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A pedagógiai szerepvákuum  
 
Szülők, pedagógusok, gyermekek egyre gyakrabban kérdezik: Quo vadis 

schola? Mert azt a vak is látja, hogy a szerepek összekuszálódtak, a szerepidenti-
tások összezavarodtak és mindenki keresi a helyét, keresi az egység lehetőségét. 
Vagy csak néhány, a posztmodern pedagógiától magát távolabbra pozicionáló 
pedagógus? Hogyan is működhetne normálisan az oktatás szervezete, ha két 
nagy alszervezetének – a pedagógusokénak és a diákokénak – egysége kétes? 
Mert az egység, a jól funkcionáló szervezet olyan, mint a kötelet alkotó szálak 
erős kötege, hogy a Wittgensteintől kölcsönvett hasonlósággal éljek. No persze 
a reform, az elhúzódó kapkodás, az „eredeti” konformizmus mindenhez, ami 
európai, és mindenhez, ami balkáni, a minden miatti pénzhiányra mutogatás 
(utalás) odáig jutván, hogy lassan nem tudni, kié is valóban az iskola? ki a veze-
tője? ki az alárendelt, ki a fölérendelt? ki a pedagógus, a szülő, a gyermek? 
meddig az állam, az önkormányzat, az iskolai autonómia? Abszurd torzítások, 
eltúlzott morfondírozás?  

Azt gondolom, nem vagyunk távol az igazságtól, ha a fennálló helyzetet 
pedagógiai szerepvákuumként értelmezzük. Pedagógiai szerepvákuumnak tekintem 
az iskolai szervezet hierarchikus rendszerének olyan szintű fellazulását, amikor 
a pozíciókhoz fűződő szerepek teljesíthetősége deficites. Az itt a kérdés, hogy a 
ma iskolájában szerepek-e a szerepek, vagy csupán maszkok? Keressük együtt a 
feleletet.  

A demokratikus elvek eltorzított és eszményített objektivációja látszik fel-
sejleni az oktatási-nevelési gyakorlatban. Mintha ma az alkotó iskolai vezetés lenne a 
ciki, a kényelmes, a (poszt)modern, ami óhajtott és jó, ha nagyfokú vezetői tu-
datosság és tapasztalat áll mögötte, de rossz is lehet az inkompetens vezető 
kezében. Az inkompetens nem feltétlenül a vezetői készség, kapcsolat, kom-
munikáció és kompetencia hiányára utal, hanem a kisarkított, pozíciómegtartá-
sáért vállalt kompromisszum-magatartásra (nem készségre), és elsősorban arra. 
Minden esetre úgy tűnik, hogy a  pedagógiai posztmodern eszmény kiteljesí-
tésének az a termékeny talaja, amely alkalmas az oktatás-nevelés egyéniesítésére 
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(atomizálására?!), az egyénekre hárítván a felelősségek zömét. Nem rossz, de al-
kalmazása nem egyszerű dolog. A rosszul felfogott alkotó iskola kedvezhet a 
pedagógiai szerepvákuum kialakulásának, annál fogva, hogy az egyéni elképzelé-
seket támogató vezetés, mint olyan, háttérbe vonul, nem implikálódik, nem 
tartja feladatának az összehangolt célkijelölést, így aztán könnyen elmehetnek 
egymás mellett az egyes pedagógusok által kijelölt célok, érdekek, amelyek üt-
közhetnek is, ami sérülékennyé teszi az iskolai szervezet működését. Az iskolai 
szervezet egysége amúgy is erőfeszítéssel tartható fenn – erre kellenek a kon-
szenzusos szabályok és szankciók –, hiszen a pedagógusok és a gyermekek 
céljai, érdekei gyakran szembe kerülnek egymással, nem is szólva a szülői szféra 
terciális, ám nyomásgyakorló és „szupervizáló” jelenlétéről. Azt látni, mintha 
eltűnőben lenne a „hagyományos” schola. A vezetői és pedagógusi szinteken 
formálissá lesznek a cél- és feladatmegfogalmazások, hadd lebegjen mindenki 
körül az egyéni felelősség ethosza. Nem is baj ez, mihelyt felnőttünk a felelős-
séghez, ismerjük szerephatárainkat, gyakoroljuk szerepeinket, és tudatában 
vagyunk a szerepeinkhez kapcsolódó kötelességeinknek, jogainknak, csak hát 
… a társadalom begyűrűzik az iskolába. Lessez fair! – így kiáltozunk, miközben a 
vezetők foggal-körömmel ragadják a hatalmi kormányrudat, és nincs érdek-
kiállás az iskoláért, az iskola közösségéért, csak vagdalkozó ostorcsapás, fenye-
gető brigádlátogatás. Reszkessetek, úgy sincs minden a rendjén! Persze azt csak 
a régi kreatív tapasztalat sugallja, hány tonna papírnak kell a táskában lapulnia, 
miközben foghíjas a magyar nyelvű tankönyvellátás, és elmarad a Nemzeti 
Tanterv Tanács, mai szóhasználatban a Curriculum Tanács iskolai program-
ajánlata néhány tantárgy esetében (pl. Tanácsadás és hivatásnevelés, Polgári ne-
velés, Egészségnevelés stb.), vagy esetleg az internetre való hivatkozással 
történik az informálás – ez és ez megtalálható az edu.ro honlapján –, csakhogy 
az iskolák nem tudják biztosítani – néhány kivételtől eltekintve – az internethez 
való hozzáférést a szaktanárok számára is.  Az internetes informálódás legjobb 
esetben is az infotanár kolléga idejére-kedélyére, illetve a géppark használ-
hatóságára – értsd szabad infoterem, ahová nem szabad halandó tanárnak be-
lépni, vagy működő gépkapacitás – bízatott. Mikor és miben kell az iskolai 
vezetői szintnek közbeavatkoznia és meddig tart szerepe, hogyan jogos és ildo-
mos gyakorolnia hatalmi kompetenciáit? – Nehéz megmondani. Mert a vezetés 
nem könnyű dolog, azt meg kell tanulni, és olyan stílust érdemes kialakítani, 
amely pozitív szervezeti atmoszférát teremt, krokizza az intézmény arcélét.  

Nos, mit tehet a direktor? Ha magas fokú a szociabilitása, kommuniká-
ciós partnerségre törekszik beosztott tanártársaival, így megelőzi a kirekesztett-
ségi vezetői élményt, mert erős és fenntartható bizalom alakul ki közöttük anél-
kül, hogy szerepsértéseket, szerepfeszültségeket vagy szerepkonfliktusokat 
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kellene elviselnie, miközben a barikádon küzdő tanárok intézményi szükségle-
teit is figyelemmel tudja kísérni. A partnerség alapja a korrektség és az egyen-
rangúság. Ha nem működik az ilyenszerű szituáció, akkor szerepzavarral állunk 
szemben. Ahelyett, hogy minden tag a saját szerepét játszaná, maszkokat 
öltenek fel. A vezetés egy ún. kulcsemberen keresztül is gyakorolható. Ilyenkor 
a formális vezető úgymond a háttérben működik, olyan döntéseket hoz, 
amilyen információkat a kulcsember szállít. A kulcsember könnyen kiragadhatja 
a vezető kezéből a hatalmat, hiszen ő erősen függő helyzetben irányít, vezet, 
szervez és ellenőriz. A vezető szerep könnyen formálissá válik, a szerep maszk-
ká degradálódik. Mindez nem tesz jót az intézményi életnek. Aztán még az is 
lehetséges, hogy a vezető a bürokratikus hierarchia csúcsára helyezkedik, és 
mindent szigorú hivatali úton intéz el, de ilyen esetben könnyen elszigetelődhet 
hatalmi szerepében, amely miatt nagyfokú bizonytalanság kísérheti döntéseit, 
hiszen a bürokrácia rendkívül erős szűrőként  működik, emiatt aztán a döntése-
ket megalapozó információk, ismeretek korántsem mondhatók megbízhatók-
nak. A kiérlelődött tanári szükségletek szóba öntése is elmarad gyakran, hiszen 
a bürokratikus vezetés nem kedvez az alulról jövő kezdeményezéseknek. Aztán 
meg ott van a demokrácia, amely normális esetben rontja a bürokrácia hitelét. 

 A mai iskolában a vezetési szituációkat nem a direktorok választják meg 
kényük-kedvük, személyiségük és tehetségük szerint, mint hajdan, hanem alkal-
mazkodnak a kihívásokhoz. A  hagyományos iskolai szervezeti szintek oszladoz-
nak-bomladoznak, és egyre erőteljesebben tör előre a középszerűség. A peda-
gógusi pálya egyre kevesebb joggal, és egyre több felelősséggel terhes. Megkoc-
káztatom kijelenteni, hogy az intézményi vezetői szint, beleértve az osztályfő-
nöki vezetést is, átemelődik a nagy szülői-támogatói-szponzori érdekszférába, a 
szakmaiság a gazdasági szempont hóna alá kerül. Az irigylésre méltatlan, ám 
áhítható hivatásszakma – napszámosi bérből élő, de diplomás foglalkozási ága-
zat – észrevétlenül az „apám félzsebre vágja az egész tanári kart”-szindróma és 
a szülői nyomás alá, esetleg a hierarchia magasabb utasítási-elvárási régióiban 
megfogalmazódó vagy/és gazdasági érdekek ütköző zónájába sodródik, így 
aztán nem csoda, ha új szerepek rajzolódnak és rajzanak  ki, és maszkok mögé 
bújnak a hagyományos és bevált aszimmetrikus szerepek, amilyenek a visszaélé-
seket messze elkerülő és atyailag gyakorolt direktori, osztályfőnöki, szaktanári 
és pedagógusi  modusok voltak. A tantestületi szint célmegfogalmazásai is 
persze ilyenkor idomulnak az átemelt szférák – értsd szülők, gazdaság – elvárá-
saihoz, nehogy – az istenért –  túl magasra szökkenjen az állítható mérce. Köz-
ben persze hangoskodnak, elégedetlenkednek és követelőznek, vállalva vagy 
nem vállalva arcukat apák és anyák (sértés ne essék!), azt várván az iskolától, 
hogy megoldja azokat a nevelési gondokat, amelyek a családra hárulnak. Nem 
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szabad elhallgatni, hogy nem egyszer a szülő az, aki szigort követel az iskolától, 
ám a pedagógus a védtelenség piedesztálján óvatosságot szobroz, nehogy a 
gyermektől, a szülőtől, a felügyelettől vagy az utcáról agresszió érje.  

 
A szerepgyakorlás mint a hatalomgyakorlás dilemmája 

  
Tulajdonképpen nem az a kérdés, hogy hogyan kell gyakorolni a hatalmat, 

azaz a státuszból adódó szerepet, hanem az, hogy a mikéntnek milyen a 
hozadéka? A hatalom gyakorlása megelőzi az anarchia – szélsőséges eset – kia-
lakulását. Ez csupán elvi megfontolás. Nem azt mondom, hogy a ma iskolája 
anarchikus struktúrát képez le, hiszen a társadalom demokratikus (vagy milyen) 
rendjét tükrözi vissza. Nem baj az, ha új meglátásokkal, elvárásokkal, 
mentalitással, magatartással gazdagodik a pedagógusi arzenál, sőt kívánatos. A 
régi rosszat valóban ki kell irtani a pedagógiai eszköztárból, a sok abúzus miatt, 
de a demokráciához meg kell érni, mert a demokrácia nagyfokú felelősség, 
minden egyes személy részéről. A felelősségvállalás a szerepvállalást is hordoz-
za, és fordítva, a szerepvállalás a felelősségvállalást tételezi. Annak, aki vállalja 
szerepét, nem szabad maszk mögé bújnia.  

Vajon a posztmodern szemlélet tényleg felszabadítja az egyént az egységes 
követelménykényszer alól, vagy még nagyobb rabságba taszítja? Mert a min-
denféle szituációban való döntés nem könnyű dolog, a döntések dilemmatikus 
állapotokat generálnak, amelyek állandósulva személyiségromboló hatásúak 
lehetnek. A fejlődő személyt csak akkor szabad magára hagyni, amikor képes a 
felelős döntéshozatalra, és ez akkor következik be – normális személyiségfejlő-
dés mellett –, amikor az ember, mint „a jelentések maga szőtte hálójában függő 
állat” (Max Weber), tehát a maga teremtette kultúrában magabiztosan tájékozó-
dik, mozog. És itt a pedagógusok tapasztalati tőkéjét vétek teherként definiálni. 
Ezen persze lehet vitatkozni, de ne felejtsük, a nevelés nem okozhat kárt! Az 
iskolának nem szabad feladnia értékorientációs és jövőorientációs funkcióját, 
még akkor sem, ha néhányan a diákok közül ezt nehezményezik. A demokrati-
kus iskolának a többség javát kell szolgálnia.   

  A tanulói szint persze olyan nagy önállóságra törekszik, hogy csak a piac-
gazdaság kereslet-kínálat szabálya szab korlátot neki. Vagyis: ki kiért van? A tanu-
ló azt hiszi, mert ez táplálódik bele a piaci hatások alatt, hogy ő az úr, minden 
őérte van. Ez az igazságnak csak az egyik oldala. Ebben a logikában a tanár is 
azt mondja: nélkülem nincsen iskola. Én vagyok az, aki ad, te vagy az, aki kap. 
Nos, akkor ki az alárendelt? Így tehát nem érdemes feltenni a kérdést, mert 
nem ez a kérdés. A tanár büszkén fölvállalja, hogy ő a nemzet napszámosa, de 
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azt nem, hogy elorozzák tőle szerepét. A posztmodern pedagógia persze nem 
ódzkodik az ilyesmitől. De mit is értünk posztmodern pedagógia alatt? 

 
A pedagógiai emancipáció hatalma, avagy miről is van szó? 

 
Napjainkban a modern vs. posztmodern pedagógia polémiájának 

vagyunk tanúi. A modern pedagógia a nevelés kultúramegőrző és 
kultúrateremtő funkcióját hangsúlyozza, amely nemcsak a kultúra tárgyiasult 
termelésére és fogyasztására vonatkozik, hanem a társadalomban élő fogyasztó 
szubjektív értékeinek fejlesztésére is. A Descartes, Locke, Kant, Rousseau, 
Montaigne nevével fémjelzett pedagógia megnyitotta az utat a modern nevelés-
elméletek előtt, amely tovább bővítkezett Durkheim, Natorp vagy Dewey és 
mások által. A modern pedagógia közös pontja a céltételezés. A nevelő munká-
nak célja, feladata, rendeltetése van, amelyet a megfelelő eszközök hozzárende-
lésével megvalósítani szándékszik. A modern pedagógia általánosan meg-
fogalmazható célja: a nevelés legyen jó, a jóra irányuljon, és ne okozzon kárt.    

A XX. század utolsó harmadában már nem ennyire egyértelmű a helyzet. 
Az iskola, mint a társadalom miniatürizált leképződése, a társadalom ismérveit 
tükrözi vissza. Antony Giddens szerint a posztmodern társadalomnak három 
ismérve van: 

a) semmi sem tudható bizonyossággal, 
b) a történelemben nincs teleológia, 
c) új társadalmi és politikai napirend van érvényben. (Giddens, idézi 

Leirman 1998, 123.) Noha a fenti megállapításokkal évtizedek távlatába 
kerültünk, azt mondhatjuk, csak az idő szaladt el. A rosszul sikerült, vagy 
rosszul időzített kvázi reformok nem teljesítették a hozzájuk fűzött társadalmi,   
szakmai reményeket és elvárásokat. Megszűnt a család hagyományos nevelő 
szerepe is a gazdasági-társadalmi átalakulásoknak és az új kihívásoknak való 
megfelelési kényszer következtében. 

Az átmeneti periódus elmúlt két évtizedének reformtörekvései még nem 
a posztmodern pedagógia jegyeit viselik magukon, de az emancipáció szimp-
tómáit könnyen fel lehet fedezni bennük. Meglehet, hogy a reformok rejtett 
szándékai mégis abba az irányba mutatnak, amit Leirmann a posztmodern pe-
dagógia kapcsán megfogalmazott, tudniillik, hogy a pedagógiai  „célok, a tar-
talmak, a módszerek, az eredmények egyre homályosabbak és homályosabbak 
lesznek, vagy legalábbis egyre több van belőlük.” (Leirman 1998, 12). Jean-
François Lyotard filozófiaprofesszor, a posztmodern filozófia egyik legkivá-
lóbb képviselője kétségbe vonja az egyetemes igazság létét, ami miatt – véli – 
kérdésessé válik az általános érvényű pedagógiai célok megfogalmazása is. Az 
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igazság és igazságosság, az ésszerűség, a szabadság, az egyenlőség és méltányos-
ság, és a hasonló humán értékek és elvek érvényességét a modern társadalom 
maga alá temette. Lyotard (1979)  úgy érvel, hogy az összes totalizáló elmélet, 
amely a felvilágosodástól a modernitásig az egyetemes ésszerűség és igazság érvé-
nyességét hirdette, kudarcot vallott: a felvilágosodás tudás-értékűsége és racio-
nalizmusa nem szabadította fel az emberiséget a szolgaságtól, a hegeli spekulatív 
dialektika és állammisztika egyetemessége semmire sem kínált megoldást, a 
munka társadalmasításának marxi elmélete nem szüntette meg az elnyomást és 
kizsákmányolást, a kapitalista doktrínák igazságát a válságok cáfolták meg. 
Mindenféle totalitárius „elbeszéléssel” szemben „posztmodern szkepszissel” 
kell fellépnünk. Lyotard (1979)  azzal érvel, hogy a posztmodern tudás nem 
adhatja fel individualitását, ezért szembe kell fordulni az egységesítő 
kommunikációval, mert a közvetített információkat sajátos kritériumok szerint 
válogatják és torzítják el. 

A posztmodern pedagógia az emancipációs nevelés elvére épül, és ugyanen-
nek a csapdájába esik. A posztmodern pedagógiában ugyanis „a nevelési cselek-
vés nem a nevelő  akaratából következik be”, hanem a nevelő és a nevelt 
közötti egyenlő „kommunikatív cselekvés1” következtében. (Masschelein 1978, 
idézi Leirman 1998, 119.) A nevelési cselekvés tehát kommunikatív cselekvés. A 
kommunikatív cselekvés dialogikus interakció, amelyben a felek egyeztetés útján 
kerülnek összhangba egymással, a döntéshozatalt nem az egyéni érdekérvénye-
sítés vezeti, hanem az egyetértés, a konszenzus. A tanítási aktust kommunikatív 
cselekvésnek kell tekinteni, mivel ebben a szituációban a „megismerésérdekek” 
sokfélesége nyilatkozik meg, és ez „a szimbolikusan strukturált szociokulturális 
életvilág háttere előtt zajlik.” (Habermas 1994, vö. Preglau 2004, 256–257.) 
Megszűnik a tanár és diák közötti aszimmetrikus viszonytételezés, helyébe az 
egyenrangúság mércéje kerül, ám „ez a különleges nevelési viszony nem lehetne 

                                                           
1 A kommunikatív cselekvés fogalmát Jürgen Habermas (1929-) alkotta meg. Habermas 

(1994) a cselekvéseket a cél és motivációs késztetések alapján két csoportba osztja: siker-
orientált, illetve kommunikatív cselekvések. A sikerorientáltak lehetnek etikusak, etikailag 
helyesek, ha megfelelő eszközöket használva jutunk el a sikerig (instrumentális cselekvés), de 
elérhető a siker nem tisztességes eszközökre támaszkodva is, olyanokra, mint a hazugság, 
félrevezetés, elhallgatás, ködösítés, zsarolás, vagy a hatalmi helyzetből adódó visszaélések: 
fenyegetés, ígérgetés, utasítás (stratégiai cselekvés).  A sikerorientált cselekvések motivációs 
alapja az egyéni érdekérvényesítés. A kommunikatív cselekvések kölcsönös megértésre 
orientált cselekvések. A részvevők összehangolt akaratára, a vélemények összehangolására, 
a kölcsönös meggyőzésre épülnek. A felek nem minden áron kívánnak szert tenni előnyre, 
hanem csakis a kommunikációs partnerek belátásra bírása révén. Ebben az esetben az 
érvelő beszédaktus eszközét használva, a kölcsönös tisztelet alapján érik el a sikert.  
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eredményes, ha a nevelt maga is a bekerítés módszerével élne, vagyis a közös 
helyzetben a nevelő szerepét töltené be.” (Buber, idézi Leirman 1998, 120.) A 
felnőttoktatásban valóban helye van ennek, hiszen ott nincs formálisan előírt 
curriculum, és a képzés tartalmának kiválasztásában és felépítésében, vagy a cél-
kitűzések megfogalmazásában heterogén csoportok individuális szükségleteire és 
szocioprofesszionális és emocionális hátterére (background) csak akkor tudunk 
figyelni, ha a részvevőket is bevonjuk a stratégiai tervezésbe. Ezzel az 
állásponttal Buber tulajdonképpen a felnőttoktatás ügyét szolgálja, hiszen tulaj-
donképpen elutasítja a pedagógia hagyományait, a cél- és feladatkijelölést, a 
tanítási stratégia és taktika megfogalmazását, a tanítási eszköztár megválasztá-
sát, az eredményesség mérését, sőt a tanítás tartalmát is. Mollenhauer, a német 
emancipációs pedagógia atyja közelebb áll az iskola hagyományos funkcionális 
szerepének kijelöléséhez, mert ő csak felszabadítani akarta a diákokat „azon 
körülmények alól, amelyek korlátozzák racionalitásukat és az ebből következő 
társadalmi cselekvéseiket.” (Mollenhauer 1968, 11.) A Mollenhauer-féle 
„tapasztalat alapján végbemenő felszabadító kölcsönhatás” alapján végbemenő 
nevelési processzust Masschelein már az „egyenrangú interakciós partnerek” 
autonóm cselekvéseként definiálja. (Masschelein 1987, idézi Leirman 1998, 
119.) Jól van-e ez így, vagy a posztmodern pedagógia felülvizsgálatra szorul?      

     
A pedagógus helyzete 

 
Az iskolai nevelőmunkát egyáltalán nem, vagy nem a kívánalmak szintjén 

támogatja a társadalom, a családot is beleértve, így a nevelés elsősorban a 
szaktanárokra hárul, akik nehezen tudják ellátni ezt a feladatot. Ennek sokféle 
oka lehet. Az egyik ok lehet például a tanár felkészültsége. A tanári munka 
elsősorban a szaktanári feladatok ellátására irányul. A tulajdonképpeni nevelő 
(pl. osztályfőnöki) munka, ami a különböző oktatási szinteken más és más súlyt 
kap, többnyire a pedagógiai érzékre, mintsem a megfelelő nevelői felkészültségre 
(konfliktuskezelés, kommunikáció, mediálás, közösségépítés, bevonódás stb.) 
hagyatkozik, ami a pedagógiai tévedések eredője lehet.  El kell ismernünk azt is, 
hogy az iskolai munka fárasztó és kimerítő, hiszen kemény szellemi igénybevé-
tellel jár. A szellemi fáradság sokkal nehezebben és sokkal hosszabb idő alatt 
múlik el, mint a fizikai, és a regenerálódás egyáltalán nem biztosított. Az igény-
bevétel nem csak a heti 18–20, esetenként ennél jóval több iskolai tanórára 
terjed ki, hanem a „szellős” órarend miatti időpazarlásra, az órákon kívüli 
kötelezettségekre, illetve az otthoni felkészülésre, valamint a továbbképzésekre 
is. Ez is a tanár szerepteljesítési deficitjének egyik oka lehet. Azt is érdemes ide 
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sorolni, hogy  a pedagógus iskolán kívüli igénybevétele is nagy, és ráadásul a 
feladatokhoz és felelősségekhez mérten nincs kellőképpen értékelve, motiválva. 
 
A zaklatás mint iskolai agresszió 

 
Az iskolai agresszió legáltalánosabb formája a zaklatás. Dan Olweustól 

(1999) származik a fogalom. Olweus bullyingnek, zaklatásnak nevezi az iskolai 
agressziónak azt a formáját, ahol egy diákot ismétlődően és hosszú időn 
keresztül elnyomásnak, szekírozásnak, verbális vagy fizikai sértésnek, tehát 
„negatív cselekedetnek teszi ki egy vagy több diák.” (Olweus 1999, 717) Az 
agressziónak nyílván sok formája, megnyilvánulása van.  Ma, sajnos, egyre 
gyakrabban beszélnek a veszélyes iskoláról, ami az iskolai agresszió sokféle 
megnyilvánulására utal, beleértve az iskolatársak közötti zaklatást, 
kényszerítéseket, nyílt vagy rejtett konfliktusokat, tanár- és diákveréseket, 
verbális inzultusokat, bosszantásokat, végzetes kimenetelű verekedéseket, 
túszejtéseket, késeléseket, lövöldözéses vagy tömegmészárlásos áldozatszedé-
seket. A média ma már olyan soktényezős és több szakaszos agresszió-folyamat 
szituációkról is beszámol, amelyben az aszimmetrikus hatalom- és felelősség 
gyakorlásból kisarjadó verbális agresszió a diák és tanár között fizikai 
agresszióra vált, amely tova gyűrűzik a tantestületi tagok közötti, illetve a 
kívülről bevont hatalmi személyre (rendőrre), akit mint konfliktusmegoldó 
aktort bevonnak a rendkívüli és iskolaidegen iskolai szituációba.  A lista 
korántsem teljes, hiszen a kérdéses probléma rendkívül összetett, változatos és 
kreatív. Az AEÁ-ban végzett kutatások alapján összeállították az iskolai 
szabálysértések (nota bene) megváltozását az ún. public schools-ban, ötven év 
távlatából, amely az alábbi táblázat szerint alakult: 

 
Szabálysértések sorrendje 1940-ben  Szabálysértések sorrendje 1990-ben 

1. feleselés 1. kábítószer-fogyasztás 
2. rágógumizás 2. alkoholizálás 
3. zajongás 3. terhesség 
4. futkározás a folyosón, a hallban 4. öngyilkosság 
5. sorban állás rendjének megbontása 5. nemi erőszak 
6. öltözködési szabályok megsértése 6. rablás 
7. szemetelés 7. verekedés 

A hét leggyakoribb szabálysértés az AEÁ-ban (Sáska 2008, 333.) 
 
De hol vagyunk már a kilencvenes évektől?  
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Az iskolai agresszió valószínűleg az oktatási rendszer expanziójának és a 
társadalmi moralitás gyengülésének a következménye. Az expanzió az iskola 
szelekciós erejének a gyengüléséhez vagy elvesztéséhez vezetett. (Sáska 2008) A 
morális és a velejáró többi válság a liberalizmus feldolgozatlan individuális 
szabadságeszményét erősíti, illetve torzítja. Nem célunk elemzés alá venni az 
okokat, sem a következményeket. Tény az, hogy a társadalmi, szülői és az 
iskolai rendszer jellegéből származó attitűdök a gyermeket privilegizált helyzet-
be hozzák, aki gyakran nem átall visszaélni szülőjével, nevelőjével, helyzetével.  

 
Az iskola és a társadalom 

 
  A társadalom arról panaszkodik, hogy az erkölcs válságban van. És 

miért lenne ez másként, amikor a világ hírdömpingje a pénzválsággal, a 
gazdasági válsággal, a politika válságával van tele. Ha erkölcsi válság, akkor 
értékválság, ha értékválság, akkor a nevelés válsága, ha nevelési válság, akkor 
családválság, és … akkor identitásválság.  

A posztmodern pedagógia a piacorientált társadalom terméke, a neolibe-
rális ideológia térhódításának eredménye, amely az állam kivonulását az okta-
tásügyből szinte természetesnek veszi. Az individualizmus felerősödésével 
együtt jár a társadalom atomizálódásának elmélyülése és a szubkulturális 
szcénák érték- és normaképződése. Az állam vállalja a finanszírozó szerepet (a 
BHT 6%-át a költségvetés a tanügynek osztja le, ami abszolút értékben 
növekedést, de reálértékben csökkenést mutat), kerettantervekkel segíti az 
oktatói-nevelői tevékenységet, ellenőrzése alatt tartja a tanítási processzust a 
bemeneti (input) és a kimeneti-teljesítményi (output) oldalon, de a nevelési esz-
mény megfogalmazását a piaci elvek alapozzák meg és/vagy az oktatási intéz-
ményekre bízza, olyan mértékben, amilyen mértékben azt a decentralizáció – 
inkább csak deklaratív – szintje megengedi. Ennek az lehet a következménye, 
hogy a nevelés kikerülhet a társadalmi-kulturális determináció keretből, piaco-
sodik, ami miatt az iskola hiányosan tudja betölteni érték- és normaképző 
szerepét. Ezt a kvázi hiátust a család szerepválsága is fokozhatja, amit súlyosbít 
az is, hogy a két intézmény – család és iskola – közötti hagyományos támogató 
kapcsolat akadozik vagy elmarad.  

A szakmának el kell jutnia ezekhez a felismerésekhez, hiszen a minden-
kori nevelés alapeszménye a jóra való nevelés. Rég megfogalmazott eszmény. 
Már Platón is a nevelés erkölcsi oldalát emeli piedesztálra, mondván, hogy „a 
nevelés jó embereket hoz létre, a jó emberek pedig nemesen cselekszenek” 
(Platón, idézi Rubovszky, in Leirman 1998, 10.).  Jó az, ami erkölcsös és kívá-
natos a társadalom és az egyén számára. Az iskola megreformálásában a forma-
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lizmustól el kell jutni a valódi változáshoz, amely az „integrált, egyszerre sze-
mélyiség- és társadalom-központú nevelési modell és iskolai tananyag mellett” 
tör pálcát. (Leirman 1998, 22.)  Hogyan tehetnénk értelmessé, hasznossá, 
eredményessé, működővé, óhajtottá és meg nem terhelővé, a jót szolgáló 
társadalmi cselekvéssé ezt a nélkülözhetetlen „napszámos” munkát?  

 
Zárszó helyett – a szerepvákuumon innen és túl 

 
Minden generációt a pedagógusok több korosztálya neveli. A pedagógus-

habitusok differenciáltsága jól tükröződik benne. Vannak, akik azt a pedagógusi 
modellt képviselik, amelyet saját képződésük során jónak és helyesnek találtak, 
vannak, akik az emancipációs pedagógia elvét tekintik üdvösnek. Azt, hogy 
nem állhatunk állóvízként egy helyben, senki sem vonja kétségbe. A szabadság 
szeretete és megszerzése mindenek elébe helyezhető, csak a rendet ne sértse. 
Ma, amikor az iskolák expanziójával megnőtt az iskolás populáció sebezhetősé-
ge, amit a családok értékválsága tovább fokoz, az iskolára háruló felelősség 
nem csökkent. A sebezhetőség mint a fiatalok társadalmi beilleszkedését 
akadályozó ifjúságszociológiai fogalom, nemcsak a „súlyosan korlátozott lehe-
tőségekre” vonatkozik a munkavállalás, „a gazdasági és társadalmi előmenetel”, 
valamint „a személyes elégedettség” vonatkozásában, ahogyan Gábor Kálmán 
(2004, 185.) fogalmaz a  Barbara Stalder cikkéhez írt Előszóban, hanem az 
iskola kiszélesedésével járó intra- és interinstitucionális együttműködésre is, 
amennyiben deficitek keletkeznek benne. A család iskolával szembeni 
elvárásának növekedése és a nevelési emancipációs elméletek térhódítása 
között fennálló paradoxon áthidalására ma kimondhatatlanul nagy szükség 
mutatkozik. Meg kell őrizni az alá-fölé rendeltségi viszonyt, tiszteletben kell 
tartani a szerepeket, hogy az iskolai szervezet meg tudjon felelni funkcióinak. 
Egyik szint a másikra épül, egymást kölcsönösen feltételezik. A rossz 
szereptanulás és szerepkonfúzió normaszegő magatartáshoz vezet, amely az 
egyszerű csínytevéstől az aszociális magatartásokig terjed. Ilyenkor történik 
meg, hogy rombolják az iskolai berendezéseket, a felszerelést, az eszköz-
állományt, telefirkálják a falakat, az ajtókat, kitépik a helyükről a vécécsészéket, 
fedeleket (ámbár ők használják, tehát közvetetten maguknak ártanak), a tanárok 
után kiabálnak, megfenyegetik őket, szembeszállnak az iskola kisegítő 
személyzetével, nem is beszélve arról hogy hanyatlik az iskolai teljesítmény, 
napirendre kerül az iskolakerülés, az éjszakai kimaradás otthonról, az alkohol, a  
drog, a nemi erőszak, tanárverés, egyebek. Ilyenkor aztán a védelmező szere-
pében ismét beindul az igazságkereső, -tevő szülő. 
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 Ki is tehát valójában a tanár? Egy szerep? Egy maszk? Ember? Szakte-
kintély? Nevelő? Köztisztviselő? Külön-külön valamelyik, vagy egyszerre vala-
mennyi? A tanár egyszerre valamennyi: mint rosszul fizetett szorgalmas köz-
tisztviselő ellátja a napi pedagógusi adminisztratív munkát, nyilvántart, kitölti a 
statisztikai íveket, a sorozási űrlapokat, mint nevelő és szaktanár iskolai és 
iskolán kívüli munkát folytat a gyermekek érdekeit szem előtt tartva, ismeretek-
kel gazdagítja őket, mérlegel, osztályoz, lezárja a tanulmányi ciklusokat; közös-
séget, személyiségeket formál, buzdít, motivál, szankcionál, elvárásokat, igénye-
ket teljesít és teljesíttet; időt fordít a családokra, leereszkedik az érthetőség 
szintjére, noha törvényszerűen többet sejt meg a világról, mint a gyerekek, vagy 
a szülők zöme, hiszen olvasta-tanulta Platónt, Kantot, Nietzschét, ismeri vagy 
hallott Comeniusról, Makarenkóról, Montessoriról, Pestalozziról, Celestin 
Freinet-ről, Rudolf Steinerről, elgondolkodott Émile társadalomféltéséről, a 
társadalmi környezetben hagyott, az élet által nevelt Lénárdról és Gertrúdról, az  
abszurd létnek is értelmet tud adni, el bírja hitetni, hogy legyőzhető a gravitá-
ció, hogy Euklidész mellett jól megfér Bolyai, a teremtő Isten mellett a teremtő 
ember. És megfér egymás mellett, de egymással nélkülözhetetlen egységben az 
alkotó szülő, a kreatív tanár és a nonkonformista tanuló, mióta szülő a szülő, 
tanuló a tanuló és tanár a tanár. Sajátságos, egymásra utalt szerepek, a maguk 
helyén. Csak együtt lehet az iskola értékhordozó szerepét visszaállítani, az 
egyén és az egész közösség javára. 
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