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A FIÚKKAL MINDIG CSAK BAJ VAN!

A fcmmlsLl elkötelezettségü Lírs'lclalomkntika mára,
[Igy 1:II\?lk, kezdi átadni 'I helyét egy Jóval tágabban
érlTlmC7.lwtó és t'ILín Jóv,li elfcJpdLlthatóbb, bár 111a
gV,HLI nehezebben átültethetó szemléletnek, az antI
SIl'XIZIl1Ll\n,lk Cmtl-scxlSln). Részben köszönhető ez
"niLIk ,I ICIIsmerésnek, m"g" " femil1lzmus is
c."lk - b:n szlikségszerücn - egy szük Der'sDé,ktív;llJ,m
énelmuhcló, és mmt ilyen, szükségtelen konf:
iJklllSheIYZI:[cl,t'I teremi. Ennél awnban sokkal fonto
s;lhh ;11) egy donliIl~l1S;111 fC111l11istl nézöpont

"szimILltlzánscrk" logikus"n csak m:l
sodrendü J\lth"tmk, ezek száma
m:ILI Jelentiíscn megnövekedett, különösen a felsőok

t,ltásbm. A S'liIsbury-j"ekson szerzópáros, ahogy
C7 n"ír könyvük eiméből, OlaJJengúlg Macho V"Jues
- J!f,/C!JCI/ iV/p o{WorkJJJg wúh Ado/eseml Boys rA
m,lcho értékek Hasmos módok a
serdiiló fiúkkal v,lió fogLlikozÓlshoz] IS kitetsZik, ebbe
,I I.íborba LHto7ik. Mmdkét szerzö mljd' húsz éve
,lictív t,már, és mmd a ketten mÓlr tíz éve

Nonlllgh'11ll Agench nevü antiszexlSt'l progLHnban
dolgOlILIk - David Jlckson az egyik 'lbpító
p IS egyben -, "hol foleg eroszakoskodó és agresszív
ferli,k problémÓllval fClgblkozldc A
,ll LskoLllendszer antiszcxista bír:llat:lt tartalm<lZza,
núsrészt pedig - és ez " rész a kihcmgsúlyozott - pLlk
tlkus LItmutatóként prób;11 szolg:lll1l a serdülií fiúkkal
való fógblkozÓlshoz <lZ IskoLíban és egyes, IS1co1:m ki
vi']i aspekiusokb'1I1, pélcl:1lI1 a helyes szüliíi szerepek
kLJi;lkitÓlsÓlban, mllJt 'lZ Ap,ík és fiúk eimü, sajnÓllato
"lll röVICI utolsó fejezetben A két szerzií a brit okiatÓl
SI rmdszer legnagyobb kihiv:lsÓlmk :1 Jelenlegi struktú
dn belüli nemi alapú megv:íltoztatÓls;lI
Lntja. VOILlIktmk cz mind a tan:ni karra és így a ta
II ,í r-I ,ilLír vlszonyra - különösen ;1l1nak tekintetbe véte
lével, hogy ,lZ IskoL" vezetés döntően m;l is férfi több
.ségü -, nllllCl " L1llÓlr-diÓlk viszonyra, amelynek jelenle
gi Icgfóntosabb fcbc!at,1 a hagyom:1llYos férfi értékek
konzerv:,],ís,!. Amíg ,I L1llÓlrok többsége a "iiúk nür
cs,,], will be boysi) felki,ílt:1SSal intézI el
,1 kisebb-nagyobb iskobi konfliktusokat, addig a hely
let nem fClg v:,]lozl1l, hiszen a probléma sem merül fel
,I lmg" komolys:lgÓlban. Márpedig '1 "lJagyomÓlnyos
férfi értékek" m:na, a nak tömeges munbba állÓls'1Val

<lZ okLlIÓlSl rendszer Imzélesítésével többnyire rég
Jclcntésllket vesztették. Az egyetlen te riile t, ahol ezek

<lZ "értékek" még mindig megtablhatóak, <lZ a kr"11l
nalitásba hajló domináns agresszív VIselkedés a sza
badidőben, az isko!Ólban és egyre kisebb mértékben a
munkahelyen. A férfiak ;,]t"lános "talajvesztése" révén
:1 hagyomÓlnyosnak mondott macho értékek is átala
h,]nak 'IZ ezekre érkezett kihívÓlsoknak megfelelően,

hIszen núnden kihívÓlsra csak fokowtL1ll agresszív re
akciókbl és '1 kooper:íciótól való elzÓlrkóz,íssal tudnak

Ezeknek az értékeknck az Isko1:,ban való
megiírzése, sot, aktiv kLlbkítÓlsa tch,ít egyrészt nyilván
valóan bros mind :lZ egyénre, m1lld a társadalom egé
szére nézve, m:\Srészt magát az oktatást is hÓltr:lltatja,
és komoly lcírobt okoz mind ezen ab-

mind az "elkövetőknek".

A serdülő fiúkkal való fogblkozÓls teh:lI minden
képpen megéri a belefektetett többletenergiát és idiít,
b,írmennyire is leterheltek jelenleg ;1 pedagógusok 
így a szerzők. Teljesen hogy jelenleg a fegyel
mezés rengeteg időt vesz el a tJnórÓlkból, és a jelenlegi
trendek IS arra mur,llnJk, hogya fiatalok egyre növek
v6 önhllóság;lval az lS1colai eriíszak a közeljövoben csak
növekednI fóg, tehht a kérdés a kitüntetett
fIgyelmet. Azt azonban nem teszi viLígosS;l a könyv,
hogy milyen kereteken belül valósítható meg a fiúk
agresSZlviths,ínak megszüntetése érdekében tartandó
foglalkoz:ls, néven, óraszhmban, és főleg, hogy
milyen végzettségií pedagógus, szakértií végezze ezt a
munbt Fontos lett volna arra is kitérni, hogy az ilyen
f:l)ta oktaths mennyiben érinti a IÓlnyobt, azon felül,
hogy végeredménye sZÓlmukra is kedvező lesz, Pedig a
könyv több szempontból tényleg inbbb praktikus
kézikönyv, mint teoretikus értekezés, erre mutat a szer
kezet is, amely mind a 12 fejezetnél megörzi az Elmé
let (Theory), a Foglalkozás (The Session) és az Órai
stratégiák (Classroom StrJtegies) hármas egységét. (Saj
nos az alfejezetnél a szerz6k nem konzisztensek,
például a Számítógépes oktatás növekedése és az albl
maz:lspo!itib eimií részben a címen kívül még csak
nem IS szerepel az a szó, hogy számítógép.) A prakti
kus iskobi haszn;llat szándébra az is utalhat, hogy
nem tal ÓlIunk a könyv végén lezárÓlst, teoretikus vagy
abrcsak tartalmi összegzést sem. Természetesen a Fog
lalkozhs és az Órai stratégiák szervesen összetartoznak:
míg az e1iíbbi a szerzak fiúkkal tartott óráik tapaszta
latait írja le, az utóbbi konkrét, hasznhlatra kész fel
adatokat ad meg hasonló fóglakoz:lsokhoz. Sok péld,í
ról és feladatról nehéz elképzelni, hogy még nem hasz
nhljhk öket a jelenlegi mgol oktatásban - például az
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vJn J nem koedukúlt intézményekben. Azt is megkoc
kirztatnirnk, hogy az utóbbiJkb<1n sokka! gYJkoribb és
komolyabb formúbJn jelentkezik, mint ott, Jhol a músík
nem képviselói is jelen vannak, aminek több ob is
lehet. A legkézenfekvőbb taLín, hogy J m,ísik nem
képviselői egyrészt figyelmet Igényelnek, másrészt más
fajta kommunibció alakul ki egy vegyes csoporton
belül, más érintkezési SZJbúlyokkal, amelyek közül a
legalapvetőbb a megnövekedett Ezikai távolsúg, Azt a
könyv írói is elismerik, hogy az iskolai zaklatásnak
nemcsak az elkövetői, hanem az alanyai IS többnyire,
sőt c!öntó többségükben hí111neműek. Van erre éppen

abr angol, ,roc!Jlmi vagy mirs példa. A magyarú
zat itt azonban mindössze az, hogya gyengébb vagy
"mís" Eúk egyszerüen csak a lirny :lldozatobt helyet
tesítik, amI pont J nem koedukirlt lskoJ:lk esetében
lenne elfogadható érvelés. TJgJdhatatIan, hogy <1 fiata
lok viselkedési formúi - az iskolában lS - elsősorban a
nel111 szerepek mentén aLlkulnak kJ és formúlódnak
meg, ez azonban nem azt jelenti, hogy vagy
e1sődlegesen a nemi alakítanirk ki Lírsaclalrnl
és magúnéletbeli szerepemket, viszonyrenc!szeremket
Az iskolai erószak esetében ez például azzal egészít he
tó kr, hogy ez a Jelenség nyilv:mvalóan köthetó m'15
kulturúlis mínt:\khoz és ,\ szereplők t:us"clalmi helyze
téhez IS. Az oly,m iskolirkban, ahol péld:rul aLrcsony "
tov:,bbtanu!:rsi ar,íny vagy jelentós JZ abcsony Jöveclel
11111 súilők ;1 Lí nY,l 1 vagYIs nincs Jncg a kelle') mOÚv:lclÓ

,l lanulúshoz és ,lZ Iskolúba J:rr:rshoz, nLlga
sabb lesz ,lZ iskoLH erószak 'l1:my<1 és Jóval komolyabb
problénüt is f(lg okozni, mIvel >lZ ilyen ll1tézmények
ben a I,ln,ín br lS kv,dit.',sl1
Mimlenképpe11 nehuiti :1 s/epók gonclol.l11\1Clwli'rrck
kÓVel{:sét, hogy sein ,\ ctIn bell is szerepl() llL1Cho i:rte·

kek, scm ,\Zuk Icgfi'Jbb Iskolai mcg)e1cni'sl í01m:,),r, ,l
Jobb híj:ll1 IskoLri j,lkbt.íSlUk v,lgy erós/akoskoel:muk
fórdítható nem kerül ddimirlir:;u

Ki·t!ö 11 ösen II llen LillS:lgl1 Imil1 ki k
megJe1cné.<;e okL1L\sb~\n) ,ü101 ,lzollb~ln 11Vihr;í!l\..:dc')-

an nem csupún ,I ,.,][ogv,nl .17elíelítsük meg ,r fJllb!
kérdésre kell kOllcentr:r]nl, lUlJcm Jóv"l súit'scbh
körei k01Jiliktus,
kezeléSI (conílic! I-CSO)UiIOll é's COllllicl Jll~I!1,lbC!1l(:'l]tj

okLlt:1SLl \'<111

tlllluLrclva, cll'
Lírs',1Ik,lml

ILr nun rlt!

AIDS-szel bpcsobtos<1bt - <1 szerzők ki nem mon
dott, vagy cS<1k helyenként és különösebb hangsúly
nélkül szereplő legfontosabb ezzel kapcsolatos meg
győződése, hogy az egész lS1wbi struktúrút az ilyen
foghlkoz:rsokhoz h"sonlóan kell :ltszervezni. Ez egy
részt jelentheti a hagyom:myo,\ és a tanulmúnyr ered
ményhez kötődő versenyhelyzet megszüntetését, mús
részt, gyakorlati kivitelezés szempontjúból a tanúri sze
rep megvúltoztatísút, az osztúly előtt, azzal szemben
helyet fogbló pedagógus hatalmi pozíciójúnak febdúsút
és egy, a kOOpeL1C1Ón és a közös megértésen alapuló új
"feLíILís" megvalósítús,ít a gyakorlati oktatús terén is.

B'n igen sokféle és sokszínű pélclút olvashatunk, a
szerzők súm:ua szemmel lúthatóan az úldozat
V:1gy célpont szerepébe való beleéléshez vezető felada
tok <1 Iegiontos<1bbak. A fogblkoúsok kerete mindig
IS n együttml'tködó tll1ulús (cooperative Icrrning), ahol
,1 I1l<1XlmOm 15 lCíbiil ,ílló csoport egy bizonyos témú
LI <1e1ott teflekLíl:rsait a tan:rr a
megiddó módon. A módszer kétségkívül nem új, a
iurcS<1 <1zonb,m >ll, hogy búr ezt <1 t<1nulirsi módszert a
szerzők <lZ egész Iskol:u<1 klterjesztendónek t<1rtj:lk,

gondolkoelnak el <1Z esetleges vegyes fogblko
leiJelőségén. A külön Eú fogblkoús - nlÍt csínirl

- ugymis így cS<1k megerősíti az
húcelllflkusS:'g,'rt, amelyet :1 két gyakorló pccla

góglIs ;l1núgy Jól eleIllez 1(1, mint íl rendszer egyik leg
liibb 11e~,l1iv V011ir"ll. Ez ,r nllnd
,1 lllÍiltcré'siJCI1, ll\lllll " I"Ldm,r7.,ísbm dOll\lll"l, és szer
ITS rés?e ,I féril dUmllL1l1Cl:11l "l.1puló kd<1kuI:l
s,í11,rk. bCl1 két IOlltOS tl1egllj't1v:rrnt!ú';,íLr
kCJ11cCI1tr:d11,dz ,r s?crziík, " szexu:rlis z<1kbt:lsLr (sexu,ll
h,lrLlssIncIll) l'S diííklirsílkkíd szembenl ;lgresszivit;\SLl

A Jól kövctlretií é'rvelés SZCJl11t 111l1ldkettó
ré'.\lbe11 'I hímdoll\ll1"IlCI<1 re'lkcíój<1, rész
ben ,ll. czl ,r dOll\I11,l11U:,t éró kilríV:'SllkLl ,relott v:lbsz.

v,rgy fiók <1 l:rnyo-
Irelvcttesltllz, Lrltuk sl.ltu:rIILrk példirt <1 dOllll11irns

\Z:ll11UkLl 1111nelcn kcd-
en>\'l\7011yt ,rl.rkíL1l1,rk ki, rllctvc LlrLllLlk [('1111.

el\()cllc,gCSCl1 11etl11 VOILltkoz;"sú érvelés "zon
b,lll u~lk részhell nLlgy,lLíí: Ineg OIY;l11 Jell'nsl'gei(cl,
Jlllnt íl ftJ!\.oz(Sdú HJcgCllgyLílölt'l, ~l novekvó ,1grcsszlVl-

V,lgy C\ctlcg " 111 111 d í"rubbb korLl kilolódó és
'égne ICJ11ioS,lbiJ .szerepct szcxu:rIJs

,11111 köztudotLl1l "" Egyc-
s,'dt eSik ,r Icgkor,'liJbr<1 jV!é~ kcvé'sbé V<1-
1('1,';/J[1(1, h()gy nLlg,l ~lí:: "iCjlIS,ígl (youth

e~Y\lerlic11 <1 kocdukJ lt o.sztirlyok I1\C~J e!CI1é'-
lenne ViSS/:1VCZelhctó, dhogyí111 ,lzl ,1 .verz6k ,íllít-

lide i\ bewzetéiben leírLIk nt gonelollutn'r11k,
l\ll~v ,r lL1tV<1IL1S évcktiíl oktatisi
te11dellll,ík ,1 feleliísek n iskobI erősz"k ml'gJl'lelles,ó-

11oh,1 <1Z teljese11 IlYllv:lllV,dó'l1l jelen volt és JelCl1
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Ván B"lfJzs

AZ ISKOLA, MINT ERÓSZAKSZERVEZET

A 13 IW/Ó íri\:íból 011ó lém:lj:l "
slervczclí l'Iósnk, melynek szinlere :E IskoL1. Az :llko
lók Kl1l:1d:l Iskohrencl,lzerél, IskoLu gY:lkorht:ll elem-
Ilk cgV:lwn különbözó szmteken. Vizs-
g:lIOU,lS,IIK i:írgY:l pwblém:lkört (ilel fel, :1

levonl kövctkezlelésckkel együtt túlmut"t K"n:ld:l h:l
10Lun, s több orsz:lgLl, de különösen az :Jme
nk:ll kontInens 0ll:1m:m:l is érvényesnek monclh:llók.
K,ULlCLr egy vegyes orsz0g, teh0t a r"ssziz
mllS kérdése, :lnn,lk az Okt:lt0s v:Jló
megjeleni'se kiilönösen n:lgy hangsúlyt bp :lZ egyes
1:lJ111iJlrinyclkll.ln A Cikkeket nem egyforma súllY,11 is
111crteljlik, mk:rbb cS:lk ízelílől szeretnénk :ldm :1 té
m:lból, :1 legérdekcsebb11ek vélt iri10kból szemezgelve.

Aki e101V:1SS:l eIt ;1 könyvet, :111n:lk :lZ :lZ érzése t:J
lJ\,ldh,ll, hogy :11. Iskola nem nÚI, mini a különbözó
érdekek mentén szcrveziídött fronlok h:ldszíntere, hogy

IIiw!:l1 élet minclen egyes szerepliíJe ellenséges VI
IlOllyb,lll :'rll s hol elZ eriísz:lk elkövetőivé,

ho! :lI11l:Jk 0Idoz.rl:l1V:l v01ik. Az iskob, mint rendszer
"mcgcrósz'lkolj:l" a cli:lkot, épp úgy, :Jhogy a tan,írt; a
Un0r - testileg-lelkileg egy:u:1llt - birntalrmzza :J tanu
lók:lt; ,1 gyerekek szmtén nem kímélik egyn1Úst A nemI,
CrJI, l,rs'ld:Jlmi hov;ll;\lIOZ:JS, a valLís, a szexu:ílis be01-

megh:Jt:írozó tényeziít jelentenek mindezen
küzdelmekben.

AmennYIben kilépünk a szűken vett okw0si rend
szerból, s :111nak mirs alrendszerekkel való viszonyirt
"'1.'"""''''', úgyszmtén gyerekek, niík, etnikumok slb.
ellen elkövctell erősZ<lkol I:rI0!unk. Ezt 0llilJ:l <lZ egyik
cikk íról:l, ,lki olyan bírós:ígi ítéleteket tanulm0nyo
wtt, :Jmelyeket :J gyermekeket b:1lltalm:lzó tan:írok
eSelCJben llOZt:lk. A szerzií ;ULl :1 megirllapít0sra JUI,
hogy ,l gyerekek korukn01 fogva dlszkrunmirltak, tud
niillík a birós:lg sokkal ink:rbb helyén v'llónak ítéli
meg fizikai b0ntalmaz:lsukal, mint ha fí:lniíttekróllen
Ile szó. Egy n1Úsík lanulm:111Y tém0ja a filozófia, az
Ismeretelmélei és léleImélet hOZZ:1JirruLísa a nemek
közötti hier:uchia kiaLlkul:ís;'hoz: a traclicion;'lisan a
iérh:\,,;siJi;hc)z bpcsolódó és elsiídlegesnek tekintett jel-

lemziík, mml az érlelem, az objektlvitirs fe\értékeliícl
lek, s a nŐIességhez t:rrtozónak vélt értékek, nlJnt az
érzelem, a tesi, :J le:JLrcsonyocltak, mir
sodlagos szerepet kaptak. A szerzók a szervezetI erö
szakot úgy defil1lirljirk, mínt olyan intézményes gya
korlatot V:Jgy eljórirst, mely kedveziítlen hatóssal van a
gyc:nr,eklre vagy a gyermekek egy csoportj0ra az0ltal,
hogy őket pszichikailag, szellemileg, lelkileg, kulturirli
san, gazdas0gilag vagy fizikailag terheli. Ez az oktatósl
kömyezetben azt is jelentl, hogy abdirlyozza :J di0ko
kat a t:Jnu!:ísban, ez0ltal sértl őket Ugyanakkor több
szerző is kiemeli, hogy <lZ iskolirban elkövetett eriísz'lk
olY:111nyua részévé v011 t0rsadalmunknak, s oly mérték
ben ivódolt bele nevelési elképzeléseinkbe és elvemk
be, hogy szinte észre scm vesszük létezését.

A kötet szerziíinek célj:J nem kevesebb, mml egy
részt felhíV111 :1 figyelmet arra '1 tömeges sérlésre, kire
kesztésre, ami nem jluszt:m az Iskol:rbt - a
közoktat:lslól egészen a felsőokul.íSlg -, hanem az egész
t:lrsadalmat; nüsrészt olyan pedagógl'll gyakorlatok
kidolgozása és :Jlblm:lZása, melyek lehelóséget terem
tenek mindezen erőszakl:ljt0k előforduI0s:ín:lk csökken
tésére, péld0ul aúltal, hogy a rób való beszélgetés
helyet bp :lZ iskol:rban.

Az egyes sZ:Jkemberek kiindulópontja azonos: az
Iskob eliínyt lmtosit, "jut:Jlmnza" nobt, akik ha
gyom:myosan elónyt élveznek :lZ okt<ltirs, s <l Lírs<ldal
mi élei egyéb területein is, s az eleve h0tránnyalmdu
lóbl pedig kirekeszti, vagy "elősegíti", hogy S<li:lt m;l
guk virlpll:lk meg <lZ oki<ll.ísi inlézménYl61, s <l késiíb
biekben a befejezetlen lskob hosszan tartó
tól szenvedjenek. AkI olv,lsott BOllldieul, az előtt nem
ísmeretlen az a [e!fog:ls, n11SZerJnt az iskol:m<lk, mini
rendszernek létezik olyan hll1kciój<l, mely mind 'lZ e1ó
nyöket, lnInd a Mtrányobt megerósíti, s fenntartja a
tirrsadalmi egyenliítlenséget. Az Iskob, a közvetített
tudirs tart:Jln1:J és form:íj:J, a vizsgáztatás módja és 'lZ
elv0rások:lZ eleve m:Jgas:Jbb t:írs:Jdalmi oszt01yból sz,ír
mazó gyerekeknek kedveznek, s :J hátrirnnyal induló
bt még h:ítr:ínyos<lbb belyzetbe hozz0k. Amikor az
egyik szerzií az egyetem irItal nYújtott tudirst vizsg0Ij:J,
épp azt kifogirsolja, hogy az intézmény az objektív
tud0st sokbl inbbb fdülértékeli, mint <l t<ljl<lszI.Jbt
által szerzett ismereteke I, az ön0lló elképzeléseket. Így
a súmonkérés során <lZ abdémial esszé t, mint múbjt
fölérendeli az elbeszélésnek, s a besz0molót, ami bizo
nyos kultúrákb:Jn, illelve :J niík körében értékelt, nem
tekinti olY<ln tudonünyosll:lk, mint az eliíbbil. Az
okt:Jt0sb:m az írás felette irll a beszédnek, :llni szintén
a fehér középosztirlynak, s közöttük is elsősorban ,l
fiúknak kedvez. Mindezek teMt egyenlőt1enné teszik a
tanulókat, fajuk, t0rs:Jd:Jlmi helyzetük, nemük abpján.

A szakemberek szerint <lZ okt:Jt;'sban a gyerekeke t

versenyeztetik egymássa!, a kevés pozícióért való hz-
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