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„A közép-kelet-európai félperiféria gettóiban végzett kutatásom során azt láttam, hogy a 

fejlett marginalitás zárványaiban gyakran az iskola az utolsó olyan szigetszerű tér, ahol még 

annak is van lehetősége gyereknek (sőt diáknak) lenni, akinek […] korán kellett felnőnie az 

utca törvényeinek súlya alatt. Kutatásom egyik váratlan tapasztalata az volt, hogy bármeny-

nyire is jellemző ezen gettóiskolák esetében a diákok iskolakerülése, ugyanannyira minden-

napos az iskolából amúgy lógó tanulók „beszökése” az iskolába. Sőt, az iskola egykori 

diákjai, ahogy az iskolából eltanácsolt gyerekek is szívesen szöknek vissza egykori iskolá-

jukba. És ennek az egyik oka talán az, hogy az iskolába beszökve kiszakadhatnak, megszök-

hetnek azokból a szerepekből, identitásokból, hatalmi viszonyokból, determinációs 

logikákból, amikkel idő előtt teletömte puttonyukat a „kinti” világ. A gyerekek ezt úgy 

mondják, hogy „itt normálisan beszélnek velük a felnőttek”. A tanárok nem bűnözőkként, 

csavargókként, kliensekként, fogyasztókként, vagy célközönségként szólítják meg a gyereke-

ket, hanem gyerekekként és diákokként. De a tanárok nemcsak szelíden szólnak a gyerekek-

hez, hanem efféle dolgokat is mondanak, amolyan fegyelmezési hangvétellel: „Nem az 

utcán vagy!” „Nem a dílereddel beszélsz!” „Nem a kocsmában ülünk!” Effélék azok a leg-

gyakoribb fegyelmező-kizökkentő mondatok, amiket minden gettóiskolában hallani lehet. 

Akár azt is gondolhatnánk, hogy itt pusztán a tanár fegyelmező hatalomgyakorlásáról van 

szó, nekem azonban inkább úgy fest, hogy sokkal inkább a figyelemről van szó. Mikor a 

tanár azt mondja, hogy „Nem az utcán vagy!”, azzal nemcsak azt fejezi ki, hogy itt nem vi-

selkedhetsz úgy, mintha az utcán lennél, hanem azt is, hogy itt viselkedhetsz másképp is, 

épp azért, mert nem „kint” vagy. Ezek a tagadó mondatok arra próbálják a diákok figyelmét 

irányítani, hogy az iskola nem azonos a létező, kinti világgal, ezért abból ki lehet szakadni, 

az alól fel lehet lélegezni – átmenetileg. A gettóiskolában zárójelbe kerül a kinti világ. Az 

iskola és az osztályterem ajtajának becsukásával a dolgok kinti rendje elhalkul, és ezzel 

együtt valami kinyílik odabent: a kísérletezés azzal, hogy mi minden lehetséges a kinti világ 

logikáinak vasmacskái nélkül. Egy budapesti gettóiskola egyik osztálytermének ajtaján ez a 

felirat áll: „Amikor belépsz az osztályterembe, mi megbecsülünk, szeretünk, meghallgatunk 

téged, fontos vagy nekünk, figyelünk rád, tisztelünk téged! De jó, hogy itt vagy!” Ha jól 

látom, itt nem egyéni tanulási utakról, kompetenciafejlesztésről, tanulásmenedzsmentről és 

hasonló dőreségekről van szó, hanem egy egészen másik nyelvről, ami sajátosan pedagógiai, 

viszont, amit a neveléstudomány a saját koholmányai ürügyén kiherélt. Pedig...” 
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