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séges" erőszaknak. Ezt egy gyors és határozott bünte
tésként kell elképzelni, és a szubkultúra normáinak
egy fajtájaként fogható fel.

Végezetül érdemes megemlíteni, hogya "pozitív"
er6szak egyszerre két irányba hat. A szubkultúriln be
lül, ahogy azt már láttuk, egyrészt növeli a közösségi
összetartozirs érzését, Másrészt azáltal, hogya kívülál
ló többség általában botránkozva telont a koncerteken
megnyilvánuló agresszióra, a fiatalok számára lehető

ség nyíhk arra, hogy elhatárolódjanak környezetüktől;

ez pedig szil1tén erősíti a szubkultúrát.
Léderer Pál nemrég kemény kritikával illette a mal

szociológiai írásokat nehézkes stílusuk miatt (Holmi,
1999/10-11). Szerinte azokat pusztán kedvtelésből rit
bn vesszük kézbe, és szmte kizárt, hogy másodszor IS
elolvassuk őket (hacsak nem pontos adatokra vagyunk
kívánCSiak, esetleg idézni szeretnénk belőlük egy saját
cikk megírásakor). Nos, ez a veszély nem fenyegeti a
Köln eT Zeitschrift liir Soziologie und SOZJalpsychologJe
most szemlézett különszámát. Az erőszak problémáj:í
nak sokoldalú megközelitésén túl (gondoljunk a mód
szertani sokszínCrségre vagy például am, hogy az ir:l
sok némelyike távoli civihz:íClókba IS elkalauw!p az
olvasót) feltétlenül kiemelendő a tanulm:ínyok V":lgOS
nyelvezete, a jól követhető okfejtések l:rncolata RÖVI
den: mind a forma, mind a tartalom dicséretre méltó;
sikeres ötvózetüknek köszónhetően a szöve.c:.gy·Űitl'nri'nv

a téma iránt érdeklódők sz:ím:íra megkerülhetetlen ol
vasmány.
(7h/tz ml1 7j'otha [ed/: Soz1CJ/ogie der Gew;rlt. Köll1cl'
ZfJtschrift Hir Soziologic und
SondEJ1Jefi 37 1997)
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A lut nyelven is aLlbul, tr,mCl:lul, kílLllUI.
oroszul és 19%. I L1l11-

usi Nyitott ,lkt:lj,ínak (Open címe Eriísz;lk ,IZ

iskolában volt UNESCO ,Id kl.1c!ott
m:ll régóta közö! e rénriJb,ll1, i's
számm:ll széles 111,'m7elkÖll kiit'kllltést bwosíl Ó

galirst kézhez olvasó Az JlI

tanulm:1llyok között egy cli'!aliJk.lI,
zil, egy palesztin, egy pp:m, egy JJorvég i's své'd k111;1I:l-
sobü elell1ző egv éSZ~1k-;uner;k;11. Bir;l
b:m különbözó !l1l:gközelítésbCll,
tuclom:myos h:1Itérrcl fogLdkozn,lk :1
1111nd'cgYlk I.lI1l111111:íllV sokban hOZZc1j;\rul ,l

mcgértésélll'7, és csokorba szeclvc
J

szeretne hozzirj,írulni. A saját megfigyeléseken, interjú
kon, beszélgetéseken alapuló kutatásámk eredményeit
egy elméleti mezőben is elhelyezl1l kívánó Inhetveen
(leginkább Popitz, Simmel, valamint Durkheim elem
zéseire támaszkodik) a társas együttlét demokratikus
tulajdonsirgalt h;1l1gsúlyozza. A hétköznapI erőszakra a
felek (tillmdó, megtámadott, néző) egyenlőtlen, aszim
metrikus felálLísa jellemző. M,ís a helyzet azonban a
hardcore koncerteken. Az itt megfigyelhető erőszak

kölcsönös, és ,l koncertLrtogatók egyenrangúságán nyug
SZIk. Sőt, az ll1terakciók erőszakos formái ezeken a
rendezvényeken tirrsacblmilag termékenyek: az egymás
mk okozott Cíjdalom növeli az összetartoús érzését, a
közösség kohéziój:1l1ak az eszköze. A homogén közös
séghez tlltoz:rs érzését nagyban elősegíti az is, hogy
pélcl:rul egy popkoncerttel ellentétben hardcore ren-

elnlOsódn:rk ;1 hat:nok a zenészek és a
h,lllg,ltós,íg között. GY:llmn előfordul, hogya banda-

1.\ leugr;lllak rajongóik közé, vagy azok másznak
fel a színp:ldLr, hogy együtt énekeljenek az együttessel,
l1\,ljd onl1:\I\ leugorv;r vlssz:rtérjenek a többiekhez. Más
hír,r,,,,,'!'!"kkel ellentétben lurclccne zenészek nem ve
szik körbe m,rgubt blZtons:ígl emberekkel; a luerar-
chdzus n:\I\ti ellenszenvük tov,íbbi
téb, hogy osztog,ltnak ,lUtogramot.

A lestJség, :1 sérülés, :1 f:1Jdalom szerves része egy-egy
h:lllicorc koncertnek. Az lnhetveen :lltalls megfigyelt
(és eréísz:rk azonban nem önkényes. A
swbkultúr:llun tesznek a szerző által "po-
7ltívn,lk", és elkeresztelt
er6sz,lk kiizött. Al. els6 btegórr:lb,l tartozik például
nug,l ,l t:lnc (,r vagy dodzsem-Línc) vagy a
sl,lgedivmg (vaL1kI, elZ koncertlátogató vagy ban-
d,lLlg, :1 Eílrp,ldró! levetl mag:lt a tömegbe). A kon
ccrti:'lliog,lt(lk]'lOZ ba,sonló,lll Inbetvecn is ennek az in
teLlkCJón:rk a pozitív olcLrI:rt emeli kl. Csak a be,rvaLrt
l.m szám:1Ll tClllllek Ugy,llllS :lZ össze-vissza ugr:lló, dur
V,IS:lgtÓ! Icm vlssz:rrudó [i:lt:llok CSUP:lll aglessziviLí-
Subl kIéló v'lcLrkl\;rk. A kii-
lönböúí Crj (;'11, az a zenebual, ,l
sl.lgcdlVlng mcglehetóscn SLll1cLrrcliz:rlt:lk, ritualizáltak.
TdoslLlk sZ:lmít ököllel megütnI ,l l11ásilut, ;r színpad
ról Líbb,ll e1éíre leugrani; knlloncLrtLlll törvény a földre
esettek awnnaE Az erőszak a szórakoz,íst
sw!g;í1j,l, ,1Ikalrn,r7ól nem;] nlisikban :rbrnak kint
tt'lllll. Az ,rgresszív t:llle, egy-egy erősebb összekocca
n:1S, :1 111lndenhli:l verb:1Es koml1lunlbciót lehetetlen
né tévó lungos,lll üvöltő zene Ennek ellenére rd6nként
verekedésekhez vezet. Ezek :lwnbcrn nem egyeznek az
(_issn'jövetel valódi sZ<lndék:lv;lC ezért neg;ltlv színezc
kt Az cselekedetek lnindig konkrétan
v,Ji,rkl cllm n:ln)'ulll.rk, és belólük :1 zenéhez
li'17iidii is. Az e1óbbi sZ:llldékos vagy
tív" megtllll:lsilt keresztelte el Inbetvecn
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lusonlílist 1\ A alap b:u-
össleiusonÍÍti\lJOz nyilv:mvahm n aelott

orszJg bcs()wLís;1. E szerini !ti IgazJból - és lugyon
""Ic"'''"'''''; - kl,t csoportba c)s;élhatjuk a tanulm:lllYo
bt, V.IgYIS a ieJliíelií és a fejlett Ip;m or
sz:,goklJ,ln készült kutat:,sokra. RildJsul a fejliídií or
sz.ígok közit! kcttií IS Órt:111 politiLu és t:macblmi vál
loúsokon mEnt keresltül, amely folyamatokat iskoLí
lk helVZl'1e ktv:liéwl tükröl VISSU

Di'I-Alrlk.l ,lZ dym orslág. A fehér kisebbség
uLllmín .lp.uthml pol.itdcí!" n 1990-es évek
elejl're Idjesm és :lladLl a helyét a dcmok-
Llllkll.\ VJLíSZIJSokon többségi korm.ínyzati
iurmJn.t!c Am ez a t()lyanLlt kOLíntsem zajlott-zajhk
nikkmiímentcscn, [mzen az örökségel közé
többek között a törzsi visZJlykodJst, a demolmtikus
mmt:t!, hl;íny.ít és ,lIlU a legfontosabb, a hatalmas tö-
mcgii és IskoLízatLlIl fiaLlÍt említhetjük.

A h"ler - lviner - Poner - Sekgobela - Poore "szcr
ziíl öl ÖS" történelmi visszatekintésben e!emzi
az Iskobi erő.lz;lk hJtterét és okait. B:u n első szabad
VJbSZLísok eliín fllIlnJlis;1I1 a fekete bőrű lakosság IS
részesült ,17. Okt1tidJ<11l, az úgynevezett JJban
III 0](L1Líl" (B;llltll EdllClt!OIl) pont azt
hlv.llot! ilJ7.tosiLlllI, hogy ;1 l.1koss:'gll.1k el " része ne
jlltlL1SSOlJ hon:l ;1 megiddó Az
tlVl'll Iskolhkh.lIl Lmító Llll:nok nem rendelkeztek ;1
kelló 1991-es "cLllok szerint .1 fekete ele
mi Iskolhkb.lll Llllító uilJrok feJe még" kö
úlml,ol:,! sem végezte cl, így nem csoda, hogy ugy"n
ebben ;lZ évben nllntegy 600.000 fi"tal bukott kt az
okLrt:,SI rendslerből, és mintegy hhrom milliót egyhl
t;lÍ:lll be sem IS ko i:lz LlÍz. Az iskoLlk :llJaga és felszerelt
sége természetesen ;lZ okLlthsban bent maradók SZJ
m:u.l sem tette lehetővé a megfelelő minőségü ismeret
;lllY.1g megszerzését. Mindezen folY'lm.1t azonb.1n csak
egy sokbl szélesebb t:us"cL11ml hhttérrel együtt érthe
tií meg IpzJn. Az .1p"rtheid elsiídleges céljJn"k, a i:ljj
"hpú teljes szegregJCló elérésének legfObb eszköze a
telr=pli;léspoiltl1cl let! B:n " fekete települések a nagy
v;írosoktól és JltalJb,lll " fehérek Jlt"llakott negyedek
tól Lívol esrck, 111Ivel a gncLls:lgnak jelentős fekete
111tll11clerÓre volt szüksége, ;1 néger 111unk:lsokn;lk vagy
mg:1Zl1111k kellett, V,lgy munldssúlJókban laktak, ahol
nőket és gyerekeket nem türtek meg. Nem volt útb 
és ml sem az -, hogy" csal:ldfő az év tizenkét hónap
Ihból több mint kilencet szeretteitől thvol töltött. El
képzelhető, hogy elZ ilyen életmód milyen hathssal volt
.1 lugyomJnyos csaLídmoclellre.

Az llleg:lÍls;l1l Idépüló nagyvhrosi fekete negyedeket
" lutós;ígok rendszeresen kiürítették, és amíg elmozdí
thsuk meg nem történt, addig ;lZ ott lakók nem, vagy
:llig rés?:csliJrek ;lZ OlY,ll1 SZ()C'Í;\1iS e1l5t5sb,1ll, 111int II

megideló 1.I!coLízLlt:1S, egészségügyi ell:1tás vagy, a vég-

ső kil:rths pedig amúgy IS a munkanélküliség volt, ami
a Fwtalok nagy része SZ:lln:lra tökéletesen értelmetlm
né tette mag;ít a tanuI:rst is. Az eredmény egy célnélklí
li és az erőszakra roppant módon fogékony fiatal ge
ner:rció !ett, amely mind az apartheid ellenes mozga
lomnak, lllmd az egyre szaporodó búnó
zésnek az abpjJtJl és toborzóbhzis,íVJ v:IiI.
lJlaguk a fiatalok álltak a politikaj megmozdubsok
élére, mint pélelJtJl az 1976-05 felkelés sorozatb;m, amely
az "aülbans" - a búrok, ahollanel SZJrmaz:lSú
telepesek - IskoLu tanít:lsa ellem tiltakozhsként
kezdődött (The Soweto Language Revolution). A poli
riLu célokért v;r!ó erőszakos fellépés és az arra v;íbszul
kapott erőszak mellett, de nem attól kLlla
kult a fiatalok erőszabnak egyEljta köztörvényes vál
El!" IS. A "tsotsi" iogalma a Fiatalkorúak utCll b,mdJ
mak ifjús:lgl kultúr:,ját tabrja, amely sokb;l1l mutat
rokonsJgot a jól ismert észak-ameribi utcai band,ík
bl, a politikába való beavatkoz:ls azonb,ll1 élesen
megkülönbözteli azoktól, hiszen a különbözií politi
kai csoportok előszeretettel hasznhljhk Fel a tsotsi ban
dábt céljaik elérésére. Ezek a fiatalkorú bandhk olyan
mértékben "szocializ:llódtak" az erőszakra, hogy tulaJ
donképpen a fdnöttek váltak az kultúr/' '11
dozat,uv:, - "Azt tessziik, amit a gyerekeink mOllCL!
nak, hogy tegyiink, kiilönben r:mk gyújtJhk a hhzun
kat" - idéz a tanulm'1ny egy sziiliít. A személyes hata
lom és önkifejezés érzését a fiatalok egyediil a militáns
és/vagy bünözői életformJban talJlhatjhk meg, és eh
hez a Erjta hatalomhoz olymódon hozzászoktak, hogy
semmiképpen nem hajlandók azt '1tengedni bármilyen
felnőtt hatóságnak. Nem csoda, hogy az erőszak a
fekete iskolhkban is mindeniitt jelen van, mivel egy
részt a fiatalok elvesztették a felnőttek iránti megbe
csiilésiiket, mhsrészt az oktathsi rendszer, minden v,í1
tozhs ellenére, még ma sem tudja biztosítani a boldo
gU!:IS lehetőségéL Az iskolák Ismételten lrányítbatat
bnn'1 v'1lnak, mivel a fi;lialok a politikai csaLírozások
s06n elsaj:ltított stratéglhkat hasznhljJk fel céljaik el
érésére. ]elszavuk a "diJk hatalom" (pupJl power), ;lmely
több helyen is '1tvette a teljes ir'1nyíthst, és ;lZ egyik
első eredményként minden iskolába jelentkezőt, fel ké
sziiltségtől és tud:,stól íuggetleniil felvettelc. Nem cso
da, hogy a kilencvenes évek elején az orszhg történeté
nek legrosszabb középiskolai zirróvizsgái sziilettek meg,
amelyeken csupán a diákok 36,4%-a jutott Jt.

A Fentíek tükrében nyilvánvaló, hogy az ÚJ dél-aFri
kai vezetésnek óriási feladattal kell megbirkóznia és új
alapról kell felépítenie az egész oktatási rendszert.
AkcióprogramjJnak, aZ Új Oktatás a Békéért-nek (New
Education for Peace) elsö felaclatként először a diáko
kat kell újra behoznia ;lZ iskolába, egy ÚJ peclagógusge
ner:lciót kell kiképezni, becslések szerint évi 4.000,
aLíbb 1.000 diákot befogadó dalát kell felépíteni,
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Lívhn célként pedig <lZ iskol:lból kikerülő flatalok el
helyezkec\ését kell megoldani. Ezen feladatok mellett
nem csoeh, hogy maga <lZ iskohi erőszak csupán a
llIoblém,ík egyik vetülete, a krízis egyik tünete, és nem
elkülönítetten kezelendő Jelenség.

Hasonló felfogásban íródott a brazil tanulmány,
Eloisa GllimarJes írása, Az lslcoh ostrom alatt is. A
téma abrnil nagyv,uosok, elsősorban Rio De Janeiro
szegénynegyedei iskoLíinak helyzete, különös tekintet
tel az 15lco1ar erószak megjelenésére. Az erószak két,
egym:ístól nem mmdig elkülöníthető form,íban van
jelen ezekben a bve1a-kban, slllmokb;1ll. Az elsó :1

drogkereskedók szervezetemek jelenléte, akik hamar
létrehozz,ík az uL1lmuk abtt lévő terület és lakosság
,,(lvrl" saj:1t szab,ílyaik alapján, a teljes
ellenőrzésre és al:uendelésre törekedve. Hasonlóan ter
nton'llis elveken alapul a fiatalkorú bandák, a galerá-k
felépítése, amelyek gyakran ,íllnak a drogbárók
htáb,!. Mindkét csoport az erőszak azonnali és rendkí
vúl brllt,dis alkalmazás;íval múködik és a nyílvános
terek ellenőrzését alapvető fontoss:ígúnak tartja, így az
rskol'lk különösebb kúlön stratégra nélkül IS természe
tes célporllt" v,dnak sz"mukLl, mint gyülekezési vagy
megflgyelőpont, rejtekhely V;lgy leszemol:lsok színtere.
lvlivel vaLnnennyr b:1llcb terje,\zkedni kív"n, illetve fo
lyam,ltoS;1ll ébren ,,jurp tarL1I1r tagpinak harci szelle-
mét, 'lZ mmc\ennaposak, és a leggyako-
ribb az éjSZ:lkal szórakozóhelyek mellett a
lskohuelv,n JelensÉg a riói rskobkban a taní-
Lís ballChb"ború lmatt. Ami :lzonban
frgye\,~mrc méltó, az az, hogya banc\'lVezérek últal'l
b,m diire elZ 15l(()ia vezetőségét a ve
szélyre, amr kettős célt szolgúl. Egyrészt konszenzusra
kív:íll1L1k jutni :lZ iskoLíval, így a tanárok nem fogj"k a
renelörséget figyelmeztetni, és az aelott fave1"ban lakó

is lLlz:ljuth,llrl:l!c baj nélkül, n1CÍsrészt viszont
,lZ :lelott b,md;lfőnök így kív,ín legitimit"Sf;l szert tenni
,lZ ;lelütt ami ,l koegzlsztenn'l1lak egy
S:lj,\tos v,ílf:ljCít l1lULltp, és '1 fi:llalok sz,ím"Ll rs újhjta
szocdiz,íciót jelent.

rerl1lészetesen a l1lmdenütt jelenlévii erőszak nem
cS;lk ;lZ utdról :rLllnlik be elZ iskolúba, hanem jelen
V;)lj ott IS, m:n cS,lk 'l galer,,-k iskoLíba j"ró tagjain,
V,lgy '!zok mkOll'llJl, illetve ezen eli"kok péld'lján ke
resztülIs. Egyre gy;,jcrabb:l11 részesülnek a tanárok fizi-
br és egyre gyakoribb tubJelonaik,
clául autórk rong'lLlsa. Ezzel p"rhuzamosan nö a di:ík
cli:ík vlszonyhtball elkövetett erösz;lko,\ cselekeeletek
s7"ma, különösen a fegyverrel elkövetett
Líl1lacl"soké. Minelez teszi az rskoLík és ;lZ
okLlt:lsi rendszer sZ'lm"ra, hogy oly,rn, rövidtávú alkal
ll1:1úocl,1Sl c\olgozzanak ki, amelyek lehe
tövé teszik 'l 111111clenn;lp! munbt és nevelést az rskob
kon belül, ;17 együttélést ;lZ erőszakkal; olyan ml11t"kat

kell, hogy biztosítsanak a fiatalok számára, ;ll11e1y

megakad,ílyozza vagy legal"bb is nehézzé teszi az erő

szakra való szocialiúnót, miközben nyilv"nvaló cél a
társadalmi erőszak elleni hosszú t"vú eredményeket
hozó fellépés.

Egy ilyen program egyeliire távoli álomnak túnik a
palesztin közigazgatás területein, ahol az önálló álla
n11S"g és a területi rendezés sem tekinthető megoldott
kérdésnek. Sylvie Mansour cikke, az Intit:ída nemzedé
ke az oszt"lyteremben bemutatja, hogy Dél-Afrikához
hasonlóan itt is létrejött egy úgynevezett elveszett nem
zeelék, amely teljes erejével részt vett az 1988-ban meg
hirdetett Intif:1da politikar harcaiban, a tiltakoz:ísok
ban, az összecsap"sokban és az erőszakban, és az erő

szakra szocializálödott. Ez a is elvesztette a
felnőttek iránt tiszteletét és megbecsülését, ki"br:índul
va az idősebbek passzvit:ís:íból - a palesztin felnőtt

lakoss"g jelentős része izraeli terúleten v"llal munkát,
aminek következtében jóval több féll1lValójuk van a
megmozdulások következményeitől, mint a fiatalok
nak. A tisztelet elvesztése különösen marbns v:íltozás
az szülők és a pedagógusok ir:ínti feltétlen engedel
nlESségre épülő korábbi arab családmodellhez képest,
amely rendkívüli mértékben megnehezíti az oktat"s
úJj'lépítését. Az 1967-es izraeli megsz"ll"s elótt :1 két
nagyobb területi egység, a C,ízai övezet és a Nyugati
p:ut (West Bank) jord:111iai, illetve egyiptomi közlgaz
gat"s abtt Wtak, így az adott ország oktat:lspolitik:lja
al:í estele A után még sobig voltak h;lszn:í
latb:l11 ;1 jócsbn cenzúr"zott jord:l11iai illetve egyipto
mi tankönyvek, lecserélésük csak lassan történt meg,
és az új tananyag semmiféle utabst nem tartalmaz a
palesztin nép kultúráJ"t, történelmét illetóen.

A nyolcvanas évekre h:írom féle iskobtípus v,ílt
domin'111ss:1 a megsz"llt területeken, a Jórészt vall:rs!
szervezetek ,íltal múködtetett mag"niskoLik, a nyilv:í
nos iskol'lk (public schools) - ilyen iskolába jú a
több fl;ltal -, és a nemzetközi segélyszervezetek, első

sorb:111 ,lZ UNESCO ,dtal múködtetett rskol"k. Mind
egyikre jel1emzií a - a legtöbb lskohlÖbb
múszakb;l11 tanit -, :1 képzetlen tanerrS, vaLunrnt
hogy mivel áltabnos cél a tov:lbbi elkerülé
se, nem buktatnak mll1c\enb tov"bbjut fel
sőbb oszt'llyba Mivel az IZLleli hatós:lgok rendszerrnl
- többek közt - ;lZ iskol"k bnír"s:rval 'l pel
lesztin megmozdulás okra, még a közelmúltban scm
volt ritb az olyan eset, hogy egy iskobévben a tanÍt'l
SI napok abr 75, de legalább SO"/o-a elveszett. 13:11

létrejött egyEljta "loldalatti" Iskolarendszer, ez nem tudLl
behozni a hicínyosságokat, és a megfelelii módon meg
alapozott tud"s nélkül továbbjutó cli'lkok tulaJdonkép
peni tudás, megszerzett ismeretanyag és
nélkül hagyja el az iskolát. Természetszcriíen 'lZ erií
szak komoly problémaként jelentkezik a palesztin is-
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koLíklw1, hL\ZCl1 ,1 L1l1UlÓk m;ír rég hozz;íszoktak a
Il1lmlmütl Iclcl1lévéí és nem is n;l
gYOll ismernek més kulturélis modeIleIcet, amikhez al
blmnkodl1:1l1;lk. B:rr elZ IskoLíkb1111 a L1l1:rrok rend
vcresCl1 ;llblmazz"k;l fizlkll eszközét - ;lhogy
,l cS;1I:rdokb,1Il IS -, tekintélyük mégIS egyre kevesebb,
és gy;lkon, hogy ;lbr a lényok is erőszakkal

tiízllek o1Y;1l1 trivLílis esetekben, mint a h;ízi feladat
kl.lcLíS;l vagy Iskolakerülés. Hasonlóan vagy még na
gyobb mértékben ;ílt;llénos a diékok közti erőszak je
lenléte. Tov,bbl aggodalomra ad okot ;]z egyre több
baz,ltérií csab d rs, hiszen az ő gyerekeik
ml'g kevesebb szüliíl kontrolLll rendelkeznek. Ennek
tükréhen ;1 h;ltÓS:lgok és II nekik segédkező

nem7.etköll szervezetek ;1 dél-alIikaihoz hasonló gon
dokbl kell bogy megküzdjenek, ;lmelyek közül nyu
godt és rendezett Iskolai körülmények megteremtése ,l

s7ernponL

A i'lpén Iskolarendszer természetesen nem küzd
h,lsonló gondokkal, .lZ Iskolai erősz11kot mégis kiemelt
problélll;lként kezeide 1984-töl kezdődöen olyan ma
g,lS volt .lZ iskoLrt z11kLlt:1Sllak betudható öngyilkos-

SZé111;l, hogya kérdés rendkívüli média- és kor-
figyelmet kapott. Az ;lZÓL\ eltelt idöszak

lcnlÉn,yelvelfoglalkozik Morita YohJi tanulm:mY;l, amely
e1sósorb;ln ;1 Lírsaclalml v:\ltozésokLl ;ldott viselkedésI
problé'1Llként kezeli ;1 MOrrtll alap:rllít:1S;1
S7.erJllt ;1 J,lp:l11ok eredendően könnyen engednek bér
mllym csoport nyom:ls(]n;rk, és ennek köszönhető mind
;ll IskoLll erősz;lk elterjedtsége, mind ;lZ :\Idozatok
letes re,lkclój;l, ;llnelyet tov:\bb súlyosbít a térslldal1111
kontroll foIY,1m.ltnS;ll1 gyengülése, mint ;lZ egyél1l bol
dog\lLíSll;lk ;1 közösség roV:1S:1Ll való keresésének ered
ménye. Egyrészt ;1 jllp(]n Oktat(]si Minisztérr\lm adata
ILl, m.ísrészt a S;lj;ít kutat:lsaira Morita egy
négyrétegií struktur:\lis modellt alkot ;lZ IskoLri zllkla
t:1S résztveviíiról és ;1 Jelenség dinan1lZmus:rról. Esze
rll1t besúlhetünk ;íldozatról, agresszoITól, nézókról és
b:lmészkodókról. A bémészkodót (byst;ll1der) az hi
lönbözteti meg a nézötól (spectator), hogy ő úgy tesz,
mmtha nem fIgyelne oeh az eseményekre. Maga az
;íldozat és ;ll agresszor közti mterakcró a m:lslk két
csoport LrgjllÍILlk múlik, hiszen ha az

tov(]bb folytatóciJk és egyre intenzívebb és
brlltélisabb lesz, ha pozitív visszajelzést kap, de még
akkor 1.5, lLl nem kísén egyértelmü visszatetszés. Ezen
re,lkcióbt llZ ;lZ ellenőrző fékmechanizm\ls (control
bLlke) amely mind az egyénben, mind a
csoportban megt;llélható. A fékmechllnizm\ls mükö
dése pedig elsősorban az egyén csoportbeli szerepén,
ílletve a csoporthoz v;lló kötődésén múlik. Márpedig,
!lllítj;r Montll, ez a kötődés egyre kevésbé található
Illeg J Jll,Ú j~l pún tirs,lcbloIllb;111 J ahol az egyén J S<lj'lt

bolclogllI:ls;ít kereSi (societ;ll pnvatizlltion), ami ön111a-

g(]ban nem lenne neglltiv folyamat, azonblln egyiitt jOlI'
a t:rrsadalml feleliísségek elh(]rít:ls:rv;ll és II m;ísokra Ir(]
nyuló erószak ir(]nti Ennéllogva maga a
bémészkocló is agresszor, hiszen lll. Ő teszi
lehetővé vagy v(]ltja kr az erőszakot. Ily módon vúlhat
a ppén rendőrségI szleng szerint a , vllgyrs
leg:llis zón(]ban taJ:llható egyszerü \lgratásból a "szür
ke" zónéban taWható kellemetlen 7.aklat:lson keresz
tül a "sötét", knmin(]lis zónáblln elhelyezkedő

fizikai búntll!maús. Azon felül, hogya jllpún térsllcla
loml111k kötelessége a zllkbtás elleni iskolai fellépést
túmogatl1l11, makro szinten elsősorban anll Vlln szük
ség, hogy ;11. értékorient1ílt egyéni boldogs(]g keresést
összhangba lellessen hozni a túrsadalom igényeivel és
szükségleteivel, és ennek pont az iskolai nevelés a leg
fontosabb eszköze.

Morita modellje sok szempontból hasonlít illetve
merít az últllla IS hivatkozúsi fon(]sként bsznúlt svéd
sz;ínmzésú norvég Dan Olweus munbjúból, aki az
iskolai erőszak régót;l elismert skandinév és nemzetkö
zi sZllkértöjének szÚl1ít. Olweus több mint huszonöt
évi kutat:\sainak eredményeként foglalja össze 1lZ isko
lai erőszak, és llzon belül is llZ Iskolai zaldatés (school
bullying) témújúval kapcsolatos eredményeit, amelyek,
Moritúhoz hasonlóan elsősorban a csoportdinamika
sZ;lb,lyszerüségeire épülnek, illetve az egyén t;írsadal
mi és csaLídi szocralizúclóját veszik kiindulópontu]'
Olweus pontos definiclóv;11 szolg:lla Jelenség 1eírás:rra,
miszerint egy diék akkor részesül zaklatésban, ha ismé
telten és hosszabb idótartamon keresztül van kitéve
negatív cselekedeteknek egy vagy több músik tanuló
részéről. Negatív cselekedetnek ;lZ sz;Ímít, amikor vala
b széndékosan okoz, vagy kísérel meg okozni sérülést
vagy kényelmetlenséget (injury or discomfort), vagyis
1lZ, llmit az agresszív viselkedés dellníciójén értünk. Ez
II term111US és definícíó sokblln segít tisztázni mllg(]t a
Jelenséget, és megkönnyíti az ellene vllló sikeres fellé
pést, amit például II kor;Íbbi elnevezés, a magyarra
nehezen fordítható angol "mob", vagYIS valamely ese
ményre összegyült tömeg szóból képzett és az etológia
területéről ,ítvett "mobbing" nem tett lehetövé. A zak
Iatís feltételei az egyenlőtlen erőviszonyok, a provobí
ció rendszennti hi:mya és II többség egyetértése, gyako
ri vonzatajjutallm pedig V1llamiféle anyagi bszon 
kJzsarolt pénz, étel, itll! -, vagy morális elismerés a
csoport részérő], Megkülönböztethető tovúbbú a köz
vetlen zaklatús, amely éltalában az áldozat elleni nyílt
túmadúsblln nyilvúnul meg, valaml11t II közvetett zakla
tús, amely rendszerint a lényok körében fordul elő, és
legfőbb megjelenési formája llZ áldozat csoporton be
lüli elszigetelése, illetve csoportból való kizárása, ki
szorítás;l.

Olweus kutatásaí több, a köztudatban mélyen gyö
keredző feltételezésről bizonyították be, hogy teljes
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att hrvatalosan regisztrálták, 35-4lJOfo visszaesőként,

szemben a "normális" kontrollcsoport ]()Ofo-irval. Ércie
mes megjegyezni, hogya kor:rbbi irldozatok az átlag
nak megfelelő vagy annál alacsonyabb mértékben sze
repelnek ebben a kategóriirban.

Nelly p, Stromqurst és James Diego Vigil tanulmir
nya az iskolai er6szakról az Egyesült Államokban saj
nos nem v:rltja be a téma érciekességéhez fűzött remé
nyeket, azonban széles, búr nem túl mély eÍttekíntést
ad a tárgy ottani szakirodaimából. Kalifornia példáján
keresztül arra hívják fel a figyelmet, hogy milyen nagy
mértékben jirrul hozú a különböző etnikai, filji vagy
vallási kisebbségek felemeÍs asszimilációja és kulturális
adaptácló)a (acculturation), valamint a lakosseÍg elsze
gényedése a mind szűkösebbé virló eriiforrirsok uteÍ11l
versenyben az utcaI és iskolai er6szak egyre nagyobb
mértékű elterjedéséhez. Az, hogy az utcai és IskoLri
eriíszaknak etnil(ar színezete van, nem azt jelen ti, hogy
maga az er6szak Elji motivációjú lenne, hIszen a biín
ügyr statisztikák szerint a fizikaI tirmaclások elkövetöI
és ,lldozatai 52% -irnak azonos az etnibll h:rttere. Sok
kal inkább arról van SZÓ, hogy 82 egyre csökken6 élet
esélyek egyre növekv6 frusztráció ba torkolInak, és ez
elsősorban a flatalkorú b,111 dák tevékenységében, vaLr
mint az iskolába (is) fegyvert hordó diákok egyre nö
vekvö arányában figyelhetií meg a leglátványosabban.
A szcrzök azt a kérdést teszik fel az olvlrsókmk, hogy
vajon az :rllami és szövetségi hatóságoknak mirc kell
inbbb fordítani energLíika t: az isko1:1k és tanulók fí
zib\! biztons:rg:\llak növelésére - a tanítás rov:lsáLl,
V'lgy cl fiatalok helyzetének javít:rsirLr, vagYIs mUllb
helyteremtésre, a v,írosokból kiköltöztetett vlssza
telC'Pítésére és h,lsonló, hosszú távú me'gold,rsot,c\.

Bú vaLrmCllIlYI nús hirttérrel és nús
megközelitésból fogLrlkozik a probléllrilv;tI, azt mégIS

ll;lgy
h:lt:lSS,rlls V,U! a és a t:lrsad:rlom ,lkiu,ílis :tILr-
poLI a l;yerekek é,s "koLr életére, az Iskol.ll eföszak
mégIS attól vall jelen i's csak a
több SZIllten, cl CS,l[:ld ,i közvetlen oS7:t:l lv1J ,ji

Lln:ll-di:lk VISZ(lny :ítgondoLís~lV~ll

S:lv;lllchn nl ;1 módoll kezelnI.
SCI! ,11101 ,1Z eriiszak ,1 t'IIS,ILLrlllLlI IS ,1,n""I/\,O>'

lyC/tell, ott
,r III

v;í1toz;ísok.1t.

mértékben megalapozatlanok Ilyen például az a hipo
téZIS, hogy nagyobb oszt:rlyokban gyakoribb a zakla
t:rs, mrvel a nagyobb létszám csak igen csekély korrelá
cióban :rll ,IZ elkövetett er6sz,rkoskodással. Szintén nem
lehetett bebizonyítam, hogy az er6szakoskodók több
nyrre rossz tanulók, és a gyenge eredményeik miatt
érzett ffusztrációJubt töltik kr másokon, mivel a kuta
tás szerint az elkövetők többnyire átlagos tanulók vol
tak, így nem állithatjuk egyértelműen azt sem, hogy az
iskolai jegyekért folyó verseny közvetlenül vagy köz
vetve felelős az iskolai erőszakért. Hasonlóan elfoga
dott volt az a tézis, hogya feltiínő külső jegyekkel
rendelkező diákok - vörös hajú ak, kövérek, szemüve
gesek - gy,rkLlbb;1l1 válmk áldozattá. Az azonban ig;rz,
hogya tIpIkusnak nevezhető ,íldozatok az ,ítlagnál
gyengébb fizikummal rendelkeznek, és hogy szüleik
kel - különösen édcsanyjukbl - az átlagnál szorosabb
érzelmi van. Önértékelésúk gyakran igen
,dacsony, az cr6szakbl rendszennt negatív az attrtűd

jük, és agresszIó esetén :rltalában nem rs védekeznek,
h,mem egyre 1l1kább befelé fordulnak. Ezt atípust
OlwcllS vagy alázatos (submissive) áldozatnak
defini:llta. Létezik egy másik, sokkal ritkább típus is,
az úgynevezett provokatív eÍldozat, 6 gyakran viselke
désével én el, hogya csoport agresSZJója rá Irányuljon
- ezek ,l LlllUlók többnYIre viselkedési rendellenesség
gel rendelkezó, hlpercrktív Az :lldozatok éle
te ,IZ Iskol:lbill kIkerülve rendszerint nonmliz:rlóclik 
úgy ;1 23. év Lí):rr,l többnYire teljes mértékben, cic még
így IS sokszor ,l valö hajlam és
;lZ ön becsülés.

A it'l1tiekkel szemben ;17 z;lkLrtó rend-
SZerint erós flziklllnú, olY,lll cs,ll:rdból ;lbol
kevés\!eretetbcn, dc részesült, VI-
szont ;lZ otthonon kívüli sosem kérték
tóle SZ:1l1l0n. ,IZ :ltLrgOS, VI-
szont V,lll 2-3 olV;ll1 Lírs'l ,lki rá és nagyra tart-
Jél Ök lllllliisülllek a passzív Z;lkLltókluk (passive
bllllics), ;rkik ugv;1Il ;lktívan ri-szt vesznek az atrociLís
bem, cic 1lC'1ll iik Az eriísz;l-
koskodó crós!~lkhoz pOZirivclll viszonyul) domin<1n-
U:1CI tÖI bell"il, nem
ércz álelo/,ILl lI:111t, és ,l lels7ín ,lbtt - ellentétben ;lZ-
z;d, czl SOLUl leltételezIk - IIeIII Ll[:US;éLllilató
selllllllfClc V.lg\' b:rr körnY'ezloté
vcI gy,lkLlIl ellenséges. lény VlSZOilt, ezek a fút'<1-
lok, mivel IskoL) ul:lll scm v,íltoZLltJLlk 111,lg,1t1rLí-

SUbll, gY,lb,ll1 kcrtílllCk ÓS\Zl'liízésbc ,l A
vmg;ílt Ii;lt,dok kii/lil ;1 több szempollt lakLl-
tólLlk l1l1l1iísüliíkllck GlJ lI!II-:rt leg,rl:1bb egy biíneset n11-
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