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„A fele ilyen, de a fele meg nem”
Az iskolai szervezetek értelmezése a drámapedagógia segítségével

Két alföldi városban végzett iskolai szervezetkutatásunk során1 arra a 
kérdésre igyekeztünk válaszolni, hogy az egész város oktatási rendsze-
rét érintő átalakítások folyamán a helyi oktatáspolitikák milyen iskolai 
szervezetek kialakulását teszik lehetővé. Minthogy a másfél éven át folyó 
vizsgálat elsősorban pedagógusokkal készített mélyinterjúkra épült, 
kíváncsiak voltunk arra, hogy az átalakuló intézményrendszerben vajon 
a tanulók miként értelmezik a szervezeten belüli változásokat és ellen-
mondásokat, továbbá, hogy a diákok tapasztalatai miként függnek össze 
a pedagógusi értelmezésekkel. A Káva Akadályverseny programja alkal-
masnak tűnt arra, hogy a drámai kifejezés eszközeinek segítségével 
világítson rá az iskolai autonómia és felügyelet, valamint a tanulók 
csoportokba szervezésének mechanizmusaival kapcsolatos problémák-
ra. A program rákérdez az iskolai folyamatokra, miközben a helyi pe-
dagógiai kultúrák jelentéseit a résztvevő-játszó tanulók értelmezésein 
keresztül mutatja meg. Mindkét kutatási helyszínünkön egy-egy átala-
kulóban lévő iskola egy-egy nyolcadik osztályában került sor a foglal-
kozásra. Az alábbi elemzés az egyik iskolai játék tanulságait foglalja 
össze az iskolai szervezet működésének kontextusában.

***

Az iskola, ahol sor került a foglalkozásra, sosem tartozott a város elit 
iskolái közé. Az észak-keleti, szegényebb városrész lakosságát elérő in-
tézményben a tantestület a „munkás- és alsó-középosztálybeli gyerekek” 

1 „A közoktatás teljesítményének mérése–értékelése: Intézmények és információs, 
ellenőrzési, ösztönzési eljárások leírása és elemzése különböző iskolakörzetekben.” MTA 
Közgazdaságtudományi Intézet, 2009-2010 (kutatásvezető: Kertesi Gábor, Bódis Lajos) 
ld. http://www.econ.core.hu/kutatas/edu/ 
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nevelését tekinti elsődleges céljának, amihez saját matematikai nevelési 
programot dolgozott ki, és van drámapedagógiai alapfokú mű vészet-
oktatás is. Az intézmény vezetője – befolyásos helyi politikus, közgyű-
lési képviselő, az oktatási bizottság tagja – három évvel ezelőtt „vállalta”, 
hogy a tőlük északabbra található, a városi nyilvánosságban „cigány 
iskolaként” számon tartott intézmény bezárása után, átveszi a felszámolt 
iskola tantestületének egy részét és a diákok közül is mintegy negyvenet. 
A beiskolázási körzet is kibővült az egykori „cigány iskola” körzetének 
egy részével. „Cserébe” az intézmény jelentős önkormányzati fejleszté-
si pályázatok kedvezményezettje lett, s a város erőskezű és népszerű 
vezetői a nyilvánosság előtt is rendszeresen kiállnak az itt folyó magas 
színvonalú pedagógiai munka mellett. A tantestület nagy létszámban 
és intenzíven vesz részt a továbbképzéseken, valamint szervezeti átala-
kításokat hajt végre felmenő rendszerben: bevezették a halmozottan 
hátrányos helyzetű gyerekek inkluzív nevelését támogató Integrált 
Pedagógiai Rendszert, fokozatosan felszámolják a képesség szerinti 
osztálybontással dolgozó ún. nívócsoportokat, a kompetenciák fejlesz-
tését célzó pedagógiai tartalmakat pedig igyekeznek gyors ütemben 
bevezetni a szaktárgyak oktatásába. Mindezt számos infrastrukturális 
beruházás – tantermek festése és felújítása, új infokommunikációs esz-
közök beszerzése, új épületszárny építése – kíséri.

A színházi foglalkozásra kiválasztott nyolcadik osztályban azonban 
még magyarból, angolból és matematikából is működik a képesség 
szerinti csoportbontás. Az iskola pedagógiai programja megfogalmaz-
za ugyan, hogy szakítani kíván a csoportbontások rendszerével, mind-
azonáltal részletesen ismerteti, hogy öt évvel ezelőtt melyek voltak azok 
az elvek, amelyek szerint a képességszerinti csoportbontást megvalósí-
tották az osztályokban: 

„I. csoport: Igyekszünk a tantervi kiegészítő anyagrészeket is feldolgozni, az emelt 

szintű követelményeknek eleget tenni, városi, illetve megyei levelező-és éles versenyeken 

való eredményes szereplésre felkészíteni tanulóinkat.

 II. csoport: A lassabban haladó tanulók alkotják, kevesebb kiegészítő anyagot dol-

gozunk fel, az alapkészségek kialakítására több időt fordítunk.

III. csoport: A hangsúly a törzsanyagon van, a begyakorolt ismereteket típusfelada-

tokon, a hétköznapi élethez kapcsolódó problémák megoldásán keresztül gyakoroljuk.”
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Ebben az osztályban sok az olyan diák, aki korábban a „cigány iskolába” 
járt. Az osztályban tehát akadnak „kívülről érkezett” tanulók, emellett 
negyedikben, majd hatodikban rendre elmentek az „éltanulók” a város 
gimnáziumaiba. A tanulókban az „otthagyottság” érzését keltheti az is, 
hogy a hetedik év közepén szülési szabadságra ment az osztályfőnökük, 
akinek a helyét – az utolsó évre – egy fiatal tornatanár vette át. A diá-
kokat jelenleg leginkább ismerő történelemtanár véleménye szerint ez 
az osztály az iskola legproblémásabb társasága, noha őket már nem 
érintette olyan mélyen a három évvel ezelőtti iskolareform, mint a meg-
előző két évfolyamot: 

„Szerintem ez az akkori hatodik osztály olyan közepes szinten élte meg a dolgokat. Olyan 

negyed osztály legalább a másik iskola osztályaiból van. Az osztály negyede legalább. 

Látom azt, hogy szünetben most ők barátok, tehát ők együtt vannak, ezt már most így 

három év távlatából látom, már nincs olyan, mint az első időben, hogy bizony, akár 

ökölre mentek az udvaron, ilyen már most nincs. De nehéz közösség ez az osztály, mert 

hatodikban elmentek azok a gyerekek, akik a húzóerő volt. Elmenetek a gimnáziumba 

és maradtak a közepesek, meg a gyöngék, úgy tanulmányi szinten. Talán egyedül egy 

ide érkezett kislány, meg a mieink közül egy, aki egy picit talán. De ők meg nem annyi-

ra erős egyéniségek, hogy tudnák vinni magukkal. Inkább a fiúk viszik őket, a negatív 

irányba. És sajnos nekem az a tapasztalatom, és lehet, hogy nem egyedül vagyok vele, 

de az a sikk, hogy ne tanuljunk. Az a menő, aki nem tanul, az a menő, aki visszaszól, 

az a menő, aki szemtelen. És ők is tudják, hogy melyik órán mit lehet, tehát amelyik 

tanárnál lehet, azt még ki is próbálják, ahol nem, ott nem annyira, ott meghúzzák 

magukat. De sajnos a tanulmányi eredményük is mutatja, hogy elég gyönge társaság, 

és nem igazán szeretnek tanulni.” (osztályfőnök-helyettes)

A drámapedagógiai foglalkozás első szakaszában az osztályfőnököt 
alakító drámatanár utasítására a diákok csoportokat alkotnak és meg-
próbálják összeírni azokat a kifejezéseket, amelyeket a szabadság fogal-
ma felidéz bennük, majd a fogalmakból kiindulva egy-egy közös váz-
latképet készítenek. Három csoport alakul: egy kilencfős, csak 
lányokból álló csoport (többségük az erősebb angol és a legerősebb 
magyar csoportban tanul a bontott tanórákon), egy négyfős fiúcsoport 
(valamennyien a leggyengébb magyar csoportba járnak) és egy ötfős 
fiúcsoport (akik leginkább a középső, gyengébb szintű bontott órák 
résztvevői). A játék kezdetén a diákok tehát reprodukálják a csoport-
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bontásos szaktárgyi képzés beosztását, ám – ahogyan a foglalkozást 
kísérő helyi pedagógus fogalmaz később – „ezt a leosztást még jobban letisz-

tították” a nemek szerinti elkülönüléssel. Mindhárom csoport rajzára 
jellemző, hogy nem alkot koherens kompozíciót, ám ezen belül is, a fiúk 
elsősorban politikai jelszavakra és szójátékokra asszociálnak, míg a 
lányok inkább személyes tapasztalatokból indulnak ki. A lányok gya-
korlottan működnek együtt, gyűjtik a kifejezéseket, ügyelve, hogy min-
denki ötletét feljegyezzék a csomagolópapírra: repülés, pihenés, boldogság, 

béke, öröm, szeretet, család, természet, nyaralás, tengerpart, szórakozás, vágyak, 

beteljesülés, sport, úszás, beszélgetés, játék, házi állat, cica, kutya, ló. A jegyzetelés 
elhúzódik, végül ceruzával, sok radírozgatás mellett sorban felskiccelik 
a fogalmakat: egy mosolygó nap, sövény, színes madarak. „Egy tenger-

parton vagyunk, a tájkép a szabadságot jelképezi” – mutatják be a vázlatot. 
A négyfős fiú társaság nehezen kezd dolgozni. A csomagolópapíron az 
egyenlőség (először áthúzva, majd újra odaírva) és a szórakozás szerepel. 
Előbb jelzik a drámatanárnak, hogy nem jut eszükbe semmi, ám a bá-
torításra mégis felrajzolnak két alakot: „Ez két ember, ez a barátság lenne, a 

szórakozás.” Az ötfős fiúcsoportból viszont dőlnek az ötletek (Trianon, 
Március tizenöt, Szabadulóművész), ezeket azonban nem írják le. 
A rajz lap tetejére felírják, hogy szabadság, majd nagy röhögés közepette 
rögtön rajzolni kezdenek, egymás ábráit egészítgetik ki. „Van egy fehér 

galambunk, ami állítólag szabad a többiek szerint. Van egy szabadesésünk a hegyről. 

Ez a szabadságszobor. Ez egy őzike [röhögés a csapatból: „Az ló!”]. Az utolsót nem 

tudom. [Hátulról kiabálják: „ejtőernyős, ejtőernyős”] – mutatják be az elkép-
zelésüket.

A rajztanárt alakító színész kiválasztja az aktívabb fiúcsoport tervét 
– „Meg lehetne jeleníteni a zuhanást, a szabadesést” –, hogy az osztály ezt a 
kompozíciót vigye fel a falfelültre. A döntés kapcsán – a játék forgató-
könyvének megfelelően – az osztályfőnök és a rajztanár éles vitába bo-
nyolódik arról, hogy a közös tevékenység, vagy a szakmaiság elvének 
kell megfelelni, s hogy az osztályfőnök, vagy a szaktanár határozza meg 
inkább a feladatot az osztály számára. Ebben az osztályban azonban a 
résztvevő tanulók helyzetértelmezéseiben szinte eltűnik, hogy a tanárok 
közötti konfliktus valójában miért is bontakozott ki; őket az izgatja, 
hogy melyik tanárnak melyik csoport képe nyerte el a tetszését, illetve 
hogy kit, melyik pedagógus vett pártfogásába:
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Rita, a lányok képviselője összefoglalja az eseményeket: Tanár bácsi mond-

ta, hogy csináljunk képet. Tanár bácsi egy képet kiválasztott. Az osztálynak nem 

tetszik. Az osztályfőnöknek se… 

Fiúk, közbekiabálva: ...De tetszik! Csak neked nem tetszik! 

Rita: … de a tanár bácsi ezt akarja. 

Fiúk: ..És igaza is van!

A forgatókönyv szerint a tanári döntés teremt különbséget az osztályon 
belül, majd a két pedagógusszerep közötti szembenállás generálja a 
konfliktust. Az ellentét gyors kiéleződését itt azonban érzékelhetően nem 
csupán a dramaturgia és a képtervek eltérő tartalma, vagy stílusa ered-
ményezte, hanem a csoportok között már korábban is fennálló különb-
ségek. A rajztanár döntésével ezúttal a közismerten „romboló”, „motivá-
latlan” fiúk csoportját minősítette a győztesnek, ami a lányok szemében 
a bevett sorrend, a status quo felborulását jelenti. A kérdés minden 
résztvevő számára az lett, hogy vajon ki és miként próbálja helyreállíta-
ni a rendet. A csendesebb, kevéssé aktív résztvevők az osztályfőnökkel 
tartanak, s később, a vita csillapításának érdekében az igazgatói irodában 
annak tekintélyét hívják segítségül. A hangadó lányok és fiúk a rajzta-
nárral tartanak. E kisebb csoportban előbb mindkét fél békülékeny 
hangot üt meg: a fiúk jelzik, hogy hajlandók módosítani a koncepcióju-
kat, a lányok pedig az osztályfőnök által favorizált játékkeret elfogadá-
sáról szeretnék meggyőzni az autoriter figurát hozó rajztanárt: 

Lányok: Tanár bácsi, nem a győzelem számít, hanem az, hogy mindenki dolgozzon 

rajta…! Azt szeretnénk, hogy mindenki válasszon ki magának egy saját kisebb 

 valamit… és azt rajzolja le… 

 … Úgy, hogy összefüggő legyen.

Fiúk: Nem azt kell lerajzolni, amit mi kitaláltunk. 

 Az csak egy irányzék…

 Egy ötlet… 

Drámatanár (az egyik fiúhoz): Ezt kicsit félreértetted, mert szerintem azt a képet 

kell festenie mindenkinek.

Fiú: De azt is bele lehet tenni, amit ők csinálnak.

Rita: Akkor tanár bácsi miért nem azt mondta, hogy én kiválasztom, és az a csapat 

felfesti a rajzát. 

Drámatanár Mert én azt szerettem volna, ha közösen dolgoztok. Nem így lett. De: 
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Ha én matematikából kiosztok egy feladatot, akkor nem mondhatom meg, hogy kié 

lett jó? És rajztanárként nem mondhatom meg?

Fiúk: De! De! 

 De! De! 

 De! De! 

A lányok tehát egy igazságosabbnak vélt keretet javasolnak: egyenlő 
részekre osztanák fel a csomagolópapírt, amelyen mindenki dedikált 
helyet kap a munkára, s bíznak abban, hogy ez magától is létrehozza a 
kép kompozícióját. A fiúk ezzel szemben a saját kreatív keretüket tennék 
„befogadóvá”. A drámatanár itt pontosan érzékeli, hogy a résztvevő 
diákok javaslatai a tanulói aktivitás azon két formáját idézik fel, ame-
lyeket az intézmény egyáltalán lehetővé tesz: az egalitárius atomizált 
munka, vagyis a frontális osztálymunkák gyakorlata kerül szembe a 
szabadidőben végzett kreativitással, amikor rendszerint a hangadók egy 
csoportját követhetik a többiek. A fiúk érvelése ironikus, ám a közös 
munkára való buzgó ajánlkozásuk nem egyszerűen az iskola új, befo-
gadó szellemiségének a lenyomata. Sokkal inkább annak a lehetősége 
csillan fel számukra, hogy ezúttal ők fognak diktálni, s a lányok legitim 
iskolai keretek között kényszerülnek arra, hogy az ő követőikké váljanak. 
A drámatanár a játék dramaturgiájának megfelelően kiélezi, egyértel-
művé teszi a helyzetet azáltal, hogy igyekszik a tanár szerepének tisztá-
zása felé terelni a beszélgetést. Döntése szerint az egyik, általa kitünte-
tett csoport ötletét kell megvalósítania az egész társaságnak, e döntését 
pedig – provokatív módon – a szakértelmével igazolja. Ezt a felállást a 
résztvevők nem a szaktárgyak hierarchiájának tisztázására használják 
fel, hanem a csoportbontásos osztálymunka tapasztalata és a csoportok 
iskolai hierarchiája alapján igyekeznek értelmezni a pillanatnyi erővi-
szonyokat. A lányok nem hajlandóak a fiúk alá dolgozni. Részben azért 
nem tartják legitimnek a tanár döntését, mert a győztes kihirdetéséhez 
nem társul a munkamegosztásra vonatkozó instrukció, és azért sem, 
mert a felsejlő munkamegosztásban számukra alárendelt szerep jutna. 
A fiúk rendkívül bonyolult manővert hajtanak végre. Amíg a „kinek a 
képét valósítja meg az egész osztály?” kérdését eldöntetlennek tartották, 
szívesen egyezkedtek volna. Amikor azonban a rajztanár megfogalmaz-
za, hogy ő dönti el, ki a győztes, ezek pedig ők volnának, vad játékba 
kezdenek. Minthogy a pedagógus – számukra meglepő módon – ezúttal 
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azt ajánlja fel, hogy nekik van igazuk, a továbbiakban ehhez a döntési 
pillanathoz ragaszkodnak, és csak ebben a kontextusban ünneplik a 
szaktanár tekintélyét. A pedagógust pártfogójukként fogják fel az osz-
tályon belüli küzdelemben, s a pedagógus szavait felerősítve fricskázzák 
a lányokat:

Móni: Tanárbá’ miért nem azt mondta, hogy csak az a csapat fest? Az más, hogy én 

megírom matekdolgozatom... 
Tomi: …ami nem lett jó! [röhögés] 
Móni: …mint az, hogy az egy másik csapat, és nekem azt kell megcsinálnom, amit ők 

találtak ki.

Drámatanár: De mégiscsak egy közösség vagytok!

Móni: De akkor kapjon mindenki egy kis részt egyenlően.

Drámatanár: Egy tanárnak az a dolga, hogy bizonyos dolgokat eldöntsön. Például 

azt, ami a szakmája, hogy milyen rajz képviselheti a témakört.

Timi: De akkor fesse meg az az öt ember, nem az egész osztály! Mert én nem fogok azon 

dolgozni, amin ő dolgozott. 

Drámatanár: De hát ott lesz a kezed nyoma. Ha én hozok egy rajzot, hogy fessük meg 

közösen…

Lányok: Az más! 

 Most három csoportra oszlottunk, mindenki rajzolt valamit. Érthető, ha minden-

ki a sajátját szeretné meg festeni. 

 Tanár bácsi azt szeretné, hogy ez közös munka legyen. És mégse közös munka, mert 

csak az ő rajzuk van benne.

Fiúk: Attól lesz közös munka, hogy az egész osztály együtt festi föl. [Röhögnek, 
bökdösik egymást]

Drámatanár: Hiszen csomó dolog van itt, ami a ti rajzaitokban is meg jelent, példá-

ul a természet. 

Móni: Én azt szeretném, ha mindenki rajzából kiválasztanánk egy kis részletet.

Drámatanár: Hogyan lesz abból egység?

Fiúk: Na? 

 Na, na? Hogyan lesz abból?

Móni [Tomihoz]: Te ne szóljál már bele abba, amit én mondok! [a drámatanár-
hoz:] Ők is kiválasztanak valamit, mi is kiválasztunk valamit és egységesen fel-

festjük.

Drámatanár: Azért én is itt vagyok a folyamatban, ha nem sikerül, az én arcom fog 

égni. Végül is ez ennyi...
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Fiúk: Ennyi! Kész, ennyi! [röhögés, vállveregetés]
 Ennyi! 

 Ennyi! 

 Ennyit mondott tanár úr, te meg ellene fordulsz!

Drámatanár: Kevés időnk van… [próbálja túlharsogni a csapatot]
Timi: Csak azért csináljátok ezt az egészet, mert a ti képeteket választották.

Sanyi: Azért választották volna a ti képeteket, mert van rajta egy fél ló?

Timi: Jó, de ha nem tudtuk befejezni. 

Tomi: De értsd meg, nincs idő!

Miközben a lányok egyre inkább úgy érzik, hogy elveszítik a játékmenet 
újraalapozásának lehetőségét, a fiúk egyre inkább nyeregben érzik 
magukat. A rajztanár kérdéseit eleresztik a fülük mellet, a kérdésekben 
nem problémafelvetést, hanem a saját győzelmüket igazoló gesztusokat 
látnak, illetve láttatnak. 

A játék következő szakaszában a rajztanár nem ért egyet az igazgató 
döntésével – aki az osztályfőnök koncepciójának megfelelően minden 
diák bevonását várja el tőle – ezért kilép a pályázat megvalósításából, 
sőt, az iskolát is elhagyja. A pályázat szponzora pedig a résztvevő in-
tézményekben zajló konfliktusok hírére szintén visszalép, a pályázatot 
leállítják. A forgatókönyv szerint ez a helyzet újratárgyalhatóvá teszi a 
pozíciókat, és a tanulókat saját elkötelezettségeik explicitté tételére, 
esetleg újragondolására készteti: vajon a saját kedvükre megvalósítják-e 
az iskolai falfestményt? 

Ebben az osztályban azonban leszűkülnek a helyzethez kapcsolódó 
értelmezések. A lányok úgy értelmezik, hogy lehetőséget kapnak az 
egyenlően kiparcellázott festmény elkészítésére, s ebben a status quo 
helyreállítását is azonosíthatják. A fiúk azonban – akik elveszítették 
pártfogójukat – már nem látják értelmét a programnak, hiszen a falfest-
mény elkészülte az iskola és az osztályközösség őket hidegen hagyó 
tartalmairól szól: a játék már semmiképp nem bizonyíthatja, hogy ők 
egyértelmű győztesei volnának egy legitim iskolai mérkőzésnek. 

A drámajáték utolsó felvonásában a falfestményt megvalósító tanulók 
(ezúttal a lányok és egyetlen fiú) tanárszerepbe lépnek, s a feladatuk az, 
hogy a festést feladó tanulók (ezúttal csak fiúk) által alakított szkeptikus 
szülőket igyekezzenek meggyőzni arról, hogy támogassák a „tantestü-
letet” és a „gyermekeiket” az alkotás befejezésében. A tíz perces „szülői 
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értekezlet” ebben az osztályban a fiúk és a lányok végső összecsapásává 
alakul, aminek során a résztvevők felidézik, játékba hozzák (egymás 
fejéhez vágják) az átalakulóban lévő iskola működésével kapcsolatos 
alapvető tapasztalataikat. 

Lányok [felsorakozva az osztállyal szemben]: Köszöntjük Önöket! Azért jöttünk 

ma össze, hogy megvitassuk azt a kérdést, hogy készüljön-e falrajz. Szeretnénk a 

szülőket tájékoztatni és kikérni a véleményüket.

Fiúk [a padokban ülve]: Ha nincs rajztanár, így hogy akarják elkészíteni a raj-

zot? Minden szakmai segítség nélkül?

Lányok: Fontosnak tartjuk, hogy a gyerekek lelki világa ne sérüljön ebből a szempont-

ból… 

 Ha elkezdtük, akkor be is fejezzük.

 És a technikatanár vállalta, hogy segít. 

Fiúk: De miért most tartanak szülői értekezletet? 

 Velünk kellett volna ezt először megbeszélni!!

 Nem a fiainkkal, lányainkkal!

Lányok: A gyerekek hazavittek egy kérdőívet…

Fiúk: Ez nem igaz! 

 Nekem a fiam jött, hogy jön majd az MTV, rajzolni fognak. Aztán másnap nem lett 

semmi, sírva jött haza. 
Lányok: Itt a kedves úrtól azt hallottuk, hogy a gyerek sírva ment haza… mert már 

nagyon beleélte magát! 

 [Közben mutatják a csomagolópapírt. A három korábbi képterv 
alapján készített skicc egyenlő méretű részekre osztja a lapot, amin 
körökkel jelezték, hogy mi hova kerülne: „szabadság”, „egyenlőség”, 
„hegymászás”, ezek között ábrák: felhők, egy galamb, nap, tengerpart, 
és középen új elemként felbukkan egy nyitott ajtó.]

 Most nézzék meg, itt van ez a rajz, és ha nem lenne ez a két részre szakadás, akkor…

Fiúk: De minek festenének egy ajtót egy üres falra?

Lányok: Az a tanári ajtaja, ami nyitva van…

Drámatanár [szülő szerepből]: Bocsánat, én nem látom a képen a fizikát, a ké-

miát, amiért én ide írattam a gyerekemet. Miért nem ez szerepel a képen akkor a 

szabadság helyett?

Lányok: Mert mi fontosnak tartjuk a gyerek többcélú nevelését.

Fiúk Az én fiam tanulni jött ide, nem rajzolni! 

 Tanítsák meg! 
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 Tanítsák meg! [begerjednek]
 Tanítsák meg! [csapkodják az asztalt, nevetnek]

A „tanári kar” – más iskolákhoz hasonlóan – itt is elsősorban arra hivat-
kozik, hogy a diákok már beleélték magukat a munkába, erre van te-
kintettel a tantestület, s ennek átérzését kérik a szülőktől is. A drama-
turgia ugyanakkor kikényszeríti, hogy a „tantestület” e kérését az is kola 
működési rendjéhez, az iskola profiljához illeszkedő tevékenységként 
igazolja. Vagyis azok a résztvevők, akik szívesen lépnek a folytatást 
képviselő tantestület szerepébe, a játéknak ebben a szakaszában az isko-
lá juk azon tulajdonságait hangsúlyozhatják, amelyek lehetővé teszik, 
hogy a tanulók kivitelezzék egy elképzelésüket. A lányok megfogalmaz-
zák, hogy igénybe vehetik egy másik kollega segítségét (de nem mond-
ják, hogy van másik rajztanár), hangsúlyozzák, hogy tájékoztatják a szü-
lő ket (bár csak formalizált módon van beleszólásuk az ügyekbe), és 
ki  fejezik, hogy a „szabadság” tartalmilag is illeszkedik az iskola profil-
jához, hiszen a tantestület működése átlátható (a tanári ajtaja mindig 
nyitva), s utalnak arra, hogy itt a diákok nem csupán tanításban, hanem 
fejlesztésben is részesülnek. 

Érvelésükben tükröződik a városi szintű iskolaátszervezés számos 
fordulata, aminek végrehajtásában élen járt az intézmény. A szülők 
ugyan nem alakíthatják közvetlenül az iskola pedagógiai kultúráját, 
nem szólhatnak bele a szervezési ügyekbe, ugyanakkor a tantestületek 
transzparensé teszik működésüket a fenntartó számára, amit az iskolák 
önkéntes vállalásként tünetnek fel a diákok és a szülők előtt. Az iskolai 
minőségbiztosítási rendszerek kiépülése a diákok számára elsősorban 
azt jelentette, hogy a szülő-pedagógus személyes kontaktusok mennyi-
sége csökken, ugyanakkor a szülőknek kérdőíves formában rendszeresen 
értékelniük kell az intézményi változásokat. Érdekes, hogy a tanulók 
arra vonatkozó igényét, hogy folytassák a festésprojektet, nem pusztán 
azzal indokolják, hogy ők erre vágynak, s hogy szabadságukban állhat 
dönteni a tevékenységeikről, hanem a „többcélú nevelés” elvére hivat-
koznak. E megfogalmazásban egyszerre tükröződik a „sokoldalú neve-
lés” ígérete, és a „munkapiaci elhelyezkedést célzó oktatás” programja. 
Az iskola új, mai profiljának valóban fontos eleme, hogy a „kompetencia 
alapú oktatás” meghonosításával nagyon eltérő hátterű diákok számára 
kínálja fel az iskolai életbe való bevonódás (ottmaradás), a rejtett tehet-
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ségek kibontakoztatásának lehetőségét, valamint azt, hogy ebből az 
intézményből is a munkapiaci elhelyezkedés (az ezt ígérő gimnáziumok, 
vagy legalább szakmák) felé vezet a tanulók karrierútja. 

Velük szemben a fiúk, akik kiszálltak a festésprojektből, arra kénysze-
rülnek, hogy a program kritikáját fogalmazzák meg, ám csak a szülők-
kel való egyeztetések elégtelensége, elmaradása jut eszükbe. A dráma-
tanár provokációját (mi lesz a szaktárgyakkal?) a „tanári kar” könnyedén 
megválaszolja az elmúlt három évben megsokasodó fejlesztőórák és az 
átalakuló osztálytermi munka tapasztalatai alapján, a fiúk számára 
azonban nem meggyőző ez az érvelés. A drámatanár közbevetésében 
egy másik témát vélnek felismerni, pontosabban az ő motiválatlansá-
gukra vonatkozó gyakori vádat, mint kifordítható témát ismerik fel a 
játék keretei között: azon gúnyolódnak, hogy a gyereket tanítani kelle-
ne az iskolában, s valójában a tantestület az, ami nem látja el ebbéli 
kö telességét. A „Tanítsák meg!” skandálásához társuló fergeteges jókedvük-
ben az tükröződik, hogy a velük szembeni kritikát most az iskola rend-
jének kritikájaként fogalmazhatják meg, amennyiben a tantestületet, és 
a tantestületet alakító lányokat lehet felelőssé tenni a tanítási kötelezett-
ség elmulasztásáért. 

A jelenet folytatásában a „szülők” követelésével szemben a „tanárok” 
irányt váltanak, és a festés befejezését szabadidős programként remélik 
elfogadhatóbbá tenni:

Lányok: De ezt szabadidő foglalkozásban gondoltuk…

Fiúk: De az én fiam focizni jár! A fele ilyen, de a fele meg nem! 

Lányok: A gyerekek annyira szerették volna, hogy ezt megcsináljuk… 

 Igaz, hogy nincs aki minket támogasson, meg a rajzot, de..

Drámatanár [szülő szerepből]: Nem ijeszti meg önöket ez?

Lányok: Hát mi azt gondoljuk, hogy a gyerekek lelki fejlődésében ez részt vesz.

Drámatanár: A gyereknek ez milyen pluszt ad?

Lányok: Ez a gyerekek rajza…

Fiúk: A kép tejesen szét van szakadva, az osztály is szét van szakadva, akkor a gyerek-

nek nincs motiváló erő. 

A drámatanár felismeri a lányok szavaiban az elbizonytalanodást. 
A folytatás fakultatívvá tételében és a támogatás hiányára vonatkozó 
panaszban nem csak a „szülők” heves tiltakozásának hatását látja. 
Megpróbál rákérdezni arra is, hogy vajon ebben az iskolában, ha a di-
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ákok önálló kezdeményezéssel állnak elő, remélhetnek-e segítséget va-
lakitől, vagy ezzel szemben gyakoribb tapasztalat, hogy a „szabadság-
hoz” a biztonság hiánya társul. A válasz azonban nem tud ki bontakozni, 
mert a fiuk számára a program fakultatívvá tétele nem írta felül szem-
benállásukat. A közbekiabálásokkal folytatják önmaguk elismerésének 
a követelését. Annak belátását követelik a „tantestülettől”, az iskola 
fennálló rendjét képviselő lányoktól, hogy az „ő fiaiknak” radikálisan 
eltérő vágyaik is lehetnek, mint amilyeneket az iskola feltételez, s hogy 
ők egyszerűen „nem olyanok” mint a „másik fele”. A lányok visszavo-
nulnak. Ebben a vitahelyzetben ők is csak önmaguk elismerésének 
igényét tehetik nyilvánossá az evidenciák megismétlésével („ez a gyere-
kek rajza”), s természetesen nincs módjuk felismerni, hogy a szülőket 
alakító fiúk bennük nem pusztán a lányokat, vagy az osztály másik felét, 
hanem a „nívócsoportot”, a velük szemben „motivált” tanulókat, vala-
mint az őket „motiválatlannak” tartó tanárokat, összességében az isko-
la őket elnyomó hegemón rendjének megtestesítőit látják. 

A foglalkozás után értetlenül kérdeztem a srácoktól, hogy hol van el-
szakítva a kép. Nem szétszakadva van, hanem „összevissza az egész” – mond-
ták. Vagyis a fiúk voltaképp azt dörgölik itt a lányok orra alá, hogy ők 
sem tudnak olyan megoldással előrukkolni, amely hiteles kerete lehetne 
az osztály közös munkájának. Mindezért azonban nem az iskola műkö-
dését kritizálják, csupán azt deklarálják, hogy a szétszakadtságban nem 
sok értelmét látják annak, hogy bármiben is közreműködjenek. Csupán 
önnön különállásukat igyekeznek érzékeltetni, így a helyzet reflexiójaként 
(egyelőre) nem születhet meg bennük a szabadság saját tapasztalataikon 
nyugvó jelentése. A „szabadság” nem tesz szert pozitív jelentésre, csupán 
besorolódik a többi absztrakt kényszerítő fogalom közé: 

Lányok: De mindenkinek az ötlete itt van! A szabadságszobor, az egyenlőség, minden 

itt van, amit a gyerekek szeretnek.

Drámatanár: De miért pont a szabadság?

Fiúk: Ha az én gyerekemnek azt tartják, hogy szabadság, akkor legyen tényleg szabad. 

 Igen, akkor miért ilyen kötött, hogy ezt MEG KELL csinálni?

Lányok: Nem kötött!

Fiúk: De! Most mondják!!

Drámatanár [tanár szerepből]: Bocsánat apuka, az ön fia benne volt, miért lépett 

ki?
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Fiúk: Nem lépett ki, hanem elveszítették a tanárt. 

 Szerintem szerezzék vissza a tanárt! 

 
A fiúk valamennyien úgy értelmezik a rajztanár kilépését, mint a párt-
fogójuk elveszítését. A játékot követő reflexiós körben egy részük úgy 
véli, hogy szerencsésebb lett volna, ha több színész szerepel a darabban, 
mert így több tanár is lehetett volna. Mások inkább azt hangsúlyozzák, 
hogy ők maguk a hibásak a rajztanár távozásáért („mert túlságosan szét lett 

szakadva az osztály”). Nem merül fel bennük, hogy az adott iskolai keretek 
között alkalmi tanári segítségek nélkül is lenne lehetőség a saját szabad-
ság-projektjük megvalósítására. Úgy tűnik, ebben az osztályban a fiúk 
elképzelhetetlennek tartják az autonóm cselekvést egy megbízható tanár 
pártfogó nélkül, míg a lányok inkább bíznak önmagukban és az iskola 
legitim rendjében (vagy abban, hogy efféle pártfogót könnyen találhat-
nak a tantestületben). A lezárásban a lányok ismét a fiúkat hibáztatják, 
és egyelőre nekik sincs válaszuk a drámatanárok azon kérdésére, hogy 
ebben az osztályban vajon miért határoz meg oly sok mindent a fiúk és 
a lányok szembenállása:

Drámatanár: Miért történt, hogy fiú-lány párharccá alakult a dolog?

Tomi: Mert nem értünk egyet!

Móni: A fiuk mindig másképp gondolják.

Kati: Azért megy a kaparás, hogy ha valahová már megy [az egyik fiú], akkor azután 

megy [a többi fiú].

Timi: Ha Józsi mond valamit, mindenki azután megy.

Drámatanár: Ez nem szokott a hétköznapokban problémát okozni?

Fiúk többen: Nem, abszolút nem.

Tomi: Ha valaki mellénk áll, akkor azért a Saci is jön.

Móni: Ez úgy szokott lenni, hogy mindig a lányoknak van igazuk. De ha a Zoli vala-

merre megy, akkor megy utána a többi is.

Drámatanár: Volt-e olyan játék közben, hogy egy fiú a lányokkal, vagy egy lány inkább 

a fiúkkal értett volna egyet, de nem mondta?

Fiúk: Nem 

 Nem

 Nem

Móni [a fiúkhoz]: De most míért köll ezt csinálniii? Fejezzétek már be!

Timi: Irigyek ők. 
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Eddig elsősorban azt láttuk, hogy a diákok egy része jól ismeri az átala-
kuló iskola új profilját, ideológiáját. Ebben a részben az is kiderül, hogy 
a tanulók ismerik és alkalmazzák azokat a pedagógusi narratívákat is, 
amely szerint egyikük, vagy másikuk „rossz irányba viszi” a többieket, 
ám bizonytalanok abban, hogy ki az, aki rendszeresen „rossz hatással” 
van a többiekre. Vagyis a felelősségeket megállapító bevett, pedagógu-
si diskurzuson keresztül a diákok nem tudják azonosítani, hogy „már 
megint” mi okozza a konfliktust, az osztály kettészakadását. Ezen a 
ponton, a pattanásig feszült hangulatban jön létre az a „rés”, ahol az 
iskola működésére vonatkozó, az oktatásszervezési eljárásokkal kapcso-
latos jelentések is megmozdulhatnak. Miközben „a lányok” (a „nívócso-
port” tagjai) arra panaszkodnak, hogy „a fiúk” ellenállnak minden 
közösnek, s érzékelhetően frusztrálja őket, hogy a fiúk e dacos maga-
tartásukat puszta egyet nem értésként fogják fel, azt a sejtésüket is 
megfogalmazzák, hogy ennek hátterében valamilyen „irigység” állhat.

Az ismertetett drámapedagógiai foglakozás azt mutatja meg rendkí-
vül élesen, hogy a diákok egyfelől tudnak az iskola fejlődéséről megfo-
galmazott pedagógusi elvárásokról, másfelől saját életük értelmezésében 
felhasználják a róluk szóló pedagógusi jellemzéseket is. Ugyanakkor 
azokra az oktatásszervezési körülményekre, amelyből a közöttük fenn-
álló ellentétek is fakadnak, legfeljebb rámutatni tudnak. Önállóan nem 
ismerik fel az iskolai profil és az oktatási gyakorlat ellenmondásában 
az osztály közös munkájának akadályait, saját konfliktusaik okát. A 
képesség szerinti csoportbontás gyakorlata és a befogadó iskola ideoló-
giája közötti ellentmondást egy naturalizált (ezúttal a nemi szerepek 
szerinti) különbségtétel alapján próbálják meg értelmezni.

***

A városban és az iskolában végzett egy éves intenzív interjús terepmun-
ka után is úgy véltük, hogy nehezen azonosíthatóak azok az iskolai 
folyamatok, amelyek – a fejlesztések dacára és három évvel az összevo-
nás után – arra ösztönzik az iskola pedagógusait, hogy a tanulók moti-
válatlanságára panaszkodjanak. Az óralátogatások után olykor már 
magunk is hajlottunk arra a feltételezésre, hogy a tanulók személyiségét, 
netán családi hátterüket tekintsük olyan adottságnak, amellyel az isko-
la „már nem tud mit kezdeni”. Az interjúk alapján jellemezhettük a 
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„régi” és az „új” oktatás szervezés strukturális különbségeit, mindazon-
által nem rendelkeztünk olyan – etnográfiai – adatokkal, amely a két 
pedagógiai és oktatásszervezési rendszer érintkezését plasztikusan 
megragadhatóvá tette volna. 

Az Akadályverseny című drámapedagógiai foglalkozás azt tette látha-
tóvá számunkra, hogy a „motiválatlanságot” nem a tanulók „háttere”, 
s nem pusztán az osztály „magárahagyottsága” hozza létre, hanem a 
tanulásszervezés belső ellenmondásai, amelyek a rezisztens, ugyanakkor 
folyamatosan tekintélyeket kereső magatartásokat, valamint a pedagó-
gusi instrukciókat egyszerre igénylő és hiteltelennek tekintő tanulói 
beállítódásokat termelik ki.

Az átalakuló iskolai szervezetek pedagógusi értelmezéseiben gyako-
ri fordulat, hogy az új, intenzív osztálytermi technológiák meghonosí-
tásának nehézségét a tanárok ezek helyi „adaptálhatóságával” hozzák 
kapcsolatba. A helyi feltételek között pedig a diákok „kezelhetőségének”, 
illetve „motiválhatóságának” kérdése sokszor kulcstényező a számukra. 
Vagyis a szervezeti eljárások és osztálytermi technológiák meghonosí-
tásában magyarázó tényezővé válik a tanulók egyéni „teljesítménye”, 
amelyet ráadásul – az iskolák bevett pedagógiai kultúrájában – alap-
vetően a diákok „magatartásán” és „szorgalmán” keresztül állapítanak 
meg. Mindaz, amit a pedagógusok a diákok „kezelhetősége” és „moti-
válhatósága” alatt értenek, így egyáltalán nem az iskola működésének 
következményeként, okozatként értelmeződik, hanem ellenkezőleg, az 
iskola „fejlődését” segítő vagy gátló magyarázó körülményként válik 
jelentőssé a szemükben. Szélsőséges esetben a „gyerekanyag” adottsá-
ga olyan univerzális magyarázattá válhat a peda gó gusi diskurzusban, 
amely a diákok személyisége és/vagy családi hát tere alapján teszi indo-
kolhatóvá az iskola egészének pedagógiai teljesítményét. (Ekkor a „gye-
rekanyag kezelése” is egyéni tanári rátermett ségként, vagy felkészült-
ségként – tehát a diákok jellemzésével homológ pszichologizáló és 
szociologizáló kategóriákban – fogalmazódik meg). Ezek az értelmezé-
sek kiszorítják a szervezeti megoldásokra vonatkozó reflexiót, ahol az 
iskolai élet jelenségei nem csupán egyes diákok, diákcsoportok hátteré-
ből levezethető tünetként, vagy egy-egy pedagógus munkájának követ-
kezményeként értelmezhetők, hanem az iskolai szervezet működésének 
részeként tesznek szert jelentésre.




