
SZEMLE

"sswIlycd( nlllEóinakel kiirl:ís;l
a könyv e1fogl]

I:JII,U1S:lg,IWI 1'1I'111'I,eSI'11 ",,",""'Ull képet
& jackson, D:lvicl: Cha11cnging

/vJ.lcho 1II1uI's - Pr"cl1c;J! W;1YS oF lVorkmg with
Ado/nemi Boys, lhc 1,dlJJcl Press, London, 1996)

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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delemre L1lIítj"k őket, de a kollektív munbLl, egymás
kőlcsőnös fejlesztésére nem. Az iskola egyenlő esélye
ket hirdet, ugyanakkor konzerválja a társadalmi réteg
ződést. A szervezeti erősz:rk az eleve alacsonyabb tár
sacLrlml pozíC1óban lévőket el akarja tüntet11l a rend
szerből, kr abrja zárni a versenyből. Ugyanakkor a
"sikeresekre" is van negatív hatása, hiszen ők azt gon
dolj:ík, hogy személyes képességeikr1ek kőszőnhetik

előmenetelüket, így a "rosszabbakat", "gyengébbeket"
lenézve izolálj:rk magukat másoktól. Az előnyös hely
zetben lévők a Mtrányos helyzetüeket okol):rk saját
kud:rrcaikért.

A kötet egyik szerkesztője három tényezőt jelöl meg
;IZ erősz:rk forrásaként. 1. standardizáció, 2. pedagógi
:11 gy:rkor1:rt, 3. büntetés. A szabványosításnak, a standar
cüzérciónak trrtalmi és Időtényezője egyaránt van. A
felmérő tesztek szükségszerlíen egyfajta kulturális ke
retbe v:1lInak bdgy:rzv:r. M:ís kulturális-t<írsadalmi hát
térrel rendelkező gyerekeknek m:rsok a tapasztalataik,
tucl:r suk. Az időre elkészítenclő felmérő k esetében
rosszabb az esélyük a lassan gondolkodóknak, a rosszul
olvasóknak. Mindezek nemi és kulturális előítéleteket

erősítenek meg. A pedagógIai gyakorl;rtra jellemző az
érzelmi oldal, az afftktivitás kiiktatása, a kognitív tu
d:rs, m111t egyedül értékelhető tudástípus hegemóni:íja.
A gyermek ,r kötelező oktat:rs mIatt kiszakad a család
ból, de :rz Iskola nem veszi ért a csabd szerepét az
érze!1111 fejlődés terén. Az Jsko1:r mindezt visszautasítja,
és a 1:rkó- v:r1:rmJJlt valbsi közösségek hatáskörébe utrlja.
A szerző szennt a problém:r az, hogy ezek az intézmé
nyek ,r legtöbb gyermek sZ:1I11ára Ismeretlenek, tehát
n111CS hely, :rhol érzéseiket kifejezhetnék, ahol érzelmi
vrl:rguk fejlődhetne, ami egyébként ,r felmérések sze
rint ,r kog11ltiv fejl6dést 15 nagy mértékben elősegithet

né. Az egyik sz:rkember :rnya-tanárokkal készített inter
Júkat. Sok tan,ír JnJga is szülő, így az affektív jellegií
tuclás"t kamatozt:rthatn:r a pedagógiaI gyakorlatb:rn.
Az lskoLHenclszer azonban ezt nem teszi lehetővé, a
pedagógusoknak külön kell választaniuk szerepeiket,
'lZ érzelmeket ugy,múl,'Y otthon kell hagyniuk, mint a
gyerekeknek. Az erőszak kialakulásáért felelősnek te
k111tett hannadik elem, a büntetés az oktatás részévé
v;ílt, hogya t:rnubshoz bizton.s:ígos környe
zet blztosítv:r legyen.

A szerkeszt6-szerz6 az iskoLrvezetőket két szmten
t:rrtp felelősnek ,r gyermek b:rntalmazásáért. Egyrészt,
mert figyelmen kivül h:rgyj:rk, így elnézik :rz iskoLín
kívülr eriíszakot ,rz"lt:rl, hogy nem beszélnek ró1:r. Nem
beszélnek róla, mert nmcs r:r lrely a t<rntervben, nmcs
oly:rn fórum, ahol a problémák a felszínre keriilhetné
nek. A gyerekek tehért nem t:unrlj,ík meg felismerni az
eröszakot, S később sem beszélhetik ki. Magukkal ci
pelrk, amI öngyiílölet, gyülölet fonná):lban nyilvánul
meg egyfelől Másrészt maguk az elfogadott iskolaI

gyakorlatok és folyamatok is sértők. A tanárok és más
Jskolai hatóságok jogában áll, hogy fizikai erőszakot

alkalmazzanak. A szisztematikus erőszaknak része a
versenyeztető osztályozási rendszer is, valamint a kizá
ró pedagógia, mely megalázza a "mások" kultúráját
azáltal, hogy kihagyja a tananyagból, hogy nem esik
szó róla.

A kritikai és feminista pedagógia szószólói azt sze
retnék, ha a hagyományosan kizárt csoportok, mint a
fogyatékosok, a szegények, az etnikai kisebbségek, a
leszbikusok, a homoszexuálisok is helyet kapnának az
oktatásban. A szervezeti erőszak ugyan mindenkit érint,
de nem egyforma mértékben. Sokkal inkább bántja
azokat, akik "mások", akik kreatívabbak, érzékenyeb
bek. Olyan pedagógiai gyakorlat kialakítása szükséges,
melyben az érzelmi elem is hangsúlyt kap, melyben
odafigyelnek a gyerekek tapasztalataira, melyben súlya
van a gyerekek véleményének. Mindehhez azonban J

tanárok hozzáállásán kell változtatni, mondj:rk. Ehhez
elsősorban az szükséges, hogya pedagógusok vizsgálat
tárgyává tegyék és feldolgozzák gyermekkon élménye
iket, erőszakhoz kapcsolódó saját tapasztalataikat, hogy
aztán szabadon beszélgethessenek diákjaikkal a koráb
ban tabuként kezelt témákról: az erőszakról, a szexua
litásról, a rasszizmusról stb. Kritikusan felül kell vizs
gálni minden értéket és interpretáció t, ami az iskab
ban történik: amit és ahogyan tanítanak, ahogy értéke
lik a tanítást, a m{íködő kirekesztő mechanizmusokat,
,rz isko1:ri rendszer célját, a célok e!éréshez használt
eszközöket, valamint a v:írt eredményeket - a szerzők

mindezt olyan, az oktatás minden szintjén szükséges
kollektív folyamatnak tartják, mely kedvező esetben
elvezethet az attittídváltáshoz.
Űuanita Ross Epp & Ailsa M. WatkúlSon: SysteJlJIC
Violence. How School Hl/lts ClJ11dren. London, F:1lJlJeI
Press, 1996)

AbonYI Nóra

AZ ERŐSZAK - SZOCIOLÓGUSSZEMMEL

A tekintélyes német szociológIai fOlyóirat, a Köln fI

Ze1tschnH liir Soziologie l/nd SozIalpsychologie, 1997
ben Soziologie eler Gewalt (Az erőszak szociológi:rp)
címmel v:rskos, több mint 400 oldalas különszámot
jelentetett meg. Az összesen 17 tanulmányt (a h:rro111
angolul, illetve az egy fTanciúul írott szöveget fordítás
ban olvashatjuk) felvonultató kötet ismertetése nehéz
feladat elé állította e sorok írójút. Nem is ma
gának a szemlének a megírására gondolok, m111t 111
bbb arra a tényre, hogy terjedelmi okokból kénytelen
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