

Két-háromszáz (Jackson, 1968). Ezt szorozd meg napi hat órával.

Hatszor kettő, tizenkettő. Hatszor három, tizennyolc. Annyit tesz, mint...

Az interakciók puszta száma, sebessége és változatossága gyors és begyakorolt meg
oldásokat követel. A tanítás túlságosan összetett és dinamikus tevékenység, semhogy 
megengedné a hosszas tűnődést és vajúdást. Ami azt illeti, sok tanár a változás első 
fuvallatára legszívesebben nyúlcipőt öltene. Úgy értem, a tapasztaltabbja.

Nem tálzol egy kicsit, Péterem ?

Sose felejtem azt a jó húsz évvel ezelőtti továbbképzést, melyen a kommunikatív 
nyelvoktatást magasztaltam. Egy idősebb kolléga egyszercsak félbeszakított, mondván, 
hogy a kommunikatív módszer talán jobban megfelel bizonyos tanárok és tanulók 
igényeinek, ám ő megmarad Shakespeare-nél. Shakespeare darabjain kívül semmilyen 
más szöveget nem vesznek, jelentette ki, és működik a dolog: a gyerekek zöme átmegy 
az állami nyelvvizsgán. Akkor még nem hittem neki. Ma már inkább.

Talán mert cinikusabb lettél?

Óvatosabb, nem cinikusabb. Nem lelkesedem minden újdonságért. De különösen az 
importcikkekre gyanakszom.

9. Szövetkivetés és lámináció

íme a globalizáció újabb bírálója...

Martin Lamb (1995) írt egy cikket az indonéz angoltanárok részére tartott továbbkép
zéséről. Beszámol róla, hogy a tanfolyam végén kitöltött értékelőlapok nem győzték 
dicsérni a kurzust. Egy évre rá felkereste ugyanezt a tanárcsoportot, s interjút készített 
velük. Tudod, mit állapított meg?

Nem , de a legrosszabbra is fel vagyok készülve ...
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Nos azt, hogy az agyondicsért ötletei közül egy sem épült be a résztvevők napi 
gyakorlatába. A szövetkivetés jellegzetes esetével állunk szembe.

Hogy tetszett mondani?

Ez az orvostudományból kölcsönzött fogalom azt jelenti, hogy a szervátültetés siker
telen volt, mert a test immunrendszere kivetette magából az új szöveteket (Holliday, 
1994). Ennek kifinomultabb formája a lamináció (Claxton, 1984).

Az meg mi fán terem?

Lamináción azt értjük, hogy a régi ismereteink fölé újakat helyezünk, abban a hitben, 
hogy meggyőződéseink ettől átalakulnak. Csakhogy ez sem működik. A külföldről 
importált szakértők a legjobb szándékuk ellenére is megrekednek a felszínen - lami
nálnak. Amilyen lelkes a fogadtatás, éppoly gyors a felejtés. Sose ülj fel a rövid távú 
projektek sikertörténeteinek!

Szóval a tartós és mélyreható változásokat őszintén kell akarni. A változás elkerül
hetetlen, de lassú folyamat. Kivált ami a szakmai meggyőződésünket érinti. Nem eszik 
olyan forrón a kását.

10. A szorongó tanár

Most következik az előadásom legszomorúbb fejezete. A stresszről lesz szó. A maga
biztosság álarca mögött a tanárok valójában félénk emberek, és sokan közülünk 
kisebbségi érzéssel küszködnek.

Szegény Péter! Csepegtessünk már egy kis önbizalmat kishitű leikébe!

Szorongásunknak számos oka van. Mindenekelőtt az, hogy a világ legtöbb országában 
a tanárok rosszul keresnek, ennélfogva a társadalom kevéssé becsüli őket. A tisztelet - 
a legjobb esetben is - némi szánalommal párosul. Másodszor, a tanári szamárlétrának 
nincsenek lépcsőfokai. Huszonéves korodban köztariárként kezded a pályafutásodat, s 
valamikor a hatvanas éveidben köztanárként vonulsz nyugdíjba. Harmadszor, a tanítás 
magányos szakma. Valahol azt olvastam, hogy kollégák helyett csak kartársakkal 
vagyunk körülvéve (Feimann-Nemser és Floden, 1986). A tanáriban szívesen eldisku
rálunk - a szakmai gondjainkat kivéve bármiről. Nem véletlen, hogy a tanárok elvétve 
látogatják csak egymás óráit. Végül, az osztályterem aknás terület: elég egy óvatlan 
lépés, s újfent leégünk a diákjaink előtt.

Az efféle kockázatok elhárítására többféle stratégia áll rendelkezésre. Sok olyan 
tanárt ismerek például, aki bármilyen kompromisszumra hajlandó (Prabhu, 1992).

Mint például?
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Tételezzük fel, van egy gimnazista osztályod, benne egy pofátlan srác, aki megállás 
nélkül rágózik. Valahányszor a felfújt rágógumi szétdurran, az osztály röhögésben tör 
ki. Ahelyett, hogy leteremtenéd a fiút, vaknak tetteted magad. Hogy elkerült a nyílt 
összetűzést.

Ami azt illeti, elég kétségbeesett stratégia.

Ráadásul fordítva sül el a dolog - pont így játszod el a diákok bizalmát. Nincs annál 
elkeserítőbb, mint amikor a gyerekek sajnálják a tanárukat, majd önmagukat azért, hogy 
ilyen szánalmas tanárral vannak megáldva (Dry, 1977).

Szép számmal akadnak olyanok is, akik a szorongás elől a kényszeres munkába 
menekülnek (Jersild, 1955). Igen ám, csakhogy a munkamánia - akár a drog - nem hoz 
tartós megkönnyebbülést. Ismerek azután olyan tanárokat is, akik kedvességük ezer 
jelével halmozzák el a gyerekeket, majd halálra sértődnek, amikor elmarad a hála. 
Ezeknek a tanároknak rendszerint a magánéletük is frusztrált (Salzberger-Wittenberg 
és társai, 1983). Mások meg beleunnak a tanításba, kiégnek, apatikusakká válnak - 
Charles Curran szavaival élve, „tanítási undor” vesz erőt rajtuk (Stevick, 1980: 108).

E fejezet végén hadd idézzek egy tanárt Guy Claxton könyvéből (1989: 33):
„Észrevettem, hogy az évek múltával sajátos iskolai »egyéniséget« alakítottam ki, 

amely az igazi énem torz képmása volt. Ez eleinte spontán módon fejlődött, később 
azonban szándékosan alkalmazott álarcként viseltem. Türelmetlenségemet, hangulata
imat, kimerültségemet álcázva ez a képmás egy erőtől duzzadó, előretekintő egyént 
tükrözött. Állandó szórakoztató műsorral próbáltam ébren tartani a gyerekek motivá
cióját. Egyre nehezebben tudtam kikapcsolni, s ha sikerült végre, akkor összeomlottam. 
Rádöbbentem, hogy hovatovább önmagam karikatúrájává válók.”

Hiába no, nincs menekvés. Hol egy kampó, amire felakaszthatom magam?

Nyugi, Peti baba! Legalább két kiút nyílik előttünk. Az egyik a tényleges szökésé. 
Vagyis, hogy otthagyod a tanári pályát. Ismered ezt a viccet? Hétfő reggel anyuka 
erőnek erejével próbálja iskolába zavarni a fiát.

„Azért se megyek” - makacskodik Jimmy.
„Már megint mi a baj?” - kérdi a mamája.
„Engem mindenki utál. A tanárok is utálnak, a gyerekek is utálnak. Soha többé nem 

akarok iskolába menni” - toporzékol Jimmy.
„Szedd össze magad” - ripakodik rá az anyja. „Muszáj bemenned. 40 éves vagy, és 

te vagy az iskolaigazgató!”
De tréfán kívül, ha tényleg eleged van, dobd be a törülközőt. Mindkettőtöknek jobb: 

neked is, a gyerekeknek is. Alan Maley ( 1992) a tanítást rugalmas foglalkozásnak tartja: 
egyformán könnyű ki- és belépni. Tény, hogy évente sok ezer tanár mond búcsút a 
tanításnak. Jól tudjuk, miért. Másrészt...
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11. Másrészt

Elég! Torkig vagyok a köntörfalazásoddal! Folyton ez az „egyrészt - másrészt”.

Ugyan már! Mindössze arról van szó, hogy az élet nem kínál könnyű megoldásokat. 
Láttad a „Hegedűs a háztetőn” című filmet?

Láttam.

Emlékszel Tevjére, a tejesemberre, aki nem tud napirendre térni afölött, hogy a lányai 
egymás után nem kóser férfiakhoz akarnak feleségül menni? Istennel pörlekedik, de 
amikor ráeszmél, hogy panasza süket fülekre talál, a napos oldalról próbál közelíteni. 
Mert igaz ugyan, hogy az egyik kérő szegény szabólegény, a másik forró fejű forradal
már, a harmadik pedig goj, de amúgy egészen rendes gyerekek. Egyrészt - másrészt.

Egy magyar származású filozófus, Lakatos Imre (1978) szerint az elméletbe vetett 
vak hit nem intellektuális erény, hanem intellektuális bűn. így hát igyekszem az érme 
mindkét oldalát figyelembe venni... Élt egyszer egy bölcs.

Ezt már mesélted!

Várd ki a végét!... Történt pedig, hogy ezt a bölcs embert a tanítványai az élet értelméről 
faggatták. Nem ismervén a helyes választ, a bölcs megkérte a tanítványokat, hogy 
ültessék egy barlangba, adjanak neki elegendő ételt és italt, s falazzák el a barlangbe
járatot tíz kerek esztendőre. Megígérte, hogy egész idő alatt az élet értelmén fogja tömi 
a fejét. így is történt. Pontosan tíz év múlva a tanítványok feltárták a bejáratot, a bölcs 
pedig előlépett, vaksin hunyorogva, hosszú, penészes szakállal. Majd megszólalt: „Az 
élet olyan, mint egy feneketlen, mély kút.” A tanítványok értetlenül bámultak rá. Végül 
az egyikük megtörte a csendet: „De mondd, miért olyan az élet, mint egy feneketlen, 
mély kút?” Mire a bölcs: „Oké, akkor nem olyan.”

Petya, te javíthatatlan vagy... Ez lenne az előadásod slusszpoénja?

Nem éppen. A másik kiutról ugyanis még nem esett szó.

Miért, van egy másik is?

Mindig létezik egy alternatíva, Peti baba. Különben is, miután összekutyultam a 
dolgokat, illik rendet raknom és happy enddel zárni a mondókámat.

12. Maradj veszteg!

Tehát ott tartottunk, hogy legalább két kiút nyílik. Az egyik, hogy pályát módosítunk. 
A másik - sajátos módon - az, hogy maradunk. Sőt, sugárzó arccal maradunk. Ehhez 
azonban néhány dolgot nem árt megszívlelni.

Nevezetesen?



14 Medgyes Péter

Egyrészt törődjünk bele abba, hogy a tanítás bonyolult tevékenység, és siránkozás 
helyett tekintsük ezt kiváltságnak. Gondolj csak bele, milyen primitív munkára fecsérli 
el az életét a legtöbb ember!

Másrészt fogadjuk el azt is, hogy a tanítás nemcsak bonyolult szakma, hanem 
zűrzavaros is. Erről egy újabb történet jut eszembe. Köztanár koromban rendszeresen 
nyári táborozásra vittem a diákjaimat, lehetőleg egy isten háta mögötti faluba. Mit 
mondjak, volt mit tapasztalniuk az én városi gyerekeimnek! Ott tartózkodásunk alatt 
egy-két napot a helyi termelőszövetkezetben dolgoztunk. Egyik reggel istállótakarítás
ra rendeltek bennünket. Ahogy beléptünk az istállóba, megcsapott bennünket a trágya
illat. Képzeld magad elé a gyerekek döbbent tekintetét!

Vagy a tiédet...

Orrunkat befogva próbáltuk elkerülni a bűzt, de hiába: mindkét kezünkre szükség volt 
a lapátoláshoz. Azután igyekeztünk nem hozzáérni a trágyához - két percen belül tetőtől 
talpig szarosak voltunk. S ekkor, csodák csodájára, kitört belőlünk a nevetés. Elkezdtük 
élvezni a disznólétet. Megállás nélkül röhögtünk, egészen addig, amíg patyolattisztává 
nem sikáltuk a padlót...

Csak nem azt akarod mondani, hogy az osztályterem afféle istálló?

Rosszabb annál. Egész egyszerűen nem lehet felsikálni. így hát okosabb, ha úgy 
fogadod el, ahogy van...

Harmadrészt, ne feledd, hogy ami bonyolult, az egyúttal kiszámíthatatlan is. Ha 
valaki tanácsot ad, mit tegyél egy adott szituációban, fogadd a jóakaratát udvarias 
mosollyal - és tedd az ellenkezőjét.

Szent-Györgyi Albertet arról faggatták egy interjúban, hogyan vág bele egy új 
kutatási témába. A Nobel-díjas tudós azt felelte, hogy mindig az intuícióiból indul ki. 
Egy darabig kotlik a témán, majd megpendíti azt néhány kollégája előtt. Ha tetszik 
nekik az ötlet, kihajítja. Ha viszont kételyeiket hangoztatják, komolyan elgondolkodik 
rajta.

Furcsa logika, nem gondolod?

Szent-Györgyi szerint csak a megdöbbentő vagy abszurd ötleteknek van esélyük arra, 
hogy valami eredetit produkáljanak. Az összes többi csupán az uralkodó dogma 
megszilárdítását szolgálja. Ő pedig nem szívesen járt kitaposott ösvényen.

Ideje visszatérni az osztályterembe, nem gondolod?

Az osztályteremben helyzeti előnyénél fogva egyedül a tanár képes a dilemmák 
feloldására. A kibicek sokkal tájékozatlanabbak. Mivel a tanítás alig több a sötétben 
való tapogatózásnál, a bizonytalansággal szembeni tűrőképesség a jó tanár egyik 
megkülönböztető jegye.



A hasbeszélő 15

13. Bízz a megérzéseidben!

De mi van akkor, ha hiába keressük a választ?

Nos, akkor hagyatkozzunk a megérzéseinkre. Hangsúlyozom, a megérzéseinkre, nem 
pedig a meggyőződésünkre, mert az szűkíti a látókörünket. A legenda szerint Ralph 
Waldo Emersont, a XIX. századi amerikai írót és gondolkodót egy ízben megfeddték, 
amiért olyasmit mondott, ami szöges ellentétben állt egy évvel korábbi állításával. Mire 
a jeles író így válaszolt: „Újabb adalék, mennyit fejlődtem egy év alatt.”

Ha elsősorban a megérzéseinkben bízhatunk, akkor fölösleges óravázlatot készíteni. 
Erre célzol?

Nem éppen. Óravázlatra szükség van, ha másért nem, hát hogy legyen honnan elindul
nunk a becsöngetés után. Cselekedjünk a pillanat hevében! Ne essünk ki az óra 
lendületéből ! A jó tanár a diákok reakcióit és javaslatait figyelembe véve alakítja az óra 
menetét. A rossz tanár viszont görcsösen ragaszkodik az óratervéhez. Ha törik, ha 
szakad, végrehajtja, amit eltervezett. Képtelen rá, hogy a belső dialógusból külsőbe 
váltson át.

A helyzet az, hogy a tanítás folyamatában számos irracionális elem és kreatív 
intuíció játszik szerepet. Adrian Underhillnek (2000) igaza lehet, hogy „az intuíció 
olyan emberi képesség, amely a bonyolult problémák megoldására szolgál”. Azt 
hiszem, hogy az eredményes tanításnak és a logikának kevés köze van egymáshoz.

14. Művészet-e a tanítás?

Ezek szerint a tanítás művészet?

A szó szoros értelmében nem az. Nem sorolható egy kategóriába a festészettel, a 
zenével vagy a tánccal. Ám ha a művészet az, aminek gyakorlásához nem elég egy 
kötött szabályrendszer betartása, akkor a tanítást bátran a művészetek közé sorolhatjuk 
(Corder, 1973). Utó végre az egyén alkotó tevékenységére épít. Eric Hoyle szerint 
minden tanár olyan, „mint az összes többi tanár, mint néhány más tanár, mint semelyik 
tanár” (1969: 40). Az egyediségünkön van a hangsúly. Lortie-nak (1975) igaza van, 
hogy a tanárképzés jobbára önképzésből áll. Noha a tanárképzés nyújthat némi segít
séget, az egyéni tapasztalás szerepe meghatározó.

Ezek szerint te is jobb tanár vagy ma, mint 25 évvel ezelőtt?

Ebben nem volnék olyan biztos. Mert igaz ugyan, hogy egyre több tapasztalattal 
rendelkezem, ugyanakkor egyre fogy az erőtartalékom. Szomorú paradoxon...

De térjünk vissza a tanítás és a művészet összefüggésére. Szerinted melyik művé
szeti ághoz áll legközelebb a tanítás?

Talán a színházhoz.
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így igaz. A tanár előadóművész (Rives, 1979). Afféle komédiás. A rossz tanár rossz 
komédiás, akit úgy kell fellökni a színpadra, majd leráncigálni, miután nagynehezen a 
szöveg végére ért. A jó tanár viszont fölpattan a színpadra, belefeledkezik az előadásba, 
miközben tudja, hogyan lehet bevonni a közönséget a játékba, mikor lehet rögtönözni, 
s mikor kell visszakanyarodni a szövegkönyvhöz.

Tehát a tanárok amolyan bohócok. Zavarbaejtó' megállapítás!

Csak a rossz tanárok jönnek zavarba. Éppen ettől válnak alkalmatlanokká a szerepükre.

15. Színtiszta megjátszás

De nem igényel mindez jó adag megjátszást is?

Nem többet, mint bármely más szerep. Gondolj csak a kórházi nagyvizitre. A professzor 
peckesen lépked az élen, két alorvosa eggyel mögötte, őket követik az alorvosok 
alorvosai, majd a nővérek zárják a sort. Mindenki a megfelelő helyen halad, fontosságuk 
teljes tudatában. Nem kacsintanak ki a közönségre, nincsenek tréfás kiszólások. Töké
letes a koreográfia, mégis ellenállhatatlanul mulatságos...

Könnyű az orvosokból gúnyt űzni. A tanárok tán kevésbé nevetségesek?

Ellenkezőleg! Nincs annál nevetségesebb, mint amikor a tanár igyekszik tanárként 
viselkedni... A filozófus Johan Huizinga egyik anekdotája jut eszembe. A gyerekszo
bába lépve a papa látja, amint négy éves kisfia villanyvonatozik. Lehajol, hogy 
megcsókolja, mire a kisfiú felkiált: „Nehogy megcsókold a mozdonyt, apa, mert akkor 
a vagonok nem fogják elhinni róla, hogy igazi!”..; Egy biztos, én már nem veszem 
magam olyan komolyan. És hidd el, nagy kő esett le a szívemről.

És mi a gyerekek szerepe ebben a felállásban? Ők a közönség?

Többről van szó. Ők mindvégig partnerként vesznek részt az előadásban. Kétirányú 
kommunikáció zajlik közöttünk. Véleményem szerint ez a kapcsolat kielégülést hoz. 
De még a szorongásainkat is enyhíti. A gyerekek állandó sikerélményt biztosítanak a 
tanár számára.

Én meg naiv fejjel az.t képzeltem, hogy a gyerekek fó'feladata a tanulás...

16. Don't worry! Be happy!

Mindjárt kicsöngetnek, Petikém. Halljuk a slusszpoént!

Slusszpoén helyett inkább teszek egy vallomást. Én egész pályafutásom során arra 
törekedtem, hogy jól érezzem magam. Hogy minél több örömöt facsarjak ki a tanítás
ból. Verejték? Könnyek? Gondok? Köszönöm, nem kérek belőle. Humor? Nevetés? 
Vidámság? Az igen, jöhet. Emlékszem, amikor húsz volt a kötelező óraszám, foggal-
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körömmel harcoltam, hogy egy órával se tanítsak húsznál többet - s ha lehet, keveseb
bet. Rettegtem ugyanis attól, hogy géptanár lesz belőlem. Minden nehézség ellenére 
élvezni akartam a munkámat.

Én, én, én! Mindig csak magadra gondolsz. A tanítványaidnak meg annyi?

A főhős én vagyok, ők csak mellékszereplők. Megjegyzem, nem csupán önzőség 
diktálja ezt a szereposztást. Van benne logika.

Éspedig?

Roppant egyszerű. Ha én boldogtalan vagyok, a gyerekek is azok. Ha viszont boldog 
vagyok...

Akkor a gyerekek is boldogok.

Nem feltétlenül. De legalább megvan rá az esélyük.

Világos? Don't worry! Be happy!

[Miközben felcsendül a „Don’t worry, be happy” című dal, az alábbi idézet olvasható 
az írásvetítőn:

„Állítólag minden ember az élet értelmét keresi. Kétlem. Inkább az élet ízeit 
keressük, azt, hogy ez az élmény a pusztán testi szintről legbelső énünkig hatoljon, hogy 
teljes valónkkal élvezzük a létezés mámorát” (Campbell, in: Edge, 1996: 26).]
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Újdonság a Corvinától
BUDAI LÁSZLÓ 

Magyar-angol nyelvtani feladatsorok 
Megoldásokkal és magyarázatokkal 

(Alapfoktól a felsőfokig)

Angol nyelvtani gyakorlókönyv, mely a tanulót kézen fogva vezetve, 
feladatsorokkal és azok azonnali megoldásával dolgozza fel az angol nyelvtani 

ismereteket, biztosítja gyakorlati alkalmazásukat, illetve a gyakorlatból kiindulva 
fogalmazza meg a szabályokat.

A szerző több mint négy évtizedes nyelvtanári gyakorlatának 
a tapasztalatait sűríti legújabb munkájába.

A könyv magyarázatai együttesen egy rendszeres angol nyelvtant alkotnak. 
A mű a beszédszándékok szerint épül fel, összhangban a Nemzeti Alaptanterv 

célkitűzéseivel.
A magyar anyanyelvű angol nyelvtanulók legnagyobb és legteljesebb nyelvtani 
gyakorlókönyve, a nyelvtanulás minden szintjén nélkülözhetetlen kézikönyv.

384 oldal, 2300 Ft


