
A neveléstudományi-pedagógiai szakirodalom 
mostanában kerüli az egyedi eseteket. Szívesebben 
nyúl a pedagógiai-szakíró szakma a statisztikai 
elemzések eszközéhez, a táblázatok, matematikai 
próbák felvonultatása tartozik hozzá a szakszöveg 
eleganciájához. Az olvasók? Egyszer meg kellene 
tőlük kérdezni.

Újabban a „kvalitatív kutatási módszerek” so-
kasága jelenít meg egy másfajta viszonyt a jelen-
ségekhez, nem – vagy nem csupán – az adatok 
sokasága, az adatokkal folytatott matematikailag 
korrekt műveletek vezetnek érvényes megállapí-
tásokhoz, hanem megannyi új szellemes kutatói 
eljárás (újabban ebben is segít a számítástechnika) 
vezet fontos, érvényes eredményekhez.

Alig néhány éve, hogy a hajdan élénkebbnek 
mutatkozott „pedagógiai szociográfi át” hiányol-
tam a szakmai nyilvánosságból. Az írásműnek is 
érdekes, már-már irodalmi szöveg, mely mögött 
(de nem feltétlenül hivalkodóan előtérbe tolva) 
ott a szerző tudományosan is értékelhető tapasz-
talatrendszere, megannyi „elméleti képe”. Nem 
véletlen, hogy ezt a hiányérzetemet is akkor egy 
„esetgyűjtemény” kapcsán tettem szóvá. Benedek 
Istvánnak „Száz eset ezer tanulság” című, a haj-
dani OKKER-nél megjelent kötetét üdvözöltem. 
A jeles szakértő, tanár, kollégiumi vezető levele-
ző tagozatos, tehát gyakorló főiskolai hallgatói-
nak „házi dolgozatként” készült eseteit gyűjtötte 
egybe. A válogatásnak egyetlen szempontja volt: 
az érdekesség és a hitelesség elfogadható szintje. 
Gazdag valóság tárult fel e kötetből.

Visszaemlékezem szakmai olvasmányaimra. 
Korein Andor neve rémlik fel. A jótollú szakember 
esetei érzékenyen, érzékletesen – nyilván megany-
nyi, pedagógiailag is értékes ifjúsági regény írója, 
felesége, Gergely Márta is besegített – kamaszok-
ról, szülők és kamaszok konfl iktusairól szóltak. 
A hatvanas évek eleje volt megannyi, a korra jel-

1 Csillag Ferenc – Takács Ferenc: Utak – tévutak. Példák 
az iskolai konfl iktusok kialakulására és kezelésére 
(Flaccus Kiadó, Budapest, 2010) c. könyvéről lapunkban 
korábban is közöltünk recenziót, amely olvasható a 2011 
októberében megjelent 16.5. számban (51–52. oldal). 

lemző esettel, de ha ma vesszük kézbe köteteit, 
nem csupán korrajzot olvasunk: időn túli az a 
szemléletmód, mely a jeles szerzőt jellemezte: óva-
tos érvelés a mélylélektan forrásaiból.

Makai Évával magam is szerkesztettem „eset-
gyűjteményt”. A hajdani-újabb korrajz: a 90-es 
évek eleje, a civil kezdeményezésű Diákjogi Char-
ta világa! A megrendelő – a ma már nem létező 
Állampolgári Tanulmányok Központja és az Ez-
redforduló Alapítvány – képzéseihez kívánta fel-
használni a történeteket, heves diákpolgárjogi (h)
arculata volt/van e kötetnek.

Kíváncsi voltam tehát: milyen szempontokat 
érvényesít Csillag Ferenccel és Takács Istvánnal 
szemben a megrendelő – először a Tanító c. folyó-
irat, majd a kötetbe foglaló Flaccus kiadó. Napjaink 
történeteit írták kötetbe a szerzők. Egyébként szin-
tén képzési célból.

Nem bízták a véletlenre: nem hitték, hogy ta-
nári szobai, kávézás közbeni beszédtéma lesz 
egyik-másik. Képzési-fejlesztési célracionali-
tást segítő apparátust rendeltek a történetekhez. 
Kulcsszavak gyűjteményét – mely a képző sze-
mély válogatását, értelmezését segíti, illetve kér-
déseket minden eset után. Sajátosnak tekinthe-
tő, hogy a valamilyen képzés (ideértem a kortárs 
képzést is)2 keretei közt diák-beszélgetőpartnert 
is feltételeznek. A kérdések rendszerében peda-
gógusok (továbbképzések feltételezett-remélt 
hallgatói), pedagógusjelöltek (a graduális képzé-
sek részesei Bolognán innen és túl), laikus szülők 
(egy kibontakoztatni érdemes Szülők Akadémiá-

2 A nálam alig fi atalabb szerzőkkel nyilván közös 
kamaszkori élményem megannyi ifjúsági vezetőkép-
zés – őrsvezetői tábortól az ifi képzésig –, ahol elemi 
pedagógiai ismereteinket csiszolhattuk, nyilván ez az 
emlék, s néhány kicsiny, de hatékony ifjúsági szervezet 
példásan működő képzéséről érkező hírek (vezetői 
próbák a cserkészeknél, „Patkoló” a szaléziaknál, tavaszi 
tanfolyam az Ifjúsági Elsősegélynyújtók Országos Egye-
sületénél) bátorítják nyilván őket – s engem is –, hogy az 
életen át tartó tanulásnak e korai szakaszában léteznek 
olyan nem-formális képzések, ahol nevelésről eshetik 
szó. Nota bene: egy-egy osztályfőnöki órán is!

93

PEDAGÓGIAI ESETEK1

Trencsényi László

O
L
V

A
S
V

A



94

O
L
V

A
S
V

A
 –

 T
re

n
cs

én
yi

 L
ás

zl
ó
: 

P
ed

ag
ó
g
ia

i 
es

et
ek

ja struktúrájában),3 s a már említett diákok kap-
nak néhány témába vágó (problémamegoldást, 
attitűdöt, ismeretet aktivizáló, formáló) kérdést. 
Ily módon az olvasmányok elsősorban a képzők 
szeme elé kínálkoznak. Felolvasásuk, elolvasá-
suk után bontakoznék ki a konstruktív vita róluk. 
(Néhány esetben hallgatói refl exió is illusztrálja a 
vita áramlatait.) A hónapról hónapra megjelent 
történeteket – hatalmas gyűjtemény! Csaknem 
100! – a szerkesztők tematikus ciklusokra is tör-
delték. Hogy aztán a történetek – különösen a leg-
jobbak, a legmélyebben megérintők – alig férnek 
rendszertani „celláikba”, ez olyan természetes, 
a cikluskezdő oldalon rendre megjelenik utalás-
ként egy másik ciklusba rendezett történet címe is.

Csalóka dolog ez a rendszerezés. Ugyancsak 
a mi pedagógus nemzedékünk jeles szerzőjének 
mondata jut eszembe: „hogyan magyarázzam meg 
ezeknek – itt a szerző a tanügyi-hatalmi bürokrá-
ciára panaszkodik –, hogy nem volt két egyfajta 
esetem!”4 Talán könnyebben átadnánk magunkat 
az olvasmányélmény – s a mögötte álló valóság – 
befogadásának, átélésének, olykor az együtt érző 
szenvedésnek, leginkább a katarzisnak, ha „olva-
sókönyvként” olvasnánk. S rábíznánk a szerzők-
re, hogy később a hatalmas empíriát dolgozzák 
fel (akár az emlegetett kvalitatív technikákkal): 
s fogalmazzanak egy általánosságra törő, elmélet-
igényes tükröt napjaink iskolai történéseiről, peda-
gógusok (akár iskolavezetők, ne adj’ isten szülők, 
gyerekek „útjairól és tévútjairól”.5

A szerzők humánus, humanista pedagógusok. 
Irtóznak a tapintatlanságtól, megalázástól, a ha-
talmaskodástól, a párbeszéd befagyásától – legyen 
bárki is az „elkövető”. Néhány esetben az iskola 
védősáncai közül kitekintenek a „való világ” való-
di drámáiba is. Pontosabb vagyok: észlelik, hogy e 
drámák beszüremkednek a sáncok résein, rosszul 
záró ablakain át – az sem véletlen, hogy megany-
nyi tábori, kirándulási eset is sorakozik a kötetben. 
Pedagógus betegsége – s a ragaszkodó kisiskolás 

3 A Magyar Pedagógiai Társaságnak volt ilyen kezde-
ményezése.
4 Bizony a múlt század húszas éveinek szovjet-orosz 
pedagógusát, A. Sz. Makarenkót idéztem. Annak idején 
nem illett világnézetének a „pragmatizmushoz” közelál-
ló vonásait kimutatni, ma meg őrá nem illik hivatkozni. 
Pedig a gyakorlati mű s hiteles leírása máig tanulságos, 
megannyi vonatkozásban érvényes is. 
5 Hogy a könyv főcímét idézzem. Az alcímét kevéssé 
tartom szerencsésnek. Még ha a szerzők, a szerkesztő 
a jelenségvilág aktualitására kívánták volna is felhívni 
a fi gyelmet. A kötetben nem fűzhető fel minden eset a 
konfl iktusok világára.

kimaradása erre az időre az iskolából, pedagó-
gus fi ának súlyos balesete, amikor a gyógyulás 
az osztályközösség kovácsolója lesz, kisiskolás 
ragaszkodása óvodás testvéréhez, iskolás gyerek 
édesapjának halálos balesete, mely után a tanító 
segítségével válik „felnőtté” az édesanya, remé-
nyekkel induló befogadása egy cigány fi úcskának. 
Majd a csalódott viszontlátás az aluljáróban. S so-
rolhatnánk azokat a történeteket, köztük őszintén 
bevallott vezetői, pedagógusi „műhibákat” is, s a 
tehetetlenség nyomasztó érzésével lezárt eseteket 
szintén, melyek számomra, a „rendszerkritikai 
iskolakritikus” számára az iskola általános disz-
funkcióira utalnak, kiáltanak egy új, egy más isko-
laképért.

Nem sorolom. Mert a szerzők, bár nem mente-
sek a kritikai szellemtől, pragmatikusan a megoldás 
lehetőségeihez kívánják kísérni a „szervezett olvasó-
kat”, a beszélgetések résztvevőit. A mai iskola tár-
gyi, szervezeti, emberi világában gondolkodnak, 
e keretek közt végzik elemzéseiket, értékeléseiket.

Jól tudom – szoktunk is erről beszélni –, a ma-
gam „nekikeseredett iskolakritikáiban”, szintúgy 
a válaszaimban sok az utópia, a pedagógusvilág 
sosem beteljesülő néhány szép reménye. Csillag és 
Takács ezt a csapdát elkerülik. Utat akarnak mu-
tatni, szövögetik – hogy nevükkel írjak szójátékot 
– a megoldások szálait az adott iskolai világ (sem 
varázslatosnak nem mondott, de nem is varázs-
lattalannak ábrázolt) keretei között. Emiatt aztán 
gyakran – talán egy kissé túl gyakran – van a tör-
ténetnek – az elemző kérdésekből tűnik elő – jó 
(a szerzők által feltétlenül támogatott) megoldása, 
feltétel nélkül pozitív vagy negatív szereplője. S sze-
rintem ezért fékezik be a novellisztikus, belletrisz-
tikus szövegalkotás lendületét egy-egy óvatosabb, 
szakmai nyelven fogalmazott zárójeles megjegyzés-
sel, értelmezéssel, szakkifejezéssel. Nyilván így 
érezték biztonságban magukat. Ha találnak remek 
megoldást a kisiskolások célszerű, s a pedagógiai 
tevékenységet mégsem zavaró mobiltelefon hasz-
nálatára, egy következő eset értelmezésében nem 
mulasztják el a média agressziónövelő hatására 
„átkot szórni”. Így egyenlítik ki a két végletes meg-
közelítést.

Még egy pedagógiai esetleírást őrizek emlékeze-
temben, gyakran dolgozunk vele pedagógusjelölt-
jeimmel.

Jókai Anna ifjúkori novellájáról van szó. Magyar-
óra a címe. Arról szólt megdöbbentő hitelességgel, 
felkavaróan, hogy az irgalmatlanul nehéz sorssal 
megvert tanárnő miként döbben rá arra, hogy nö-
vendékeit is hasonlóan irgalmatlanul nehéz sors 
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veri. S ehhez képest a tantervbe foglalt ismeret-ká-
non (egy nyelvtani szabályról van szó): potomság6.

Ebben a novellában a Csillag – Takács szerzőpá-
ros, s e könyvismertetésben ismertetett valamennyi 

6 Szándékosan idézem fel Petőfi  Sándornak a 
fejéregyházi kukoricásban a halálos kozák lándzsaerdő 
láttán állítólag elhangzott utolsó szavát.

esetíró előd (magamat is beleértve) vágyott-elkép-
zelt-megtervezett iskolaképe egyetlen fogalomba 
sűríthető. Az európai pedagógia legjobbjai ezt ma 
adaptív iskolának nevezik.7

7 Hogyan is fordítsuk? Alkalmazkodó iskola? Még 
szebben: szolgáló-szolgáltató iskola.


