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UTAK ÉS TÉVUTAK

Nanszákné Cserfalvi Ilona
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A pedagógiában a fejlesztő tevékenység előfelté-
tele, hogy alapkonfl iktusként kezeljük „az új és a 
régi ellentmondását”. Ha ezen a természetes aka-
dályon sikerül átsegíteni a tanítványokat, akkor a 
velük szemben támasztott határozott követelmé-
nyek mellett az őket támogató emberi kapcsolatok 
védőhálójában érezhetik magukat, ami esélyt ad az 
érték-transzformációra is.

Az iskolai nevelés tipikus konfl iktusgócai az 
intézményes és a szubkulturális értékek, az intéz-
ményes szerepek és a személyiség, a hivatalos el-
várások és az egyéni diszpozíciók között kirajzo-
lódó konfl iktusok. Beigazolódni látszik az a jóslat, 
hogy a pedagógiai–pszichológiai kutatások egyik 
legfontosabb és legtermékenyebb új ágazata a pe-
dagógiai konfl iktuskutatás lesz. A konfl iktusokat 
csak akkor tudjuk megérteni, ha állandóan jelenlé-
vő tényezőkként fogjuk fel őket. Olyan jelenségek-
ként, amelyek az élet minden percében hatnak, s 
csak olyan struktúrákban válnak diszfunkcionális-
sá, amelyek nem tolerálják a konfl iktusokat, felol-
dásukra nem biztosítanak intézményes kereteket.

Csillag Ferenc és Takács István könyvét tartom a 
kezemben*: Példák az iskolai konfl iktusok kialakulására 
és kezelésére – utak és tévutak. Megtisztelő számomra, 
hogy egy olyan szerzőpáros munkájáról szólhatok, 
akik nem csak a pedagógia és a művészetek terüle-
tén jeleskednek, hanem emberi, baráti kapcsolataik 
terén is. Nagyszerű előadók, írásaik mindig színe-
sek, érdekesek, lebilincselők. Rendszeresen megje-
lennek a pedagógiai folyóiratokban, itthon és kül-
földön előadásokat tartanak, pályázatokat írnak és 
bírálnak, a pedagógiai közélet aktív szereplői.

A könyv 13 fejezetben az iskolai élet eseményei-
ről szól; műfaját tekintve az elbeszélés-gyűjtemény, 
a gyakorlati kézikönyv és az elméleti szakkönyv 
harmonikus együttese. A szerzők kitűnően isme-
rik az iskola belső világát, és nem riadnak vissza 
az úgynevezett kényes témáktól sem (lásd például 
az igazgatóválasztás kérdését a nevelőtestületben, 

* Az írás szerkesztett változata a Felnőtt Tanulók 
Hete 2011. Corvin téri – Magyar Művelődési Intézet 
és Képzőművészeti Lektorátus – Könyvbemutatók 
délutánján elhangzottnak.

vagy a családi tragédiák, halálesetek kezelését). 
A könyv lapjain néhány nyitott, befejezetlen törté-
nettel is találkozunk, amelyek lehetőséget adnak a 
véleménynyilvánításra, a különböző érzelmi meg-
nyilvánulások megbeszélésére.

Az elbeszélések azt igazolják, hogy az iskolai 
élet szinte mindig többszereplős eseményekből áll. 
A tanítás–tanulás, a kortárs csoportok, kapcsola-
tok, a pedagógus–gyerek viszony alakulása nap-
ról-napra változó interakciók szövevényes hálóza-
tát alkotja, amelyben minden szónak, gesztusnak 
kitüntetett szerepe lehet, akár egy életre belevésőd-
het az érintettek emlékezetébe. A történetek dön-
tő többsége probléma-érzékeny konfl iktushelyzet, 
olyan szituáció, amely megoldásra vár a pedagó-
giai folyamat szereplői részéről. Találunk olyan 
helyzeteket is, amelyek nem a gyermekközpontú-
ságról szólnak.

Nagy érdeme a munkának, hogy szerzői nem-
csak bemutatják a problémákat, hanem időt és 
lehetőséget adnak az események kibontására, a 
szereplők élethelyzetének elképzelésére. Előadás-
módjuk érdekes és olvasmányos; nem oktatják ki 
az olvasót, nem ítélkeznek, nem idézik a pedagó-
gia és a pszichológia elméleti tételeit, de történeteik 
érzelmileg megérintenek, töprengésre, továbbgon-
dolásra inspirálnak. A leírások hangvétele, stílusa 
egyszerre tárgyilagos és szubjektív, szemléletük 
megértő és elfogadó.

Olyan személyekkel találkozunk az elbeszé-
lésekben, akikkel valójában is találkozhatunk az 
iskolában, az életben. A bemutatott esetekhez 
gondosan összeállított feldolgozási szempontok 
tartoznak négy kategóriában: pedagógusok, szü-
lők, diákok, pedagógusjelöltek számára.

Főiskolai szemináriumaimon magam is gyakran 
idéztem már a könyvben szereplő esettanulmányo-
kat, s így bizton állíthatom, hogy kiváló lehetőséget 
nyújtanak a hallgatók meglévő ismereteinek alkal-
mazására és továbbfejlesztésére. Nemcsak vitára 
inspirálják őket, hanem szerepjátékokra, saját élmé-
nyeik és tapasztalataik felidézésére is a személyes 
konzultációk, csoportos beszélgetések keretében.
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A kötet szerzői elsősorban arra törekedtek, hogy 
a gyakorló pedagógusok mindennapi munkáját se-
gítsék, különös tekintettel az osztályfőnöki órákra, 
amelyek néha sajnos csupán a tetemes szervezési 
feladatokra korlátozódnak. Ahhoz azonban, hogy 
tanítványaink éretten cselekvő, kritikus felnőttek-
ké váljanak, szükség van olyan foglalkozásokra is, 
ahol állást foglalhatnak, véleményt alkothatnak, 
sőt társaikkal vitába szállhatnak.

A szerzők arra is ügyeltek, hogy az egyes sze-
melvények igazodjanak az olvasóközönség össze-
tételéhez, cselekvési szintjéhez, valamint a pedagó-
gus érdeklődési köréhez is. A kötet egyes fejezeteit 
neves szerzőktől származó, fi gyelemfelkeltő idéze-
tekkel, szemelvényekkel vezetik be. Például:

„A barátság mindenekfelett fegyverszünet, ha-
talmas szellemi érintkezés a köznapi részletkérdé-
sek fölött.” (Saint-Exupéry)

„Azok, akik keveset tudnak, általában jó beszé-
lők, akik meg sokat tudnak, keveset beszélnek.” 
(Rousseau)

„Az öröm abból ered, hogy valaki meg tudja látni 
azt, ami szép és jó az életben.” (Karinthy Frigyes)

A kötet szerzőpárosa a személyesség, a jobbító 
szándék, a pedagógiai, pszichológiai felkészült-
ség, valamint az önismeret szükségessége mellett 
tesz hitet. Ezt szolgálja az esetleírások mértéktartó 
hangneme, amely a szerzőpáros kivételes pedagó-
giai érzékét és empátiáját dicséri.


