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Előszó

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem művészetpedagógiai
vándorkonferenciájának ötödik alkalmát a Pedagógiai és Pszichológiai Kar
rendezte 2022. május 26–27. között.

A konferencia címe A művészetpedagógia múltja és jelene –
reformpedagógia, életreform, gyermekkultúra volt.

A kétnapos rendezvényen a játék-, a művészetpedagógia, a
múzeumpedagógia, valamint a gyermek- és ifjúsági kultúra múltjával és
jelenével, annak különböző területeivel foglalkozó elméleti és gyakorlati
szakemberek, a hazai oktatási intézmények és múzeumok munkatársai,
felsőoktatási intézmények művészeti, művészet- és múzeumpedagógiai
témákkal foglalkozó kutatóit osztották meg kutatási eredményeiket,
tapasztalataikat.

A kötetben a konferencián elhangzott előadásokból adunk közre
negyvenegyet. A tanulmányokat négy részre osztottuk: kiadvány első részében
elméleti megközelítések, a másodikban „A gyermekkultúra héroszai 4”
szimpózium előadásai, a harmadikban módszertani fejlesztések, a negyedikben
gyakorlati irányultságú összefoglalók szerepelnek.

Az egyes tudomány- és művészeti területeket – a konferencia
hagyományainak megfelelően – különböző színekkel jelöljük: Gyermek és
ifjúsági kultúra (zöld), Színház- és drámapedagógia (sárga), Vizuális nevelés
(kék), Zene- és táncpedagógia (piros), valamint a konferencia fő témájához
kapcsolódó Tudomány-művészet-pedagógia (fehér).

Bízunk benne, hogy a művészetpedagógiával foglakozó kutatók,
pedagógusok, muzeális intézmények munkatársai számos ötletet és információt
találnak a kötetben, amelyet munkájuk során hasznosítani tudnak.

Budapest, 2023. január 31.

Szerzők
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Életreform – reformpedagógia és a „gyermeki tér”
összefüggései a 20. század első felében Magyarországon

Aggné Pirka Veronika
egyetemi adjunktus

Eötvös Loránd Tudományegyetem Tanító- és Óvóképző Kar,
Neveléstudományi Tanszék

Absztrakt
A kutatás előzményeként szolgál több magyar (Németh, 2002; Németh,

Mikonya & Pukánszky, 2005; Németh és Pirka 2013; Németh, Pukánszky &
Pirka, 2014; Németh, Kempf & Vincze, 2019; Németh, Vincze & Kempf, 2020)
és idegen nyelven (Németh et al.., 2006; Németh, Kempf & Vincze, 2019;
Németh & Pukánszky, 2020, Németh, Kempf & Vincze, 2020, Németh &
Balogh, 2021) megjelent publikáció az életreform, a reformpedagógia és a
művészet jellemzőiről és kapcsolatáról.

A kutatás célja az életreform és reformpedagógiai elemek, a gyermek
terének és a gyermekkultúra összefüggéseinek feltárása 20. század első felének
hazai vonatkozásaiban. A kutatás fő kérdése, hogyan jelenik meg a gyermek
különböző „tereinek” átalakulása a pedagógiai reformok szellemiségének
terjedése nyomán, azokkal milyen kapcsolatban van? A kutatás forrását a 20.
század első felében megjelenő szaksajtó (A Jövő Utjain, Kisdednevelés,
Népművelés) vizsgálata adta. A kutatás vizsgálati szempontjai között szerepelt
a gyermeki tér különböző megnyilvánulási formái az adott időszakban: otthon,
lakáskultúra – gyermekszoba, intézményes nevelés (óvoda, iskola).

Bevezetés
Szabolcs Éva neveléstörténész „Gyermekből tanuló” (2011) című

könyvében úgy fogalmaz, hogy a folyóiratokat hiteles forrásoknak tekinthetjük,
hiszen egy adott korszak közgondolkodását mindig formálták és tükrözték. Így
a pedagógiai sajtó is a magyar neveléstörténetben a 21. század elejére fontos
neveléstörténeti forrássá vált.

Jelen tanulmány három pedagógiai szaksajtó – A Jövő Utjain,
Kisdednevelés és a Népművelés – életreform és reformpedagógiai
mozgalmakhoz kapcsolódó olyan pedagógiai reformelemeit mutatja be,
amelyek a gyermek intézményes nevelésében a „gyermeki tér” jellemzőihez
kapcsolódnak.

A hazai neveléstörténetben 2002-ben látott napvilágot az első mű, melyet
az életreform kutatásokban úttörő szerepet vállaló Németh András
neveléstörténész jelentetett meg. A tanulmánykötet az életreform és a
reformpedagógia témájával részletesen foglalkozott és az életreform és a
reformpedagógia közötti kapcsolódási pontok feltérképezésére tett kísérletet.
(Németh, 2002a) Az első összegző magyar, német és angol nyelvű
tanulmánykötetek a témában 2005-ben és 2006-ben jelentek meg. (Németh,
Mikonya & Skiera, 2005; 2006) A két kötet témái az angolszász és a német
területen működő mozgalmakat mutatják be, de a magyar sajátosságok is
megjelennek bennük. A kötetekben megjelenő tanulmányokban a témák

Elméleti
megközelítések
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1911-re a Népművelés az 1908-ban alakult Népművelő Társaság
folyóirata lett, mellékletként jelent meg a (tanítóság gyakorlati problémáival
foglalkozó) Népművelők Lapja (Németh, 1987). A kapcsolat a következő évben
felbomlott, a folyóirat címe Új Élet lett; a névváltoztatás nem jelentett
ideológiai változást, csak a témakörök átstrukturálódásához vezetett. A folyóirat
1918-ig, Bárczy István polgármesterségének végéig működött a fővárosban.

A kisdednevelés ügyét a Kisdednevelők Országos Egyesülete karolta fel,
és indította útjára sajtóorgánumukat, a Kisdednevelést. 1868 szeptemberében
52 tag részvételével megtartották a kisdednevelők első nagygyűlését, ahol
szakfolyóirat kiadását kezdeményezték, és 1870-ben elindult az Alapnevelők és
Szülők Lapja Debrecenben, ám még ebben az évben megszűnt. 1872-től Ok- és
Nevelési Szakközlöny néven jelent meg egészen 1875-ig. Végül 1877-ben
Kisdednevelés címen újraindult és folyamatosan megjelent Szerdahelyi Adolf
óvóképzői igazgató szerkesztésében 1919-ig. Noha ezt követően 1924
márciusáig szünetelt, de 1925-ben ismét újraindult („Kisdednevelés”, 1925, p.
33).

A Jövő Utjain 1926 és 1939 között évente négyszer, 1934 után hatszor
jelent meg Budapesten. Az a Nemesné Müller Márta volt a főszerkesztője, aki
a Családi Iskolát is alapította. (Baranyai és Keleti, 1937) A Jövő Utjain célja a
tudományos ismeretterjesztés, az adott időszak korszerű ismereteinek
bemutatása. Ezáltal válik kurrenssé az 1930-as években Magyarországon,
amikor a különböző reformpedagógiai koncepciók (lásd Montessori, Waldorf)
kibontakozóban vannak. Profilját meghatározta szerkesztőinek világlátása és a
pedagógiával való kapcsolata is. Nemesné Müller Márta által alapított Családi
Iskola pedagógiai programjában képviselte a nemzetközi reformtörekvéseket, A
Jövő Utjain folyóirat főszerkesztőjét az Új Nevelés Világligája 1925-ben
tanácstaggá választotta, a folyóiratot pedig magyar nyelvű hivatalos lapjaként
ismerte el (Németh, 2002b).

A Kisdednevelésben 1901-től folyamatosan jelentek meg pedagógiai
reformokhoz kapcsolható cikkek. A Bárczy István által szerkesztett
Népművelés c. folyóirat 1906-tól közölt folyamatosan cikkeket a témában. A
Jövő Utjain később jelent meg, de szerkesztői szerint az új nevelést 1903-tól a
Gyermektanulmányi Bizottság terjesztette, majd a Gyermektanulmányi
Társaság lapja, A Gyermek c. folyóirat 1907-től jelentetett meg cikkeket a
témában.

tudományos bemutatásának szemlélete pedagógiai, filozófiai, szociológiai,
művelődéstörténeti, művészeti, zenei nézőpontokat takar. Az életreform és
reformpedagógia témáját tovább bővítő kötetek 2013-ban (Németh & Pirka,
2013) és 2014-ben (Németh, Pukánszky & Pirka, 2014) jelentek meg. Az
életreform kutatások további kiteljesedését hozta az életreform,
reformpedagógia és a művészet kapcsolatának tudományos vizsgálata,
széleskörű tematikus feldolgozása. (Németh, Kempf & Vincze, 2019; Németh,
Vincze & Kempf, 2020; Németh & Balogh, 2021)

Életreform, reformpedagógia és/vagy pedagógiai reform
Németh András 2005-ben megjelenő tanulmányában úgy fogalmaz, hogy

az „az életreform-mozgalom (…) civilizáció-kritika jelszavát zászlaikra tűző
reformtörekvések (kertváros építő, földreform, antialkoholista, továbbá
vegetáriánus, természetgyógyászati, testkultúra – mozgalmak) sokszínű
irányzatának összességét, komplex együttesét jelenti” (Németh, 2005, p. 70). A
reformpedagógia szoros kapcsolatban állt a kultúrakritika
megnyilvánulásokkal. Az életreform mozgalmak azon momentumai, amelyek a
gyermekkel, a gyermek konstrukciójával, illetve nevelési és tanítási kérdéseivel
foglalkozott a pedagógiai reformmozgalmakban, a reformpedagógiában is
megjelentek.

Ehrenhard Skiera álláspontja szerint „A reformpedagógia teljes
mélységében csak a kibontakozását kísérő civilizációkritikai háttérrel, a
megmentés vízióit megfogalmazó életreform-mozgalmakkal együtt
értelmezhető. A reformpedagógia hatása csakis ezeken a teljes élet
megreformálására irányuló impulzusokon át fejthette ki hatását, és az
életreform számos momentuma, a különböző reformpedagógiai koncepciókban
köszönt vissza. Az életreform tehát sokféle módon előkészíti azt, később pedig
együtt halad a reformpedagógiával” (Skiera, 2005, p. 24).

A megjelenő reformpedagógiai koncepciókban az életreform-
elképzelések több eleme is megjelent, úgy, mint a természetesség elvének
érvényesítése, a test kultuszának felerősödése, a tananyagra koncentráló iskola
helyett a gyermek egyéni szükségleteit figyelembe vevő nevelési koncepciók, a
fegyelmezés kérdésköre stb.

A Népművelés, Kisdednevelés és A Jövő Utjain című pedagógiai
szaksajtók a századfordulót követően rendszeresen tudósítottak az életreform és
reformpedagógia elemeit tartalmazó cikkeket. A pedagógiai reformelemek
között kiemelt témaként szerepelt a gyermek terének kialakítása családi és
intézményes keretek között.

Népművelés, Kisdednevelés és A Jövő útjain c. pedagógiai folyóiratok
A Bárczy-program közoktatási sajtóorgánumának – Népművelés (később

Új Élet) – szerkesztői feladatait Weszely Ödön és Wildner Ödön látta el. A
közművelődési, népművelési, várospolitikai és városfejlesztési rovatait
Wildner, az oktatási vonatkozásúakat Weszely Ödön szerkesztette. 1910-ben a
Népművelés szerkesztősége egyesül a magyar tanítóság folyóiratával, a
Népművelők Lapjával és a Magyar Népiskolával, amelyik korábban hetilapként
működött (Ágotai, 1910).
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egy előszobából, akkora játszóteremből, hogy egy gyermekre 0,8 m² jusson,
munkateremből, könyvtárszobából, mellékhelyiségekből. Sok óvodában
piszkos falak, szennyes padlók, porlepte bútorok között nevelődnek a
kisgyermekek. Gyakori volt az egy teremmel ellátott óvoda, ahol 100-150
gyermeket is elhelyeztek. Gyakorlati feladatként fogalmazódott meg az óvoda
tisztán tartása: napi többszöri szellőztetés, havonta egyszer felmosni a padlót
vízzel, lúggal, szappannal. Nem szabad kőport használni, mert ha megszárad,
akkor felszáll a levegőbe, belélegzik a gyermekek és a tüdejükre káros hatással
lehet. Naponként minimum kétszer kell seperni, de nem szabad előtte
fellocsolni a padlót, mert sár képződik, amely ha megszárad, akkor por lesz
belőle. Helyette fűrészport kell széthinteni, ami magába veszi a port. A falakat
rendszeresen meszeltessék. A padokat, székeket, asztalokat seprés után nedves
ruhával kell letörölni. A padlót, ajtót, ablakot hetente egyszer kell lemosni. A
termekben és folyosón köpőedényeket szükséges elhelyezni, nem szabad a
padlóra köpni. Az árnyékszékek tisztán tartásáról külön rendelkeztek. Az
óvodák kör- és községi orvos felügyelete alá tartoznak, aki köteles kéthetenként
mindig megtekinteni az óvodák higiéniai állapotát, és a tanfelügyelőségnek
jelentést tenni. („Kisdednevelés”, 1901) Egy hágai példát mutat be a lap az
1909-es évből annak illusztrálására, hogy milyen az ideális óvodaépület, ennek
előnyei: sok hely, friss levegő, szabad játék és a szabad testmozgás lehetősége.

Egy hágai óvodaépület alaprajza
Forrás: Hankovitsné (1909): Haaga-i I-ső számú kisdednevelő intézet. Kisdednevelés,

XXXVIII. p. 24.

Az óvodák ügyének felkarolásával párhuzamosan a Népművelés című
folyóiratban az iskolák épületére vonatkozó kritikák fogalmazódtak meg.

Bárczy István főpolgármester iskolaépítési programja három ciklusban
valósult meg.

1.1909 ősz ‒ 1910 ősz
2.1910 ősz ‒1911 nyár
3.1911 nyár ‒1912 tele közötti időszakokban.

Forrás: Kisdednevelés (1901–1938), Népművelés/Új Élet (1906–1918), A Jövő Utjain
(1926–1939)

A „gyermeki tér” átalakulásának megjelenése a pedagógiai reformok
szellemiségének terjedése nyomán

A különböző életreform-motívumok ‒ Ehrenhard Skiera és Kerbs
értelmezése alapján ‒ alapvetően három csoportba sorolhatók be:

� ökológiai típusú respektív szocio-genetikus,
� individuál-genetikus,
� és az életreform-mozgalmat támogató, kiegészítő irányzatokba (Skiera,
2005; Kerbs & Reucke, 1998).

A három pedagógiai folyóiratban megjelenő, a gyermekneveléshez
kapcsolódó pedagógiai reformelemek tartalomelemzése során figyelembe
vettem az életreform-mozgalomban és a reformpedagógiában megjelenő
alapvető motívumokat, mint a spiritualitás, vallás, filozófia, gyógyászat,
higiénia, táplálkozási reform, testnevelési reformok, testkultúra, turizmus,
alpinizmus, öltözködési reformok, ifjúsági mozgalmak, gazdasági- és
földreform, természet-, vidék- és állatvédelem. (Farkas, 2008)

A gyermek családi- és intézményes nevelésében megjelenő életreform és
reformpedagógiai elemek közül a folyóiratban az ökológiai típusú
megnyilvánulási formák közül az iskola- és óvodaépület átalakítását
vizsgáltam.

Óvodák és iskolák építészeti átalakítása/megújítása, az intézményes
„gyermeki tér” átalakulása

Az Ehrenhard Skiera (2005) által megjelölt életreform-mozgalmak
megmentés motívuma implicit módon jelen van az intézményi fejlődés
vonulatánál, az új típusú, modern óvoda- és iskolaépületek építésénél.

Bírálat éri a Kisdednevelés c. folyóirat diskurzusaiban az óvodai
felszereléseket, felnőtt embereknek való magas padokat, a sámli-szerű kétlábú
székeket, emeletes fiókos szekrényeket, munkaasztalokat (Kobány, 1901). Már
1891-ben megfogalmazódott az óvodaépületre vonatkozó elképzelés. Álljon
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Pap Ilona 1919-ben még mindig hiányolja a higiéniát a kisdednevelőktől:
a padló portalanítását, jó szellőztető készülékeket, fürdőszoba elhelyezését, az
udvarok befásítását, fedett helyiség felállítását, játékok beszerzését (Pap, 1919).

Az óvodák tereinek átalakításáról szóló diskurzusok nemcsak elméleti
szinten maradtak. A Csobánc utcai óvoda gyermekotthonnal együtt épült 1933-
ban, 150 gyermek befogadására volt képes. A higiéniai szempontokat
figyelembe véve épült: nagyméretű, nagy fénybebocsátó ablakok, linóleum
padló, központi melegvízfűtés, friss meszelés történt. Ebédlő, hálóterem,
mosdószoba, minden gyermek számára külön törülköző pohárral és fogkefével,
és fürdő is tartozott hozzá. Az udvar 500 m² alapterületű, a homok keretben
található, füvesített és kavicsos játszótér állt rendelkezésre, illetve rossz idő
esetére egy 60 m² fedett, kör alakú játszószín (Stelly & Kovács, 1934).

Forrás: Stelly Gizella és Kovács Ferenc (1934): Budapest székesfőváros legújabb
gyermekotthona. Kisdednevelés, LXIII. p. 118.

Az iskola építések kapcsán A Jövő útjain c. folyóiratban is megjelent még
az 1930-as években is, hogy az új tantermek építésénél figyelembe kell venni a
nagy ablakok berakását, a szellőzést és a bevilágítást. Ugyanis a nem megfelelő
építészeti megoldások és a teremben elhelyezett, a gyermeki méretekhez nem
igazodó padok a gyermekek megbetegedéseihez vezetnek (Gyürky, 1932). A
tantermek felszereltségénél egy új térelrendezési mód jelent meg, ez már nem
kapcsolódott a Bárczy István-féle iskolaépítési program tartalmi
elképzeléséhez, hanem a nemzetközi reformpedagógiai irányzatok
magyarországi adaptációjához. A padokat körben helyezik el a teremben, hogy
minden gyermek lássa egymást. A középen fennmaradó helyet fel tudják
használni mozgásos játékok játszására, meséket és történeteket adnak elő
színpadszerűen. A terembe élő virágot visznek be a gyermekek, amelyeket
gondoznak. A tanári asztal a dobogó oldalán helyezkedik el, elveszíti központi
funkcióját. Az emelvény ezáltal különböző színi bemutatók és bábjáték helyéül
szolgál (vö. hasonló pedagógiai elvek a Freinet-pedagógiában). A falakat

Bárczy saját maga irányította a program kivitelezését egy 19 fős bizottság
segítségével. A három éves program alatt összesen 55 iskola épült, 36 nagyobb
és 19 barakkiskola, összesen 976 tanteremmel. Majdnem minden iskolában
kialakítottak szolgálati lakásokat, figyeltek az iskola fűtésére, kommunális
viszonyaira, az udvar méretére (Németh, 2005). A barakk iskolák 6-24 termesek
voltak, egy teremben maximum 60 gyereknek tudtak helyet biztosítani (Erdei,
1991).

A megfelelő minőségű telek kiválasztásánál a következő szempontokat
vették figyelembe:

�közel legyen a diákok otthonához,
�egészséges legyen a telek földje,
�a telken ne csak az épület, hanem egy udvar is kialakítható legyen,
�az iskola környékén ne legyen gyár, kocsma, nyilvánosház (Jáky, 1986).
A tantermeknél hivatalos utasításra meghatározták azok optimális

méreteit (6,3 X 6,5 m), hosszát és szélességét annak érdekében, hogy a tanterem
elegendő fényt kapjon. Ha a ruhatár a folyosótól elválasztottan a terem egész
hosszában elnyúlik, akkor nagyobb hely marad a tanulók számára, kisebb lesz
a torlódás.

Ha kettő lépcsőház áll rendelkezésre, és ha mind a kettőt gyermekek
használják, akkor az legyen 1,5 m széles, ha szolgálati lépcsőként használatos,
akkor keskenyebb is lehet (1 m).

Az emeletsorok számát illetően földszint és két emelet a szokásos
elrendezés, de a három emeletes iskolaépítés jobb lenne a telek jobb
kihasználása érdekében.

Az árnyékszékek esetében a legpraktikusabb építészeti megoldás a
lépcsőháztól független elrendezés, az oldalfalak mellől szabadon hagyott térrel,
mert így a csőrepedés könnyebben észrevehető, a nedvesség felszárad,
ablakokkal könnyebben ellátható és így a szellőztetés jobban megoldott.

A padlózat kiépítésénél a legjobban a linóleum vált be, mert ruganyos,
tiszta, télen meleg, nyáron hűvös.

Az ablakokat kellő számban kell kiépíteni, mert a szellőztetéshez és
elegendő mennyiségű fény beáramlásához ez feltétlenül szükséges. A rosszul
világított tanteremben a szem elromlik az erőltetéstől, a gyerekek minél
közelebb hajolnak munkájukhoz, annál nagyobb a veszélye annak, hogy
gerincferdülés alakulhat ki náluk.

A fűtésnél kisnyomású gőzfűtési rendszer (kazán a pincében ahonnan a
gőzt a radiátorba vezetik) alkalmazása ajánlott, mert a szabadon álló radiátorok
könnyebben megőrzik a tisztaságot. A szellőztetésben már nemcsak az ablakok
játszhatnak kizárólagos szerepet, hanem az elektromosság is, a szellőztető
berendezések óránként 2-3-szor képesek frissíteni a levegőt (Szabó, 1906;
„Népművelés”, 1907). Fontos szempont még az épület tájolása. Ez lehetőség
szerint ne északi legyen! Ügyelnek még arra is, hogy az épületet többfunkciós
iskolakert övezze, és lehetőség szerint az iskola ne közvetlenül a zajos
utcafronton helyezkedjen el.
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Hajdu Erzsébet iskolája
Forrás: A Jövő útjain, 1930. 1. sz. p. 298.

Összegzés
Az életreform-mozgalomhoz kapcsolódóan a pedagógiai reformok a

századfordulótól kezdődően megjelentek a vizsgált szaksajtók hasábjain,
kiemelt témává vált a gyermek intézményes nevelési terének átalakítása. A
pedagógiai, reformpedagógiai törekvésekben a diskurzus és a gyakorlat szintjén
is tájékoztatnak a pedagógiai folyóiratok az óvodai, iskolai pedagógiai
törekvésekről. A diskurzusok célja felhívni a figyelmet a gyermeki tér
átalakításának pedagógiai-lélektani-egészségügyi és módszertani funkciójára. A
korábbi óvoda- és iskolaépületekkel szemben megjelenő kritikák, mint rossz
levegő, kevés fény, túlzsúfolt termek, sötét és szűk folyosók, rossz fűtési
viszonyok és a gyermekek kedvezőtlen egészségügyi körülmények fontos
témává váltak ezekben a folyóiratokban. A szakma képviselői ezen helyzet
azonnali megváltoztatását szorgalmazták a gyermekek megfelelő testi-lelki-
egészségi és szellemi fejlődéséhez. Ez volt az egyik szál, amely az életreform-
mozgalmak pedagógiai irányához kapcsolódott a századforduló első felében. A
másik szál a nemzetközi reformpedagógiai törekvések megjelenése és hazai
adaptációja. E kettős áramlat szellemi bázisával, az óvoda és iskola világában
megvalósuló gyakorlati megvalósítással hozzájárult olyan oktatási-nevelési tér
kialakításához, ahol a tantermeknek és az óvodai szobáknak optimálisabbá vált
a mérete, felújított fűtési rendszer (gáz) működött, építészeti és egészségügyi

pasztell gyermekrajzokból készült fríz díszíti (Zündorf, 1931). Nemesné Müller
Márta is hasonló átalakításokról tudósít a lap 1930-as számában. A rideg, kopár
falak hideg, rendreutasító hangulatát felváltják a gyermekek által készített
szabad rajzok és festmények a falakon, melyek melegséget, derűt és színt
árasztanak a termekben (Nemesné, 1930). Révész Zoltán és Virágh Pál olyan
iskolatermeket tervezett, melyek elemei az életreformtörekvésekben és
reformpedagógiában is megtalálhatók. Az általuk tervezett osztályban az egyik
fal teljesen üvegből készül, a két táblája között virágággyal. Ezen kívül
kialakításra kerül tanulókert jó időre és fedett terasz esős időre. Az épülethez
ólak és virágház csatlakozott, amelyekben a gyermekek kedvükre
tevékenykedhettek. A modern iskolaépítészetnek egy újabb példája az adott
korszakból. Révész Zoltán terve alapján épült óvodát (Nemesné, 1930) mutat be
a lap, amelyben a Montessori elveknek megfelelően gyermekhez méretezett
bútorokkal találkozhatunk.

Lovasné Győző Biri óvodája
Forrás: A Jövő Útjain, V. 4. sz. p. 298.

Hajdú Erzsébet mozgásművészeti iskolájában olyan gyermekhez
méretezett bútorokat használtak, amelyeket a gyermekek szabadon
tologathatták, egymásra rakhatták, építhettek belőle, így változtatva meg a
tanulás terét. Fontos szempont volt a bútorok tisztán tarthatósága (Nemesné,
1930).
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Bevezetés
A jelen tanulmány alapját képző kutatás témája a fogyatékossággal élő

emberek részvétele és a róluk alkotott kép alakításának lehetőségei az
előadóművészet területén, azon belül is kiemelten a színművészetben a
bábművészetben, a táncművészetben és a performanszművészetben. A
fogyatékosság és a performatív művészet is az emberi kultúra kialakulásának
kezdeteitől jelenlévő, univerzális jelenség (Fischer-Lichte, 2008). Ennek
megfelelően igen kiterjedt angol és magyar szakirodalom foglalkozik mindkét
területtel, ezért vizsgálódásunkat leszűkítettük a 21. században zajló
folyamatokra, illetve az angolszász és európai területekre, kiemelten kezelve a
téma hazai vonatkozásait.

A témaválasztást és a vizsgált művészeti ágak kiemelését az a gondolat
inspirálta, hogy mind a fogyatékosságtudományban, mind pedig az
előadóművészetekben a test esszenciális elemként működik. Az
előadóművészetek számára a test médium, a mű üzenetének közvetítőközege (P.
Müller, 2009). A fogyatékosság-meghatározásokban pedig kivétel nélkül
megjelenik a normához képest negatívan eltérő, minősített test, mint definitív
elem (Goodley, 2019).

A kutatás gerincét a témában összegyűjtött angol és magyar nyelvű
szakirodalom tematikus elemzése adta, mely során három kiemelkedő témát
azonosítottunk. Ezek a reprezentációt formáló művészi eszközök, a részvétel és
az értékelés. E fókuszok mentén kerestünk kapcsolatot a tárgyalt jelenségek
között és ütköztettük a szerzői szempontokat. A kiválasztási folyamat során
főleg azokra a tanulmányokra koncentráltunk, amelyekben konkrét művek
elemzése is szerepelt, mivel a fókusz elsősorban a reprezentáció és részvétel
lehetőségeinek gyakorlati megvalósulásán volt.

Történeti háttér
A 20. századig a fogyatékossággal élő emberek jellemzően semmilyen

formális közegben, így az előadóművészetben sem kaptak lehetőséget
tapasztalataik megfogalmazására, saját narratíváik közlésére. E területeken
korlátozott keretek között jelenhettek meg, és akkor is jobbára a többségi
társadalom igényeit kielégítő módon (Garland-Thomson, 1996). Ebben szerepet
játszott az is, hogy a modern színjátszás testképébe nem fértek bele a
normabontó, kontrollálhatatlan testek. A színjátszás ebben a korban születő
elméletei alárendelték a színész testét a szövegnek és a drámai karakternek (P.
Müller, 2009).

A 20. század közepe táján bekövetkező performatív fordulattal azonban új
műfajok jöttek létre, és a kortárs színház- és táncművészet új tendenciái a
szöveggel szemben a testet helyezték a középpontba, utat nyitva ezzel a
fogyatékossággal élő emberek számára (Fischer- Lichte, 2008). Ugyanebben az
időszakban erősödtek fel az emancipációt támogató hangok is. A
fogyatékosaktivizmus és a nemzetközi állásfoglalások a fogyatékossággal
kapcsolatban jelentős támogatást biztosítottak az érintett emberek számára,
hogy részt vehessenek ezekben a művészeti tevékenységekben (Tóth, 2018).
Ennek ellenére népességarányosan a vizsgált területeken még mindig

Fogyatékosság és előadóművészet: fogyatékossággal élő
emberek részvételének lehetőségei a színház- és
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Absztrakt
Jelen munkában a fogyatékosság és az előadóművészet kapcsolatát

mutatjuk be hazai és nemzetközi területek 21. századi jellemzőire fókuszálva,
négy előadóművészeti műfaj, a performanszművészet, a táncművészet, a
színművészet és a bábművészet mentén. Célunk, hogy betekintést adjunk az élő
gyakorlatba, melyből a témát övező diskurzus is táplálkozik. A kutatás
tematikus forráselemzésen alapul.

A fogyatékosság reprezentációjának megváltoztatására használt művészi
eszközök magukban foglalják a szöveg szintjén a fogyatékosság tapasztalaton
alapuló értelmezését, mely e metaforához új jelentéseket társít, továbbá az
előadás szintjén megjelenő műfaji újításokat, új művészi nyelveket, melyek
jobban illeszkednek a fogyatékossággal élő művészek testi sajátosságaihoz és
kifejezni kívánt gondolataikhoz, valamint kiemelik megszokott keretei közül a
fogyatékosságról szóló diskurzust.

Az előadóművészet számos területén egyre növekvő számban és
hatékonysággal képviseltetik magukat a fogyatékossággal élő emberek. A
részvétel formája szerint a drámai szövegek írói közt egyre többen vannak
fogyatékossággal élő szerzők. Számba vesszük azokat a lehetőségeket is,
melyekkel az érintett rendezők képesek hozzájárulni a fogyatékosságkép
átértelmezéséhez és kiemelt jelentőséget tulajdonítunk azoknak az
alkotásoknak, melyek színrevitelében tapasztalati szakértő segédkezett.

Az előadóművészet világán belül elfoglalt pozíciók szerint a fősodorban
érvényesülni kívánó művészek az ottani hierarchia, szokásrend és esztétika
keretein belül mozogva tágítják ezek határait. Emellett számos művész választ
alternatív előadóművészeti terepeket, melyek lehetővé teszik a szabadabb
önkifejezést.

Végül kitérünk a fogyatékossággal élő előadóművészek munkájának
értékelési és értelmezési kereteire, mivel a valódi fogyatékosság megjelenésével
a színpadon megváltozik a nézők befogadási mechanizmusa és olyan
nézőpontváltások történhetnek, melyek az egész mű üzenetéhez új
jelentésrétegeket képesek társítani.
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valamint egy olyan opportunista eszközzé, mely a személyes vagy társadalmi
összeomlás és bukás metaforikus ábrázolására képes (Mitchell & Snyder,
2006). A gyakori megjelenítés ellenére az irodalmi szövegekben a
fogyatékosság szociális és politikai dimenziója ritkán kerül említésre, a fent
említett metaforikus használata által inkább a reprezentációs hatalom
megszerzésének eszközévé válik (Goodley, 2019).

Más kutatók azonban vitatják e jelenség kizárólagosságát. Kempe (2012)
drámai művek hosszú listáját vezeti fel az 1800-as évektől kezdődően,
melyekben a fogyatékosság és annak ábrázolása túlmutat a metaforaszintű
használaton. Természetesen ő maga sem tagadja, hogy ezek az ábrázolások
általában a metaforikus jelentés mellett rendelkeznek többletjelentéssel.
Továbbá azt is megjegyzi, hogy a cél, amely az ábrázolást meghatározza,
legtöbbször az uralkodó társadalmi rendből eredeztethető, de szándékát tekintve
nem feltétlen elnyomó gyakorlat eredménye, s így gyakran épp a társadalmi
elfogadást célozza a meglévő kereteken belül. Kempe rámutat a fogyatékosság
esztétikai minőségként, didaktikai elemként és témaként való megjelenítésére.
Példákat hoz arra is - sokszor nem teljes hitelességgel -, hogy a fogyatékosságot
a világba illeszkedés nehézsége mentén közelítsék meg, vagy a saját narratívát
szembeállítsák az orvosi diagnózissal.

Azonban, ahogy a fogyatékossággal élő emberek megjelentek a szerzők
közt, a fogyatékosság ábrázolása vitathatatlanul új szintre emelkedett. A drámai
szövegek közt egyre gyakoribbá váltak az olyan művek, melyek a
fogyatékosság tapasztatát belső nézőpontból mutatták meg, új narratívákat
hozva létre, és másfajta tartalmakat társítva a fogyatékosság-metafora
értelmezéséhez. A korábban – természetesen kivételek mellett – uralkodónak
számító hátrány-, hiány-, bukás-, vagy felépülésnarratívák ellenpólusaként
jelent meg ez az új nézőpont. Az új metaforák és narratívák alapját a realista
tudósok által episztemikus privilégiumként megnevezett többlettudás adta. Ez a
kifejezés arra a tudásra utal, amivel a marginalizált embercsoportok
rendelkeznek élettapasztalataikból és rendhagyó helyzetükből adódóan.
Tudásuk a világ működéséről - amelyben mindannyian élünk - egy olyan
nézőpontot világít meg, melyet a normának megfelelő ember helyzetéből
adódóan legfeljebb részlegesen észlel: a rendszerszintű egyenlőtlenségeket és
igazságtalanságokat, melyek a szociális interakciók keretében
manifesztálódnak az eltérő politikai hatalommal bíró emberek között. A
fogyatékkosággal élő karakter ezekben az esetekben olyan helyzetben kerül
ábrázolásra, ahol egyáltalán nem a fogyatékossága lesz a legfontosabb
tulajdonsága, hanem pusztán egy olyan vonás, ami meghatározza helyzetét a
társadalmi rendszerekben (Sandahl, 2008).

A színrevitel területén is jelentős változásokat hozott, amikor a rendezők
és koreográfusok közt megjelentek a fogyatékossággal élő személyek. Az
előadás alapkoncepcióját és az előadók válogatását jelentősen befolyásolja a
rendező, illetve koreográfus személye, függetlenül attól, hogy a
szövegkönyvben szerepel-e fogyatékosság. A színpadon kibontakozó történet és
az alkalmazott dramaturgiai megoldások alapjaiban magukban hordozzák
annak a világlátásnak az elemeit, mellyel a fogyatékossággal élő művész
rendelkezik (Hajnal, 2021).

alulreprezentáltak a fogyatékossággal élő emberek (Connell, 2020; Sandhal,
2019).

Részvétel napjainkban
Az előadóművészetekben fellelhető fogyatékossággal élő művészek

feltűnően alacsony száma arra ösztönözte a téma kutatóit, hogy megpróbálják
feltárni e jelenség okát. Egy amerikai vizsgálat (Sandahl, 2019), mely átfogóan
kutatja a téma eredőit, több olyan okot is megjelölt, ami ezt az aránytalanságot
magyarázza.

A fogyatékossággal élő emberek képzését és oktatását vizsgálva úgy
találta, hogy az alsó- és középfokú oktatásban a fogyatékossággal élő
gyermekek funkcionális fejlesztése háttérbe szorítja a művészeti nevelést. A
szakirányú képzéseken pedig uralkodó az elutasító attitűd a fogyatékossággal
élő hallgatójelöltek irányában (Sandahl, 2019).

E kutatás a színházi szakma oldaláról is több akadályt azonosított, mely
rontja a fogyatékossággal élő művészek érvényesülési esélyeit. Mindenekelőtt
kiemelhető a színházi szakemberek tájékozatlansága a fogyatékossággal élő
embereket illetően, mely gyakran téves elképzelésekhez, előítéletekhez vezet a
személyükkel és a velük végzett munkával kapcsolatban. Emiatt kevés
rendezőről mondható el, hogy művészeti koncepcióit úgy alakítaná, hogy ne
érezze arra nézve veszélyesnek a valódi fogyatékosság megjelenését a
színpadon. Problémát jelent továbbá a kialakult színházi rendek rugalmatlan
időkezelése és finanszírozási formája, valamint az előadói terek fizikai
alkalmatlansága a fogyatékossággal élő emberek fogadására (Sandahl, 2019).

Fontos azonban kiemelni a szociális színház területén működő
társulatokat, melyek egyes fogyatékossági típusok köré szerveződnek, s az
amatőr szerveződésektől a magas színvonalú tevékenységet folytató
professzionális társulatokig lehetőséget teremtenek színészeik számára, hogy a
színházi szakma részévé válhassanak (Sandahl, 2019; Tóth, 2018).

Művészi eszközök a fogyatékosság reprezentációjának megváltoztatására
A fogyatékosság jelensége a drámaírás történetében a kezdetektől jelen

van, azonban a fogyatékosággal élő emberek önképviseletének megerősödését
hozó polgárjogi mozgalmak időszaka előtt nem volt jellemző, hogy hiteles
belső tartalmakkal hozzájárulhattak volna a róluk mintázott karakterek
megformálásához. A jelenség ábrázolása jobbára a kor társadalmi megítélését
tükrözte (Garland-Thomson, 1996). Legtöbbször dramaturgiai eszközként
alkalmazták, mely alapot adott a drámai konfliktus kialakulásához. A
fogyatékosság az irodalmi szövegekben Mitchell és Snyder (2006)
megközelítésében egy olyan mindenütt jelenlévő fogalom, mely egyedülálló
szimbolikus potenciállal bír. Felfogásuk szerint maga a másság az, ami életre
hívja a történetet, ugyanis a mindennapi, az átlagos meghatározás hiányában
törvényszerűen láthatatlan marad. Ezt a diszkurzív függést a másságtól és
fogyatékosságtól narratív protézisnek nevezik. A fogyatékosság a történet
szempontjából mindig egy szimbolikus tünet, melyet a testről szóló diskurzusok
során értelmeznek, és gyakran a testi jelek a jellem tulajdonságaira
asszociálnak. Így válik egyszerre a jellemábrázolás raktáron levő készletévé,



24 25

fordulhatnak. A másik jelentős hiányábrázolás a fogyatékosság tapasztalatának
érzékelteltésére a kiterjesztett funkcionális akadályozottság, - a hiány színháza,
– mely Alicia Grace munkái mellett megjelenik a Fingersmiths theatre company
többnyelvű, fordítást nem biztosító munkáiban, vagy Magyarországon a
Vakrepülés Színjátszó Egyesület teljes sötétségben rendezett előadásaiban
(Grace, 2009).

A táncművészetben megjelenő új táncnyelvek közül a kontakt
improvizáció kiemelten alkalmas a fogyatékossággal élő emberek bevonására,
mivel a legkisebb akaratlagos mozgásra is képes építkezni. Ez az irány a
táncművészetben a 20. század második felében alakult ki. A kortárs
táncművészetet ebben a korszakban nagyfokú nyitottság jellemezte, így igény
támadt arra, hogy új táncnyelveket létrehozva a korábban táncra alkalmatlannak
bélyegzett testeket is beemeljék a táncművészet területére. A fogyatékossággal
élő emberek részvételére építő, kontakt improvizáción alapuló, inkluzív táncot
előtérbe helyező csoportosulások egyik legnevesebb képviselője az Alito Alessi
nevéhez fűződő DanceAbility mozgalom. Mára már legalább 17 országban
élnek és alkotnak Alessi módszerével dolgozó táncosok és terapeuták (Herman
& Chatfield, 2010). Hazánkban egy, a DanceAbility mozgalom által inspirált
hasonló célkitűzésekkel rendelkező szervezet kínálja a táncot terápiás művészi
tevékenység gyanánt a fogyatékossággal élő emberek számára: az ArtMan
Egyesület, s azon belül a Tánceánia Együttes (Bóta, 2008).

A bábművészet területén kiemelendő Erika Fischer munkássága.
Munkájában a bábtárgyak alakíthatóságának felismerésével egy újfajta vizuális
történetmeséléssel kísérletezik. A bábok olyan vizuális történetmesélést tesznek
lehetővé, melyet egy élő színész nem lenne képes megvalósítani. Az élő
színésszel ellentétben ugyanis a báb kimondottan arra a szerepre készül, amit
megformál, így képes teljes mértékben megtestesíteni a karaktert. Ezen felül a
„másság” megtestesítőjeként már a kezdetektől fogva képviselte a báb az
elnyomott embercsoportokat, így kivételes potenciál rejlik benne a
fogyatékossággal kapcsolatos tartalmak közvetítésére. A szerző Pupa című
előadása e művészi nyelv manifesztuma, melyben a művésznő többek között
saját fogyatékosság-történetét is feldolgozta (Fisher, 2020).

A részvétel és a fogyatékosságkép módosításának lehetőségei
A fogyatékosság ábrázolásának hitelessége nagyban múlik azon, hogy a

születő műben milyen mértékben és a megvalósítás mely szintjein van
lehetősége bevonódni az érintett embereknek. A fogyatékossággal élő, vagy
őket képviselő szakemberek és művészek többsége egyetért abban, hogy a
drámaíróknak kiemelt felelőssége van a fogyatékosság reprezentációjában. A
fogyatékossággal élő szereplők megjelenése egy drámai műben törvényszerűen
értelmezi a fogyatékosság jelenségét, akkor is, ha nem ők állnak a történet
fókuszában. Mivel az alkotók erőteljes hatást tudnak kifejteni azáltal, ahogy a
színpadra szánt karaktereiket megformálják - megerősíthetik az elnyomás
mechanizmusait, vagy olyan tetteket provokálhatnak, melyek akár tartósan és
pozitívan befolyásolhatják az érintett emberek társadalmi részvételét -, a
társadalom sérülékeny tagjainak megformálásánál etikai kötelességük ezt
figyelembe venni. Egy fogyatékossággal élő, vagy egy társadalmi

A rendezők és koreográfusok kezében többféle eszköz is van, melyekkel
jelentős hatást képesek gyakorolni a fogyatékosság reprezentációjára.
Mindenekelőtt - az aktivizmus oldaláról sem elhanyagolható szempontból - a
rendezők feladatai közt megjelenő casting. A fogyatékossággal élő színészek és
táncosok szerepbe válogatása lehetővé teszi, hogy az említett előadók hiteles
karakteralakításaikkal hozzájárulhassanak a fogyatékosság reprezentációjának
megváltozásához (García-Martin, 2021).

A rendezőknek lehetősége nyílik továbbá klasszikus színdarabok
újraértelmezésére, melyekben szöveg szerint nem jelenik meg a fogyatékosság,
és azt nem is teszi témájává explicit módon. Az ilyen előadások rendszerint a
megszokottól eltérő művészeti koncepciókra épülnek, és képesek nemcsak a
fogyatékosság képének megváltoztatására és a vele kapcsolatos tapasztalatok
közlésére, hanem sokszor magát a művet is gyökeresen új megvilágításba
helyezik.

Jelentős hatással lehet a reprezentációra az új művészi nyelvek
alkalmazása és azok a műfaji újítások, melyekkel gyakran élnek a
fogyatékossággal élő rendezők, koreográfusok, valamint előadók annak
érdekében, hogy rendhagyó tapasztalataikat és megéléseiket érzékletesen tudják
a nézők elé tárni.

A színművészet és performanszművészet területén használt új művészi
kifejezőeszközök és esztétikai megoldások közül kiemelendő az idő, a tér és a
test eltérő megélése, melynek ábrázolásával új esztétikai minőségeket
alakítanak ki és további metaforikus jelentésekkel gazdagítják a fogyatékosság
élményvilágán keresztül a színházi nyelvet. A fogyatékossággal élő emberek
számára gyakran megváltozik a tér és az idő percepciója és jelentése. Saját
képességeik és a hozzáférhetőség változó mértéke tágabb környezetükben
sokszor lelassítja életvitelüket és korlátozza életterüket lakásukra és annak
közvetlen környezetére. Az efféle bezárt karakterek a modern drámának is
gyakran felvonultatott szereplői. A narratíva ezekben az esetekben a helyzetük
áldozataként tekint kezdetben a karakterekre, melyet a távozás hősiességével
állít szembe. Ez a fajta megszabadulás sok fogyatékkossággal élő ember
számára azonban nem jelent valós alternatívát, ezért a térbezártság egy új
olvasatát igyekeznek megteremteni: a helyhez való állandó viszonyulás és
alkalmazkodás hősiességét (Grace, 2009). Jellemző eleme ez Fekete Ádám
rendezői munkásságának, illetve Alicia Grace performanszainak és a kanadai
Les Productions des pieds des mains inkluzív társulat előadásainak is.
Műveikben az idő lelassul, sokszor szinte megmerevedik, a tér pedig gyakran
összeszűkül és bezártság érzetét kelti, vagy feltöredezik és elérhetetlen
távolságba kerülnek egymástól a benne elhelyezett elemek és karakterek.
(Grace, 2009; Hajnal, 2021; McAskill, 2018).

Erőteljesek továbbá a hiány fogalmának és fogyatékossággal való
viszonyának alternatív értelmezései. Ezzel a művészi eszközzel is előszeretettel
operál Grace a performanszai során. Az eltűnés és megjelenés szabadsága
például fő témája az egyik előadásának, mellyel valójában a fogyatékossággal
élő emberek társadalmi helyzetére reflektál. Alárendelt viszonyukra, melynek
köszönhetően a társadalom igyekszik láthatatlanná tenni és csak ínséges
időkben „idézi meg őket” és kéri a segítségüket, amikor már nincs más, akihez
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Látványos különbségeket észlelhetünk a művészeti koncepciók és a
megvalósítás eszközei terén, ha abból a nézőpontból vizsgáljuk a kérdést, hogy
egy alkotó mennyire kíván részese lenni az intézményesült színházi
struktúrának. Az intézményesült színház- és táncművészet keretein belül
munkálkodó művészek jó példákkal szolgálhatnak arra, hogy egy kirekesztő
gyakorlat miképp adaptálható számukra, azonban kisebb szabadsággal
rendelkeznek az esztétikai és tartalmi újítások tekintetében. Kiemelten
gondolunk itt a klasszikus színházi darabokban fogyatékosággal rendelkező
karaktereket alakító fogyatékossággal élő színészekre, illetve a kerekesszékes
táncsport művelőire (Connell, 2020; Laezza & Rio, 2014).

Az alternatív színházi- és táncelőadások, valamint performanszok ezzel
szemben nagyobb szabadságot adnak a fogyatékossággal élő emberek számára
az önmegjelenítésre és több lehetőséget kínálnak az újfajta esztétika
alkalmazására (Grace, 2009). A fősodortól távolodva az aktivizmus egyre
nagyobb hatást gyakorol a művészi célrendszerre. Ezek a gyakran politikai célú
önmeghatározási törekvések legmarkánsabban az egyszemélyes
performanszokban jelennek meg, melyek előszeretettel élnek a „crip” kultúra
felforgató, normákat megkérdőjelező, dichotómiákat bomlasztó eszközeivel;
gyakran az aktivizmus találkahelyein szerveződnek, melyeken a fellépők
sokszor osztoznak más kirekesztett csoportokkal, ami tovább formálja ezen
előadások karakterét (García-Santesmases Fernández, & Arenas Conejo, 2017).

A fogyatékossággal élő művészek munkájának értelmezése és értékelése
A fent felsorolt sajátosságok és újítások kihívás elé állítják a szakmát és a

nézőközönséget is a fogyatékossággal élő előadók munkájának értékelése és
értelmezése tekintetében. Connell (2020) több forrást is azonosított, mely
nehézséget okozhat ezen a területen. Az egyik leggyakoribb probléma, hogy a
többségi társadalom tagjainak személy- és karakterpercepciója gyakran nem lép
túl a fogyatékosság síkján, ami érzékelhetetlenné teszi számukra a
fogyatékossággal élő színész játékának minőségét fogyatékosságban érintett
karakter alakításakor. Ezen felül gyakran irreális elvárásaik vannak a
fogyatékosság következményeivel és megjelenési formáival kapcsolatban, ami
rontja a hiteles alakítás megítélését (Connell, 2020; García-Santesmases
Fernández, & Arenas Conejo, 2017).

A klasszikus darabokon szocializálódott színházi közönség számára
zavaró lehet a valódi fogyatékosság megjelenése a színpadon, melynek során a
jel-jelölt-jelölő hármasság megbomlik és a nézők nem tudják, hogyan
viszonyuljanak a valóság és fikció megváltozott viszonyához (Connell, 2020).

Az érdemi értékelést megkönnyítendő, Connell (2020) egy új értelmezési
keret meghatározását kísérelte meg. Elméletét „Rescription Wheel” néven
ismertette. Elemzési alapként hét különböző aspektusát jelöli meg az
értékelendő produkciónak. Ezek a lehetséges nézőpontok: a színész
személyisége és a fogyatékosság, mellyel rendelkezik, az általa játszott karakter
személyisége és a fogyatékosság, mellyel rendelkezik, az, hogy a közönség
miként észleli a színész és miként észleli a karakter fogyatékosságát, illetve
maga az előadás globális képe. Elképzelése szerint ezeknek az aspektusoknak
nem szabad élesen különválnia, amennyiben az alakítás jó. Ezen tényezők

szerepvállalás tekintetében a fogyatékossággal élő emberek közösségét
támogató író hiteles és pozitív képet fog közvetíteni a fogyatékosságról, sok
nem érintett művész azonban ezzel szemben továbbra is előszeretettel
alkalmazza műveiben a fogyatékosságot a klasszikus metaforák mentén
(Connell, 2020).

A színre vitt darabokban a rendező személye hasonló hatással van a
megjelenő esztétikai minőségekre és a művészi megjelenítés más eszközeire,
valamint az előadásban szereplő művészek beválogatására. Az alkalmazott új
esztétika elemei a rendezői, koreográfusi és előadói gyakorlatban nagyban
hozzájárulhatnak a fogyatékossággal élő emberek tapasztalatainak hiteles
közvetítéséhez, mivel bizonyos jelenségek egészen új megvilágításban tűnnek
fel általuk. A test szerepének átértékelése például lehetővé tette olyan művészeti
koncepciók kialakítását, melyekben a drámai karakter alárendelődik a színész
individuális testi és egyéb sajátosságainak (Fischer-Lichte, 2008).

Az olasz szociális színházak kutatója, Fabrizio Fiaschini (2012) emeli ki,
hogy a fogyatékossággal élő, vagy más marginalizált csoportokhoz tartozó
személyek gyakran hosszas gyakorlási folyamat nélkül is képesek
alkalmazkodni a színészi munka mimetikus környezetéhez. Élettapasztalatuk
ugyanis alkalmassá teszi őket az efféle művészi megformálásra és magas
esztétikai minőségek prezentálására. Ennek részét képezi az is, hogy a
fogyatékos test akár önmagában, minimális eszközhasználattal is képes lehet
összetett jelentéseket generálni a színpadon (Sandahl, 2002). Ezt a jelenséget
figyelhetjük meg a magyar Tóth Károly A lehetőségek útjai című előadásában,
vagy Mary Duffy performanszaiban.

A fogyatékossággal elő művészek képesek továbbá új jelentést adni az
asszisztív eszközöknek is, melyek klasszikusan a hátrány és tehetetlenség
szimbólumai színpadi helyzetekben. Ezek az eszközök fogyatékossággal élő
előadók kezében a szabadság, mobilitás és kapcsolódás jelképeivé válnak
(Sandahl, 2002). A szereplőválogatás azonban a mai napig talán a legtöbb vitát
kiváltó kérdés a szakmai körökben. Nyilvánvaló, hogy az érintett színészek
egyedisége és szakmailag hiteles szerepalakítása sokban hozzájárulhat egy
reálisabb fogyatékosságkép közvetítéséhez. Alkalmazásuk emellett komoly
fejlődési és érvényesülési lehetőségetek rejt magában a fogyatékossággal élő
előadók számára, ráadásul megjelenésük nem elhanyagolható politikai
potenciállal bír (García-Martin, 2021). A helyzet mégsem értelmezhető pusztán
ebből a nézőpontból. A művészet oldaláról közelítő rendezői koncepciók, az
egyes előadók személyes hozzáállása, illetve a pillanatnyilag rendelkezésre álló
keretek és lehetőségek gyakran szembekerülnek a fenti aktivista nézőponttal,
sokkal árnyaltabbá és sokszínűbbé téve ezt a helyzetet (Sandahl, 2008).

A részvétel szempontjából kiemelendők azok az esetek, amikor nem
fogyatékosságban érintett személyek dolgoznak egy fogyatékosságot
megjelenítő darabbal. Ilyenkor mind a színészi, mind a rendezői munkát
támogathatják tapasztalati szakértők a hitelesség és önképviselet jegyében.
Hazánkban jó példa volt a Centrál Színház 2009-es, Mégis kinek az élete? című
előadása, melynek színrevitelében Antal Zsuzsanna tapasztalati szakértő
segédkezett (Antal, 2018).
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folyamatos, párhuzamos feldolgozása esetén a színészi alakítás eredményes és
a nézőben az előadás fiktív világa intakt marad.

Connell (2020) értékelési rendszere azonban még mindig nem terjed ki az
új esztétikai elemekkel és művészi kifejezőeszközökkel dolgozó alkotók
munkáira. Megoldásként Colette Conroy (2009) egy olyan inkluzív értelmezési
és értékelési rendszer kialakítását látja célravezetőnek, mely képes befogadni és
elhelyezni az új művészi nyelveket, esztétikai megoldásokat a palettán.

Következtetések
E kutatás, bár nem volt célja a témáról mindenre kiterjedő, átfogó képet

adni, rávilágít arra, hogy az előadóművészet számos területén egyre növekvő
számban és hatékonysággal, sokszínűen képviseltetik magukat a
fogyatékossággal élő emberek és számos pozitív példa utal rá, hogy a többségi
társadalom elfogadóan reagál megfogalmazott igényeikre az
előadóművészetekben való részvétel terén. Hozzájárulásuk értékes forrása az új
jelentéseknek, művészi megoldásoknak, valamint esztétikai minőségeknek,
melyek képesek az előadóművészet látókörét szélesíteni és határait tágítani. A
róluk formált kép alakításában aktívan és széles eszköztárral vállalnak részt.
Bár még mindig alulreprezentáltak ezen a területen, jelenlétük és hatásuk mégis
számottevő. Térnyerésük egy jelenleg is folytonos változásban lévő folyamat,
melyről jelen pillanatban nem állapítható meg, hogy milyen eredmények
felmutatására lesz még alkalmas.

Irodalom

Antal Zs. (2018). Mégis, kinek az élete? Fogyatékosság és Társadalom, (2), 61–69.
Bóta I. (2008). Aki lélegzik, képes táncolni. Pszichodráma Újság, (Tavasz.

Különszám a mozgás és táncterápiáról), 12–15.
Connell, A. (2020). Re-thinking, Re-imagining, and Re-interpreting Disability in

Brad Fraser’s Play Kill Me Now (Doktori (PHD) értekezés).
Department of Theatre Faculty of Arts University of Ottawa.

Conroy, C. (2009). Disability: creative tensions between drama, theatre and
disability arts, Research in Drama Education. The Journal of Applied
Theatre and Performance, 14(1), 1–14. DOI:
10.1080/13569780802655723

Fiaschini, F. (2012). Creativity and scenic presence: the secrets of disabled
actors. Dramatherapy, 34(1), 22–28. DOI:
10.1080/02630672.2012.658207

Fisher, E. (2020). The symbiotic relationship between puppetry and disability:
The emergence of a strong contemporary visual language. Journal of
applied arts & health, 11(1–2).

Fischer-Lichte, E. (2008). The Transformative Power of Performance: A New
Aesthetics. Routledge.

García-Martín, E. (2021). Radical Kindness and Disability Identity on the
Contemporary Spanish Stage. Performance Paradigm, (16).

García-Santesmases Fernández, A. & Arenas Conejo, M. (2017). Playing crip:
the politics of disabled artists’ performances in Spain, Research in

https://doi.org/10.1080/13569783.2017.1327804
https://doi.org/10.1080/02630672.2012.658207


30 31

A lehetőségek közül az egyik út lehet a ritualitás erősítése a tanítási
folyamat során. Teljesen jogos kérdés lehet az, hogy miként kapcsolható össze
a rítus a tanítással. Ugyanis a rítusok a kulturális performance eszközeinek
tekinthetők, mint ősi tudásközvetítő technikák, nem racionális eszközökkel
kulturálisan meghatározott célok elérését szolgálják. Szimbólumokban
gondolkodnak, melyek sűrítettek, többrétegű jelentéstartalmakat hordoznak.
Azért is tűnik ellentmondásnak a rítus és a tanítás-tanulás kapcsolata, hiszen az
utóbbi alapvetően a racionalitás síkjához kapcsolható, a rítusok esetében pedig
nem racionális eszközökről beszélhetünk. Feltehetjük a kérdést, ha a tanítás
során egzakt fogalmak megalkotására törekszünk, miért lehetne akkor fontos
számunkra a rítusokra jellemző szimbólumokban való gondolkodás vagy a
többrétegű jelentéstartalom. Természetesen nem lehet helyettesíteni a tanítási-
tanulási folyamatot a rítusokkal, viszont számos ponton gazdagíthatjuk a
ritualitás elemeivel, s így a tanulók figyelmének bevonódását is támogathatjuk.

Jonothan Neelands Dráma a tanulás szolgálatában című könyvében kifejti,
hogy „a rítus a tanulás oldaláról nézve azért fontos, mert benne többnyire
szociális vagy kollektív élmény jelenik meg. Hasonló fontossággal bír az is,
hogy egy rituális természetű kulturális tevékenység a mögötte meghúzódó
ideológia illusztrációjaként szolgál. Az a rítus, melyben részt veszünk,
társadalmunkról, annak ideáiról és értékeiről beszél.” (Neelands 1994, p. 80)

A kollektív élmény megteremtése a tanítási órák esetében az egyik
legnehezebb tanári feladat, pedig élménytársadalomban élünk, s nem meglepő,
hogy a tanulók is ilyen igényekkel ülnek be az iskolapadokba. A ritualitás
ezeknek az élményeknek a megteremtésében nyújthat segítséget. A színjátékos
foglalkozások esetében a közös alkotási folyamat is számos kollektív élmény
megélésére teremt lehetőséget.

A ritualitás megléte a tanórákon a tanítás-tanulás folyamat jellegéből is
adódik, s mint ilyen benne rejlik a változás, a fejlődés és a szakaszokra
tagolódás. Abban valamennyien egyet tudunk érteni, hogy a rítusok az élet
különböző területein ma is a mindennapjaink részei. Jeffrey C. Alexander (2006,
p. 30) amerikai szociológus megfogalmazásában a rituálé áthatja a társadalmi
élet egészét: „A születéstől a házastársi kapcsolatig, a békés külkapcsolatoktól
a háborús előkészületekig, a beteggyógyítástól a közös jóllét megünnepléséig,
az életkorhoz kötődő átmenetektől az új hivatalba vagy politikai szerepbe való
beavatásig, a vezetői felavatástól az évfordulók megünnepléséig – azaz a
társadalmak legkorábbi formáiban is a társas folyamatokat jellemzően
rituálisan szimbolikus kommunikáció kísérte”.

Hogyan is illeszkedhet a ritualitás a tanítási-tanulási folyamathoz? A rítus
egyik jellemzője, hogy egy folyamatot – legyen az egy ember élete, egy
közösség fejlődése vagy az évszakok rendje –, szakaszokra tagol, és segíti az
embert egyik állapotból a másikba jutni. A modern ember a rohanó
életmódjából fakadóan ezeknek a különböző állapotoknak a megélésére, illetve
ezekbe az állapotokba való kerülésre nem fordít elég gondot. A változások
megélését többségében elfelejtettük, csak a folyamat, a fejlődés a fontos, a
szakaszok közötti átmeneteket a modern ember szereti csupán átlépni, minél
gyorsabban, minél egyszerűbben. Tanárként elvárjuk, hogy az addig óvodásként
élő gyermek iskolába kerülve ne rohangáljon a szünetekben, ne beszélgessen a

A ritualitás meglétének és szerepének vizsgálata a
drámatanításban
Katonáné Kutai Erika

középiskolai tanár
Kápolnásnyéki Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Gimnázium

Absztrakt
Az utóbbi évtizedek pedagógiai szakirodalmában fontos kulcsszóként

jelenik meg a bevonódás. Ha a tanári gyakorlatot nézzük, azt látjuk, hogy egyre
nehezebb diákjainkat motiválni, érdeklődésüket fenntartani a tanítás folyamán.
A drámaórákon viszont a drámát „megélő” tanulók a drámajátékok során a
színház eszközeit használva „bevonódnak” bizonyos helyzetekbe. Gavin Bolton
vizsgálta a dráma és a színház összefüggéseit, s megállapította, hogy
kapcsolatuk sokkal szorosabb, mint azt a múltban gondolták. Nemcsak
hasonlóságokat, de átfedéseket is lehet találni a kettő között. Meglátásom
szerint a drámatanítás a színházzal való rokonsága által fűszereződik a
teatralitás és a ritualitás elemeivel is. Kutatásomban a kettő közül a ritualitás
meglétét és szerepét vizsgálom a drámatanításban. Kutatási módszerül a
dokumentumelemzést választottam, drámaórán használatos munkaformákat,
drámajátékokat vizsgálok abból a szempontból, hogy a dráma és a rítus, mint
két performatív cselekvésterület, milyen közös alkotórészekkel rendelkeznek. A
drámaórák és a rituálék is ismerik a megrendezést, az improvizációt, a próbákat,
a betanulást; cél lehet a szórakoztatás, de egy új valóság felkutatása is, hogy
csak néhányat említsek. A dramatikus tevékenységek során a színházhoz
hasonlóan, drámaórákon is olyan helyzetek teremtődhetnek a ritualitás
jellegéből adódóan, amelyek a drámaóra résztvevőit a között és közben
állapotába hozhatják, így lehetőség nyílik bizonyos helyzetekkel, problémákkal
való kísérletezésre, új jelentéstartalmak kialakítására vagy elvetésére (Fischer-
Lichte, 2009; Turner, 2002; Gennep, 2007). Természetesen annak igénye nélkül,
hogy közben ezzel a tevékenységgel rituálét hajtanánk végre. Miért lehet fontos
a rítusok kutatása a modern ember számára, miért is kerülhet a
neveléstudomány fókuszába? A rítusok ősi tudásközvetítő technikáknak is
tekinthetők és nem vitathatjuk a rítusok közösségmegtartó, kapcsolaterősítő
erejét sem. A rítusok erős érzelmi intenzitása hozzájárul többek között az új
társadalmi szerepek kialakításához is. (Neulinger, 2013) Összességében tehát a
ritualitás számos területen támogathatja az iskolai oktató-nevelő munkát, ezért
van elméleti és gyakorlati jelentősége a téma kutatásának.

Bevezetés
Iskolai környezetben a tanítási-tanulási folyamat során számos olyan

tevékenységet végeznek tanítványaink, amikor érdeklődésük felületes,
figyelmük elkalandozik, nem koncentrálnak megfelelően. Így a tanári munka
kevésbé hatékony, a tanítás kevésbé eredményes. Számtalan módszer
alkalmazása segítheti abban a tanári munkát, hogy ezen változtatni lehessen.
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szerint a ritualitás eszközével támogathatjuk őket abban, hogy akár a tanítási
éven, tanítási napon vagy akár a tanórákon belül ezeket az állapotba lépéseket
megéljék, s ez által a bevonódás által hatékonyabbá tudjuk tenni a tanítási-
tanulási folyamatot.

A drámatanításban megjelenő rituális elemek a rítusértelmezési
szempontok alapján

Tanulmányomban elsősorban arra szeretnék rávilágítani, hogy egy
drámatanárnak, vagy egy drámapedagógiával foglalkozó tanárnak milyen
lehetőségei vannak arra, hogy az iskolai közösségek esetében a ritualitás
eszközével a fentebb említett tanítási-tanulási folyamatba történő bevonódást
erősítse.

Jonothan Neelands is hangsúlyozza a rítusok szerepét a drámaórákon.
Neelands a már korábban is említett írásában kifejti a rítus fontosságának okait:
„a rítusok drámába iktatása módot ad a tanárnak arra, hogy bemérje a
résztvevők érdeklődését, valamint arra is, hogy emlékeztesse a csoportot a tőlük
elvárt jelenlét szintjére. A rítus lehet ünnepélyes és hétköznapi: az egyén
jelenlétét formális keretek között igényli, az esemény „tanúk” előtt „zajlik”
(Neelands, 1994, p. 80). Neelands több példát is említ, közülük kiemelném,
amikor a király felszólítja a lovagokat, hogy hűségük jeléül mindannyian
tegyék kezüket a kardra, vagy amikor a törzsi gyűlés során a törzsi jogart
kezében tartó személy beszélhet. Minden egyes harcos elmondja, miért
vállalkozik a veszélyes feladatra. „Bizonyos értelemben ezek a rítusok a
drámai szerződés szimbólumai, ugyanakkor a dráma mélyén meghúzódó
problémák vizsgálatához is fókuszként szolgálhatnak. Az elkötelezettséget
próbára tevő rítusok emlékeztetik a résztvevőket mindarra, amit a drámamunka
során elvárunk tőlük. A viselkedési szabályokat létrehozó rítusok arra szólítják
a játszókat, hogy alávessék magukat ezeknek a feltételeknek” (Neelands, 1994,
p. 95).

Neelands a fent felsorolt példák esetében is olyan szituációkat említ,
amelyek a szituációból fakadóan a rítusokkal mutatnak rokonságot. Neelands
szerint „a drámamunkában a rítusoknak az a fontos szerep jut, hogy a
résztvevőket színvallásra késztesse („Mindannyian készek vagytok esküt
tenni vezérünk iránti hűségetekről?”), illetve hogy lelassítsa az eseményeket és
így időt adjon a gondolkodásra („Amíg körbe adjuk a békepipát, mindannyian
gondoljuk végig ennek a napnak a történéseit!”). A folyamat lelassítása sok
tekintetben hasonlít ahhoz, amikor a lejegyzés érdekében gondolkodási időt
hagyunk magunknak, s ez egyébként már önmagában is több rituális elemet
hordoz” (Neelands, 1994, p. 80).

A színjátékos foglalkozásokat és a drámaórákat nem sorolhatjuk ugyan a
rítusok közé, de egyrészről a színházzal való számos rokonság, a színház
eszközeinek használata miatt is, mégis számos rituális elemet tartalmaznak. A
színjátékos foglalkozások rituális elemeinek mélyebb megértéséhez és
elemzéséhez felhasználhatók a Rook (1985) által kialakított rítusértelmezési
szempontok, úgymint (1) a rituális tárgyak, (2) a rituális szerepek, (3) a rituálé
forgatókönyve és (4) a rituálé közönsége (Mitev-Neulinger, 2016).

tanórákon, játék helyett a tanulásra koncentráljon, egyből iskolásként
működjön, vagy akár beszélhetünk a tanórai szünetről tanórára megérkező
diákok felé irányuló elvárásainkról: egy dolgozatírás esetében például lásson
egyből munkához a diák, tudjon az első pillanattól kezdve megfelelően
koncentrálni. Feltehetjük magunknak kérdést: megadtuk-e a lehetőséget
számukra a játék, kikapcsolódás állapotából a koncentráció, figyelem állapotába
való kerülésnek?

A köznevelés rendszerén belül a tanítási-tanulási folyamat időkereteit
számos módon lehet meghatározni. Vegyük most példaként azokat az
időkereteket, amelyekben a tanulóink valamilyen küszöb-állapotot (Gennep,
1969/2007; Turner, 1696/2002) élnek meg: A, tanítási év keretein belül: tanév
kezdése – tanév zárása, B, egy tanítási nap keretein belül: iskolába érkezés –
tanóra kezdete – szünet – távozás az iskolából, C, tanórákon belül: tanóra
indítása – tanóra zárása. Akármelyik szakaszolás mentén is vizsgálódunk,
láthatjuk, hogy a folyamaton belül elkülönített szakaszok esetében tanulókra
egy küszöb-állapot lesz jellemző. Gennep szerint a küszöb-állapot megélésére
szolgáló átmeneti rítusok az ember életútját szakaszokra tagolják, cezúrákat
szabva ünnepivé és rajta keresztül elviselhetővé, elfogadhatóvá teszik a
társadalmi kategóriákon belüli váltást (Gennep, 1969/2007, p. 23–24).

1. Tanítási éven belül

2. Tanítási napon belül

3. Tanórákon belül

Látható tehát, hogy a tanítás-tanulási folyamat időkeretein belül számos esetben
kerül sor olyan állapotváltozásra a tanulók esetében, melynek megélése vagy
nem megélése befolyásolhatja fejlődésüket, teljesítményüket. Meglátásom

időkeret küszöb-állapot
tanév elején szabadságból a szabályozottságba
tanév végén szabályozottságból a szabadságba

időkeret küszöb-állapot
tanóra kezdetekor szabadságból a szabályozottságba
tanóra zárásakor szabályozottságból a szabadságba

időkeret küszöb-állapot
iskolába érkezés során szabadságból a szabályozottságba
távozás az iskolából szabályozottságból a szabadságba
tanóra kezdetekor játékból a koncentrációba

szünetben koncentrációból a játékba
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A szerepbe lépés folyamatát jól mutatja Dorothy Heathcote Három
szövőszék vár rám szövegrészlete:

„Dorothy Heathcote: Akkor mit csináljunk? Melyik tetszik jobban?... A
hadifogolytábor. Akkor próbáljuk meg azt. Ahhoz, hogy hadifoglyok
lehessetek, el kell, hogy fogjalak benneteket – mert azok akartok lenni,
ugye? Ehhez bele kell egyeznetek abba, hogy okosabb vagyok nálatok,
hiszen ti tizennégyen vagytok, én pedig egyedül. Tehát, ha
hadifogolytáborba akartok kerülni, hagynotok kell, hogy odavigyelek
benneteket. Jó lesz így? Vegyétek föl a puskátokat. Mindenki keressen
olyan helyet, ahová leteszi a puskáját, és ahonnan bármikor könnyen fel
tudja kapni. Most próbáljátok ki, hogyan teszitek le és veszitek föl a
puskátokat. Ne feledjétek, hogy a puska van köztetek és a németek
fegyverei között.
Egy fiú: És a kézigránátok?
Dorothy Heathcote: Nincsenek kézigránátjaink, csak puskáink.
Egyetértetek ezzel?
Fiúk: Igen.
Dorothy Heathcote: És azzal egyetértetek, hogy senki nem kezd
bohóckodni a fegyverével? Fiúk: Igen.
Dorothy Heathcote: A csapatnak egyforma puskája van, a típusa
mondjuk 202-es.
Dorothy Heathcote: Az a titka a játéknak, hogy valami olyat kell
csinálni, ami megragadja a velünk együtt játszóemberek figyelmét,
összefogja őket, mint csoportot, s nyomban meghatározott körülmények
közé helyezi őket. Én rögtön az elején megpróbálok olyan szerepet
fölvenni, amelyik azonnal érzékelteti a helyzet lényegét” (Heathcote
1994, p. 11).

A szövegben jól nyomon követhető a szerepbe lépés menete. Először a
szituáció tisztázására kerül sor: „Akkor mit csináljunk? Melyik tetszik
jobban?... A hadifogolytábor.” Utána következik a szerepek egyértelműsítése és
elfogadása: „Ahhoz, hogy hadifoglyok lehessetek, el kell, hogy fogjalak
benneteket – mert azok akartok lenni, ugye?” , majd a kellékek megnevezése -
„Nincsenek kézigránátjaink, csak puskáink. Egyetértetek ezzel?” – és játékmód
pontosítása: „És azzal egyetértetek, hogy senki nem kezd bohóckodni a
fegyverével?”.

Ebben a szövegben a tanár is szerepbe helyezkedik. Ezzel kapcsolatosan
Jonothan Neelands Making Sense of Drama című írásában kifejti, hogy „ ez
az eszköz, a tanulók jelenlétével látszólag megegyező részvétel lehetővé
teszi a tanár számára, hogy „félreálljon” a gyerekek útjából, és a tanulási
tartalmat a mindannyiukat körülvevő drámai kontextuson mint lencsén
keresztül jóval közvetlenebb módon láttassa. (…) Jelentéseket közvetíthet
a testtartásán, hangszínén, a tónuson és a csöndeken keresztül, a tér és a
tárgyak szimbolikus alkalmazásával.” (idézi: Kaposi,1994) Cecily O'Neill és
Alan Lambert Drama Structures című írása szerint is „a szerepben tanítás
kitűnő lehetőség arra, hogy az egész csoportot bevonó tevékenységet

A rituális tárgyak a szimbólumrendszereiken és a szimbolikus
kommunikációban betöltött szerepükön keresztül érthetők meg. A színjátékos
foglalkozások esetében a tárgyak és szimbolikájuk megjelenhet többek között a
színjáték jelmezeinek, kellékeinek, díszleteinek használatában. Bethlenfalvy
Ádám szerint „számos módon dolgozhatunk tárgyakkal a drámaórákon, és
rengeteg játék építhető a különböző jelentéssel bíró tárgyak köré, épp azért,
mivel a tárgyaknak nagyon eltérő jelentésrétegei lehetnek” (Bethlenfalvy, p.
39).

A tárgyhasználattal és a szimbolizáció folyamatával többen foglalkoztak
már: A tanítási dráma elmélete című könyvében Gavin Bolton a szimbolizáció
folyamatát elemzi, Szauder Erik a Drámaiság és tárgyhasználat írásában
bemutatja „a szimbolikusnak szánt tárgyak kezelésének módjait” (Szauder,
1998, p. 4). Tanulmányában egy tárgy – az általa említett tárgy egy gyertya –
használatának lehetőségeit vizsgálja. Négy használati módot különít el a
színjátékos foglalkozások során: A, Valódi tárgy használata, B, A tárgyat
ábrázoló rajz használata, C, A tárgy használatát jelző gesztus, D, Csak
szimbolikusan jelen levő (pl. rövid szövegben feltüntetett) tárgy használata. Az
alkalmazott tárgyak között abból a szempontból is különbséget tesz, hogy
vannak olyan tárgyak, amelyek a drámai közegtől függetlenül, eleve magukban
hordozzák a szimbolikus jelentést, s vannak olyanok, amelyek a drámaóra során
a szimbolizáció folyamatában telítődnek jelentéssel (Szauder, 1998, 4). Erre
példaként írja le Bolton azt a jelenetet, amikor Dorothy Heathcote egy
felmosóronggyal teremti meg a börtön atmoszféráját.

Természetesen nem kívánom a drámaórákat rítusokként értelmezni,
csupán a ritualitás elemeinek feltárásával rávilágítani arra, hogy számos olyan
tényezője van a drámaóráknak, amelyek a ritualitás jellegével bírnak. A rituális
szerepekhez kapcsolódóan vizsgálható a szerepek észlelése és a szerepbe lépés.
John Caroll szerint „szociológiai értelemben a dráma keretbe foglalt
tevékenységként értelmezhető. Az egész folyamat kulcsa, mint azzal
mindannyian tisztában vagyunk, a szerepbe helyezkedés.” (Szauder, 1994)
Jonothan Neelands szerint „a szerep fogalma a színház és a dráma számára
egyaránt központi jelentőségű, mivel mindkettő a társadalmi együttélés
természetét kívánja feltárni. Szociális létezésünket részben azok a különböző
szerepek határozzák meg, melyeket magunkra veszünk, illetve melyeket felvenni
kényszerülünk. Én magam társadalmi szempontból apaként, tanárként,
tanulóként, férjként, háztulajdonosként definiálhatom saját szerepeimet. A
drámamunka oldaláról nézve az a legfontosabb, hogy viselkedésemet a fenti
szerepek milyen módon szabályozzák, hogyan határozzák meg a történésekkel
szembeni attitűdömet, illetve a történések milyen módon befolyásolják
reakcióimat” (Neelands, 1994, p. 85).

Szerepbe lépésen Neelands azt érti, amikor az osztályterem valóságából
átváltunk a képzeletbeli világra – miközben nem feledkezünk meg arról, hogy
felvett szerepünkből folyamatosan és tudatosan vizsgáljuk valóságos
szerepeinket. A szerepbe lépés hatékony módja az új és kihívást jelentő
szabályozási formák osztálytermi alkalmazásának, mivel a drámabeli szerep
felvételével eltereljük figyelmünket a valóságos szerepről, illetve azt más
nézőpontból is megvizsgálhatjuk (Neelands, 1994, p. 92).
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különböző ránk nehezedő nyomás – például a tantervi követelmények teljesítése
– miatt elkövetjük azt a hibát, hogy a tanítási-tanulási folyamat során túl nagy
sebességet diktálunk, s nem a tanulóink megértési üteme szerint haladunk, nem
hagyunk időt számukra, hogy a különböző tudáselemeket felfedezzék, a
megértés során jelentkező élményt megéljék.

Mitev és Neulinger (2016, p. 36) a családi rítusokat kutatva
megállapították, „hogy az időhiány egyértelműen gátja a sikeres rítusoknak.
Ennek eredményeként lényegesen kevesebb lehetőség van a találkozásra, az
események közös átélésére. Az idő ugyanolyan ráfordításnak számít, mint a
közösség összetartása érdekében tett bármilyen erőfeszítés vagy anyagi
áldozat.” A tanítási-tanulási folyamat során tehát a ritualitásra való
fókuszálással az időhöz való viszonyunkat tudjuk módosítani, s ez által a
tanulást könnyebbé és elmélyültebbé tehetjük diákjaink számára.

A Rook (1985) által kialakított rítusértelmezési szempontok közül az
utolsó a rítusok közönsége. A tanítási-tanulási folyamat rituális jellemzői közül
a közönség azonosítása a legnehezebb, hiszen beszéljünk akár színjátékos
foglalkozásról vagy akár egy drámaóráról, abban egy egész csoport vesz részt,
s épp azért fontos a közösségformáló szerepe ezeknek a foglalkozásoknak, mert
mindenki részese ezeknek az eseményeknek. Hagyományos értelemeben
közönségről ugyan nem beszélhetünk, de a csoport tagjai közötti interakció
kiemelendő.

A ritualitás elemei a drámatanításban a ritualitás kritériumai alapján
A rítusok terminológiai kérdéseivel foglalkozók – Bossard, Boll,

Neulinger Ágnes, Németh András – kiemelik a rítusok közösségi dimenzióját,
dramatikus jellegét, a tudásközvetítő szerepét, a szimbólumok használatát, a
rendszereséget és az ismétlődést, illetve, hogy szervezett rendben, előírások
szerint zajlanak, megszabott kezdéssel és befejezéssel. Ezeket a tényezőket
nevezhetjük a ritualitás kritériumainak.

Az iskolai rendszeren belül is számos közösséget különíthetünk el. A
közösség alatt olyan egyének tartósan együttműködő csoportját értem, akik a
közösséghez szükségképpen tartoznak, közös értékrendjük és érdekeik vannak,
s kötődés figyelhető meg a közösség tagjai között. Az ember természetes
szükséglete, hogy közösséghez tartozzon, ezért fontos vizsgálni, hogy mitől lesz
jól működő egy tanulókból álló iskolai közösség, hogyan és milyen területeken
lehet erősíteni azt, s miként segítheti a közösség tagjainak fejlődését. A
színjátékos foglalkozások és a drámaórák során a közösségi dimenzió számos
ponton megjelenik, amit jól bizonyít a 2020-as NAT-hoz illeszkedő Dráma és
színház tantárgy Kerettanterve is: „A dramatikus tevékenység gyakorlása és
tanulása hozzájárul az önazonosság erősítéséhez és a nemzeti, helyi vagy
nemzetiségi közösségi tudat kialakításához. (…) Fejleszti a társadalmi részvétel
és felelősségvállalás kompetenciáit, hiszen a dráma és színház tantárgy
tanulása felhívja a figyelmet a közös értékeinkre és azok megőrzésének
jelentőségére, másrészt felelősségvállalásra, toleranciára, szolidaritásra,
megalapozott értékítélet megfogalmazására és annak aktív vállalására
ösztönöz.”

indítsunk el, amelyben a diákok küzdik át magukat egy helyzeten, anélkül,
hogy a kimenet előre meg lenne tervezve” (idézi: Kaposi, 1994).

A drámatanításban megjelenő ritualitás mélyebb megértéséhez a rituálé
forgatókönyvének értelmezése is számos támpontot adhat. A drámaórák rituális
elemeinek vizsgálatakor forgatókönyv vizsgálata alatt érthetjük az ülésrend, az
időzítések a csoport tagjai közötti interakciók elemzését (Mitev & Neulinger,
2016).

A drámaórák rituális jellegét bizonyítja az ülésrend is, hiszen a
foglalkozások többségében körben helyezkednek el a résztvevők. Ez a fajta
ülésrend több célt is szolgál, egyrészről lehetővé teszi, hogy a személyes
kommunikációhoz elengedhetetlen, hogy a szemkontaktus megvalósulhasson.
Ez a résztvevők közötti kommunikációt támogatja, így ez a fajta elrendeződés
egyértelműen segíti a résztvevők elköteleződését a színjátékos foglalkozáson és
a drámaórákon folyó tevékenységek irányába. Mivel a körformából könnyen
akcióba tudnak lépni, a csoport tagjainak nonverbális megnyilvánulásait is
mindannyian látják és értelmezni is tudják, lehetőséget teremtünk a
figyelmükkel való intenzív bevonódásra. Így a foglalkozás során olyan
élményeket is szereznek a tanulók, amelyek a megszerzett tudás elmélyítését is
szolgálják.

A körformában való elhelyezkedésnek közösségformáló szerepét is
érdemes hangsúlyozni, nagyon jól árulkodik arról, hogy a csoport közösségéhez
tartozó egyének, jelen esetben a csoportvezető és a diákok között nincs
hierarchia, a tanár sincs a katedrán kiemelt pozícióban. Mivel nincs kötelező
ülésrend, a csoport tagjai közötti viszony is könnyen értelmezhető a tanár
számára. Kik ülnek egymás mellett? Kik változtatták meg a helyüket az előző
foglalkozás óta? Ki foglal helyet a tanár mellett? Folytathatnánk még a kérdések
sorát, amelyek segítenek feltérképezni a csoport tagjai közötti
kapcsolatrendszert, amelyek segítségével képet kaphatunk a csoport
közösséggé válásának alakulásáról.

Az időzítéssel kapcsolatosan több megközelítést is alkalmazhatunk,
vizsgálhatjuk magát az idő megélését. Neelands szerint „abban a pillanatban,
hogy a csoport belépett a dráma képzeletbeli világába, az időre vonatkozó
hétköznapi szabályok másodlagossá válnak. Az események rendjét a csoport
céljaihoz igazodó módokon szervezhetjük meg – az idő szabadon alakítható”
(Neelands, 1994, p. 82). Az időnek a másképpen való megélése lehetőséget
teremt arra, hogy a valóságról egy másfajta megközelítésből is tudjunk
gondolkodni, ne csak a struktúrára, hanem a működésre is rá tudjunk tekinteni.

A ritualitás által lehetőségünk van az idő lassabb megélésére is. Neelands
szerint a drámamunka egyik célja, „hogy a gyerekeket az egy meghatározott
pillanatban zajló események jelentőségére rávezesse. A drámatanár gondja az,
miként tud a gyermek azon természetes vágya ellen hatni, hogy mindig a
következő pillanat történései után kutasson (annak érdekében, hogy időt adjon
neki a jelen történéseinek végiggondolására). (…)A drámának lassan kell
haladnia, elég lassan ahhoz, hogy a jelen levő anyagot teljes mélységében
feltárhassuk és megérthessük. Az ilyen munka eredményeképpen a gyermek
számára teljesebb megértést tudunk felkínálni: olyat, amely sokkal inkább
empatikus, semmint intellektuális” (Neelands 1994, p. 83). Sajnos manapság a
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A színjátékos foglalkozások és a drámaórák esetében dramatikus
tevékenységek zajlanak. Pinczésné Palásthy Ildikó szerint: „A drámapedagógia
a személyiségfejlesztésnek olyan módszere, amelynek során az egyén ismeretei,
készségei, képességei, társas kapcsolatai a nevelő (drámatanár) által irányított,
csoportban végzett, közös dramatikus cselekvés révén fejlődnek.” (Pinczésné,
2003, p. 33) A dramatikus tevékenység a színjátékos foglalkozások esetében jól
tetten érhető, az improvizációs gyakorlatok, a próbafolyamat vagy akár az
elkészült színjáték előadása során. A drámaórák is számos lehetőséget
nyújtanak a dramatikus tevékenységekhez az improvizációs és szituációs
gyakorlatok keretein belül, amelyek lehetőséget teremtenek a szerepbe lépésre
a diákok számára, vagy a tanítási dráma esetében a tanároknak is.

Az (ősi) tudásközvetítés rítus-kritérium is tetten érhető a drámatanítás
során, hiszen vegyük akár az előadásra szánt irodalmi műveket, vagy akár csak
egy szituáció megbeszélését, olyan élmények, tapasztalatok, ismeretek, tudás
kerül elő, amelyek nem kerülnek bele tanterv szerűen az oktató-nevelő
munkába, tehát tananyagként nem szerepelnek, viszont a tanulói kompetenciák
fejlesztéséhez nagymértékben hozzájárulnak.

Ha a tárgyhasználatot nézzük, akkor láthatjuk, hogy legtöbb esetben a
tárgyak nem a valódi funkciójukban kerülnek alkalmazásra a drámaórák illetve
a színjátékos foglalkozások esetében, hanem szimbolikus jelentés társul
hozzájuk. Ha a korábban már említett példát tekintjük, amikor Dorothy
Heathcote egy felmosóronggyal teremti meg a börtön atmoszféráját, vagy
amikor egy kisgyermek egy seprűvel a lovaglás szituációját, szintén
szimbolikus tárgyhasználat történik. De szimbólumok használatára találhatunk
számos példát a csoportok által létrehozott előadások esetében is.

A rendszeresség, az ismétlődés, a szervezett rend a színjátékos
foglalkozások és a drámaórák során tetten érhetők. Számos drámajáték,
munkaforma és konvenció ismétlődhet, lehetnek visszatérő elemei a
foglalkozásoknak. Az órák tudatos felépítése pedig biztosítja a szervezettéget, a
megszabott kezdést és befejezést.

Összegzés
A színjátékos foglalkozások és a drámaórák nem tekinthetők ugyan

rítusoknak, hiszen az egyik legfontosabb tényező, a kulturálisan meghatározott
cél, mint a rítusok lényegét megteremtő kritérium, nem fogja össze azt a számos
tényezőt, amelyet a fenti tanulmányban bemutattam. Viszont ezek a rituális
elemek számos területen támogathatják az iskolai oktató-nevelő munkát,
meglátásom szerint ezért van elméleti és gyakorlati jelentősége a téma
kutatásának.

Irodalom
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Fischer-Lichte E. (2009). Sámánizmus és színház (ritualitás és teatralitás)
Lettre, (75) https://epa.oszk.hu/00000/00012/00059/Fischer-Lichte.htm
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digitális tartalmak előállításának folyamataira és mechanizmusára
koncentrálva.

Múzeumi digitalizáció: hazai és nemzetközi kutatások, “jó példák”
A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a

közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 42.§ (4) bekezdés b) pontja
előírja, hogy a muzeális intézményeknek digitalizálási stratégiával kell
rendelkezniük, mely a múzeumi tartalmak digitalizálását és e digitalizált
tartalmak hozzáférhetővé tételét jelenti. Az intézményi irányelvek, valamint a
2017-es Közgyűjteményi Digitalizálási Stratégia – amelynek „célja, hogy
biztosított legyen a nemzeti kulturális kincseink, a közgyűjteményi tartalmak
minél szélesebb körű, akadálytalan hozzáférése a kultúrafogyasztók számára.
[…] az eddigi állományvédelmi digitalizálást ki kell egészíteni a felhasználói
szempontokat figyelembe vevő, közzétételi célú digitalizálással, aminek révén a
közgyűjtemények minőségi és mennyiségi szempontból is fejleszthetik a
gyűjteményükhöz való hozzáférést.”¹ – jelent(h)ettek kiindulási pontot az
intézményeknek a pandémia kitörésekor, hogy milyen módon alakítsák és
tegyék nyilvánossá, elérhetővé online tartalmaikat. A nemzetközi kulturális-
muzeális szervezetek digitalizációra vonatkozó ajánlásai és jó gyakorlatai
szintén jól hasznosíthatók voltak a hazai intézmények számára. Elsősorban itt a
NEMO-t (Network of European Museum Organisations/Európai Múzeumi
Szervezetek Hálózata; az európai múzeumi szövetségek független
ernyőszervezete): Digitisation and IPR in European Museums / Digitalizálás és
szellemi tulajdonjogok az európai múzeumokban (2020); az UNESCO-t
(United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization/Egyesült
Nemzetek Szervezetének Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezete):
Museums around the world in the face of COVID-19 (2020); valamint az
ICOM-ot (International Council of Museums/Múzeumok Nemzetközi Tanácsa)
kell megemlítenünk. A hazai szervezetek és kezdeményezések közül elsősorban
az MTA-ELTE Digitális Írástudás és Irodalomtanítás Kutatócsoport²
foglalkozik a korszerű infotechnológia magyartanításban lehetséges szerepének
kutatásával; a MOKK (Múzeumi Oktatási és Módszertani Központ) online
kérdőíves igényfelmérése említendő³ (2020. március 19. és 25. között az
„Online múzeumi tartalmak a digitális oktatás támogatására” címmel),
amelynek célja az online tanítást múzeumi módszerekkel való segítési
lehetőségek feltérképezése volt; továbbá a „Kapocs” közgyűjteményi
összefogás (Petőfi Irodalmi Múzeum⁴, Szépművészeti Múzeum – Magyar

¹ Közgyűjteményi Digitalizálási Stratégia 2017–2025 (2017). https://digitalisjoletprogram.hu/
hu/tartalom/kds-kozgyujtemenyi-digitalizalasi-strategia
² MTA-ELTE Digitális Írástudás és Irodalomtanítás Kutatócsoport (2021). https://mta.hu/
tantargy-pedagogiai-kutatasi-program/mta-elte-digitalis-irastudas-es-irodalomtanitas-
kutatocsoport-107240
³ Online múzeumi tartalmak a digitális oktatás támogatására (2021). Múzeumi Oktatási és
Módszertani Központ. https://mokk.skanzen.hu/20210303online-muzeumi-tartalmak-a-
digitalis-oktatas-tamogatasara-2021
⁴ Czékmány, A. (2020. szeptember 30.). KAPOCS, az összközgyűjteményi legó. Magyar
Múzeumok Online. https://magyarmuzeumok.hu/cikk/kapocs-az-osszkozgyujtemenyi-lego

Digitalizáció, digitális múzeum és múzeumpedagógia kutatás
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Absztrakt
A tanulmány a 2021-ben Digitális múzeum és múzeumpedagógia címmel

indult, a muzeális intézmények online jelenlétét és tartalmait a felhasználók és
a múzeumi szakemberek szemszögéből is vizsgáló kutatás jelenlegi állásának
és módszertanának ismertetése.

Bevezetés
A 21. század technológiai fejlődése, társadalmi és gazdaság változásai, a

kulturális diverzitás újraértelmezte a múzeumok szerepét és feladatait. A
globális trendek közül a digitális forradalom folyamatosan új lehetőségeket ad
a múzeumoknak (Fleming, 2019). A pandémia kitörése rákényszerítette a
legtöbb múzeumot, hogy jelenlegi működését átgondolja: az online térbe való
átállás megújította a múzeumok tartalmai kínálatát és múzeumpedagógiai
foglalkozásaikat is. A mindennapok digitális térbe való átrendeződése magában
foglalta az oktatást is, így a múzeumi honlapokra felkerült online tartalmaknak
egyik célja (volt), hogy mind a pedagógusokat, mind a tanulókat segítsék az
oktatás és tanulás folyamatában. Kutatásunk egyik célja a felhasználók
múzeumi honlapokat és közösségi oldalakat (Facebook, Instagram, YouTube)
érintő felhasználási szokásainak feltérképezése és vizsgálata 2020. március és
2021. májusa közötti időszakban; valamint a kutatásban megnevezett
múzeumok online múzeumpedagógiai jelenlétének, az online tartalmakat
létrehozó folyamatainak tanulmányozása. A kutatás során elsők között került
sor egyszerre a felhasználók és a múzeumi szakemberek szemszögéből történő
vizsgálatra. A felhívást országosan 30 múzeum számára küldtük ki, ebből 19
intézmény jelezte vissza részvételét.

Kiinduló kutatási kérdéseink a következők voltak:
● Hogyan változott a honlapok tartalma és struktúrája a karantén és a(z

újra)nyitvatartás idején?
● Milyen tevékenységi formákat kínáltak a múzeumok? (online

tárlatvezetés, múzeumpedagógiai foglalkozás, projekt)
● Miként változott a múzeumlátogatók (pedagógusok) felhasználói

attitűdje?
● Hogyan változott a múzeumi munkatársak munkagyakorlata?
Tanulmányunk a 2021 őszén indult kutatásunk jelenlegi státuszát és

eredményeit kívánja bemutatni, elsősorban a korábban még fel nem térképezett,
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Kérdőív kérdésfeltevése, kérdőívek kiértékelése
A 36 kérdés az alábbi csoportokba rendeződtek:
●személyes adatok,
●munkakörrel kapcsolatos,
●digitális tartalmak előállításával kapcsolatos,
● kifejezetten múzeumpedagógiai tartalmakra vonatkozó,
●újranyitást követő időszak(ok)ra vonatkozó kérdések.

A Google űrlapba beérkező válaszokat a program segítségével Excel
táblázatban jelenítettük meg, majd a beérkező adatokat számosítottuk, és ezáltal
a későbbiekben szűrhetővé és értékelhetővé tettük. A kérdőívek szabadszavas
válaszai lehetőséget biztosítottak arra, hogy a későbbi interjú számára a
fontosabb, kifejtésre váró kérdéseket, az egyes intézményekre jellemző jó
gyakorlatok és elemzésünk szempontjából figyelemre méltó módszertani
megoldásokra fókuszálhassunk. A kérdőívet egy intézményen belül több,
különböző területen dolgozó munkatárs is kitölthette. A válaszok alapot adtak
az interjúk kérdéseinek összeállításához, kirajzolódtak belőlük azok a
problémakörök, speciális adottságok, amelyek az intézményt jellemzik. A
főként online formában (ZOOM meeting) megszervezett és felvett interjúk a
múzeumpedagógiai és kommunikációs területen dolgozó munkatársak egyidejű
jelenlétével zajlottak, így lehetőség nyílt a kérdések többszempontú
kiértékelésére, az egyes munkakörök sajátosságaiból eredő különbségek
kimutatására. A ZOOM lehetővé tette a múzeum online felületeinek és
tartalmainak képernyőre történő kivetítésével a beszélgetés során szóba kerülő
felületek, részletesebb elemzését, sőt akár még a bevezetés alatt álló, nem
publikált felületek kiértékelését is. Az interjúkat a kutatásban résztvevő
doktorandusz hallgatók végezték el, az interjúk anyagából a későbbiekben
szöveges átiratot készítettek, amely a későbbi kutatások alapját képezhetik.

Mind a meghívásra kerülő múzeumok listájának összeállítását, mind az
interjúk előkészítését megelőzte a múzeumok digitális tartalmainak és
szolgáltatásainak vizsgálata, azok módszertani értékelése. Kísérletet tettünk a
honlapok használatának vizsgálatára, a látogatók digitális lábnyomának
rögzítésével is, amelyre a Hotjar analitikus programot választottuk.

Kutatási kérdőívek és az interjúk eredményeinek értékelése
Az általunk felkért 30 intézmény közül mindösszesen 19 múzeum

munkatársai (összesen: 42 fő) töltötték ki a kérdőívünket, 20 interjút (26
munkatárs, 16 egyéni és 4 csoportos interjú) tudtunk felvenni a kitöltő
intézmény munkatársaival és mindösszesen 6 múzeum építette be a Hotjar
program működéséhez szükséges kódot. Az interjúkat azokkal a múzeumi
dolgozókkal vettük fel, akik az online tartalmak előállításáért felelősek.
Összesen 16 intézmény (5 vidéki és 11 fővárosi múzeum) vállalta az interjút,
melynek felvételére 2021. szeptember és november között került sor. Az
interjúk kérdéseit előzetesen megküldtük, de a beszélgetés kötetlen formában
zajlott, így az eredeti kérdéssortól adott szituációban eltértünk. Négy nagyobb
csoportba osztottuk a kérdéseket:

Nemzeti Galéria, Országos Széchenyi Könyvtár, Magyar Nemzeti Múzeum,
Magyar Nemzeti Levéltár), amelyet már kifejezetten a COVID-19 járvány
idején hívtak életre.

Kutatási módszerek bemutatása
Kutatásba bevont múzeumok kiválasztása

Kutatásunk során a magyar múzeumok digitális múzeumpedagógiai
tartalmait és szolgáltatásait a tartalmat előállító és szolgáltató intézmények,
illetve az azokat kereső és használó fogyasztó szempontjából is vizsgáltuk.
Országos szinten 30 múzeumnak küldtük ki kérdőívünket, melyben
feleletválasztó és szabad szavas kérdések egyaránt megtalálhatók. A kutatásba
bevonni szánt intézmények esetében törekedtünk az országos szintű lefedettség
elérésére, amelyben a MOKK – Múzeumi és Oktatási Módszertani Központ
Múzeumi á la carte⁵ adatbázisa volt segítségünkre. Az oldalon a felhasználók
kilenc földrajzi kategóriában (Magyarország nyolc régiója és külön
kategóriaként a digitális kínálat) kereshetnek, valamint korcsoportok és
tematikák alapján szűrhetik az országos múzeumpedagógiai foglalkozások
kínálatát. A meghívásra kerülő múzeumok listájának összeállításakor hangsúlyt
helyeztünk arra, hogy képzőművészeti, természettudományos, néprajzi és
műszaki múzeumok kiegyensúlyozott arányban szerepeljenek, valamint vallási
tematikájú gyűjtemények esetén is megfelelő arányban kapjanak figyelmet a
különböző felekezetek gyűjteményei.

A múzeumi dolgozók számára kérdőívet állítottunk össze, amelynek
kitöltése után interjúkat vettünk fel az egyes intézmények munkatársaival. Ezek
tapasztalatait foglaljuk össze a következőkben.

Kérdőív szerkesztés- és felület kialakításának módszere; az interjúk
rögzítése

A kutatási kérdőív összeállítását egy előzetes online tájékoztató program
előzte meg, amelyen jelentős részvételi arányban csatlakoztak a meghívott
múzeumi dolgozók. Az online előadáson a múzeumok munkatársai számára
bemutattuk a kutatás célkitűzését, módszertanát és várható eredményeit,
valamint a felmerülő kérdések feltételének, azok megválaszolásának is teret
engedtünk. A tájékoztató tapasztalataink szerint elősegítette a résztvevő
munkatársak elköteleződését a kutatás iránt, amely a későbbiekben a kérdőív
kitöltését követő interjúk terén is megmutatkozott.

A kérdőív szerkesztésére a rendelkezésünkre álló digitális lehetőségek
közül a Google űrlapok felülete mellett döntöttünk, ugyanis ez a
legszabadabban szerkeszthető, a felhasználók között széles körben ismert és
használt, így a kitöltés nem okozott technikai nehézséget a múzeumok
munkatársai számára. A Google által kifejlesztett űrlap adatainak Excel
táblázatban való rendszerezhetőségét, számosíthatóságát és az eredmények
vizualizációját is megfelelő színvonalúnak találtuk a kutatás eredményeinek
ismertetéséhez.

⁵ Múzeumi à la carte (2022). Múzeumi Oktatási és Módszertani Központ. https://
mokk.skanzen.hu/muzeumi-a-la-carte.html
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Az 1. ábra azt mutatja, hogy a felhasználók milyen online programokat
vettek igénybe 2020-2021-ben. A kérdőívet kitöltők (jelenleg 48) több választ
is megjelölhettek. A válaszaik alapján 20%-uk virtuális túra bejáráson vett részt,
17,8%-uk online vezetésen, 17,8%-uk színházi produkciót nézett meg. 13,3%-
ban gyerekeknek szánt programon, 13,3%-ban szakmai beszélgetésen voltak.

●adminisztratív (az intézményre vonatkozó kérdések, például “A múzeum
szolgáltatási rendszerében Ön szerint milyen szerepet, helyet foglal el a
múzeumpedagógia?”)
●tartalom-előállításra vonatkozó kérdések (például “Milyen osztályok
közötti együttműködés valósul meg intézményében a tartalmak
előállításához? Érzése szerint milyen a múzeumpedagógia megítélése az
osztályok között?”)
●elemzésre vonatkozó kérdések (például “Milyen forrásokból szereznek
információt a használati módokra és a tartalmak sikerességére
vonatkozólag?”)
●COVID előtt és után (például “Hogyan reagált az intézmény a COVID
okozta változásokra? Ki kapcsolódott be a tartalmak előállításába?
Mennyiben befolyásolta az intézmény digitális stratégiáját a COVID;
milyen módon alakította át módszertani eszközkészletüket?”)

A kutatásban résztvevő intézményeket megkértük a fogyasztói kérdőív
kommunikálására látogatóik között, ám ez is csupán 48 kitöltést eredményezett.
A beérkező adatok mértéke nem teszi lehetővé, hogy komolyabb
összefüggéseket mutassunk ki.

A beérkező válaszok alapján érzékelhető, hogy a tartalom szolgáltatói (a
múzeum munkatársai) a karantén időszaka alatt új kommunikációs felületekkel
és múzeumpedagógiai módszerkészlettel gazdagodtak, ezek az újranyitást
követően is megmaradtak gyakorlatként. A fogyasztók számára elfogadottabbá
váltak a virtuális múzeumlátogatás formái a fizikai látogatások kiegészítőjeként
és alternatívájaként.

A múzeumi dolgozók számára kiküldött kérdőív alátámasztotta az
előzetes ismereteinket, miszerint a megjelenő pedagógiai tartalmak
összeállítását a múzeumpedagógus mellett a kommunikációs munkatárs,
grafikus és média designer, valamint szakmai anyag esetén a muzeológus/
kurátor segíti. Az együttműködés megismerésének érdekében az intézményi
interjúkat a múzeumpedagógussal és a kommunikációs szakemberrel egy
időben végeztük.

A karantén idején alkalmazott múzeumpedagógiai tartalmak is tovább
élnek majd az újranyitás után:

●Online oktatási segédanyagok
●Online tárlatvezetések és más szakmai programok
●Kreatív videó sorozat
●Kihívások, a látogatók online bevonását igénylő feladatok
●Játékok
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A 2. ábra az online tartalmak előállításában résztvevő múzeumi
munkatársak intézményükben betöltött pozícióját mutatja be. 19 múzeum, 42 fő
munkatárs válaszai alapján kaptuk ezt az eredmény. Egy-egy online tartalom
létrehozásában leginkább a múzeumpedagógusok 21,4%-kal, majd 16,2%-kal a
muzeológusok és 15,6%-ban a kommunikációs munkatársak, végül 12,7%-ban
grafikus és 11,6%-ban média designer vett részt.

A Hotjar program alkalmazása nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket,
hiszen több intézmény nem vállalta a vizsgálathoz szükséges kódok beépítését
honlapjába, illetve a rögzített látogatói aktivitásokat nem tudtuk szűrni a
magyarországi használók körére.

A kérdőívek összeállításánál törekedtünk a megfelelő terjedelem
megtartására, a komplex kérdéssort a továbbiakban szűkíteni, a témában
releváns, de kisebb kérdéskörre fókuszáltan kell átdolgoznunk. A múzeumok
esetében alkalmazott módszer (kérdőív kitöltése után interjú készítése) a
látogatói szokások megismeréséhez is segítséget nyújtana.

Összegzés
Kutatásunk összegzéseként elmondhatjuk, hogy a múzeumi dolgozókkal

felvett kérdőívek és utána velük készült interjúk alapján egy - mindenképpen
további mélyebb vizsgálatra is érdemes - képet kaphattunk a múzeumok
digitális stratégiájáról. Megtudtuk, hogy kik vesznek részt az online tartalmak
előállításában, milyen jóváhagyásokkal kerül ki tartalom a honlapokra, milyen
az intézményi osztályok közötti kommunikáció, mit kezdenek az online
tartalmakkal és hogy mennyire követik nyomon ezen tartalmak sikerességét.
Több intézmény digitális stratégiája gyakorlatilag a Covid alatt formálódott ki.
Sajnos a pandémia megszűnésével sok esetben a tartalmak se bővültek, az
online kiállítások megszűntek. Kutatásunk pozitív fogadtatásban részesült az
intézmények részéről, hiszen olyan kérdéseket vetett fel, mely a múzeumi és
múzeumpedagógiai szolgáltatások szempontjából meghatározó irányokat jelöl
ki a következő években.

A nemzetközi szakmai fórumokon hasonló tendenciákat figyelhettünk
meg, több kutatás, projekt és konferencia foglalkozott a digitális/múzeum
témájával, kifejezetten a pandémiára is fókuszálva, annak kitörése kezdetétől
fogva.

Az alacsony számú űrlapkitöltés a vizsgálat rövid idejének tudható be. Az
eddigi eredményeink a későbbiekben nagyobb erőforrásokkal és időkerettel
rendelkező kutatás számára megfelelő alapnak tekinthetőek.

A kutatás az ELTE 2021. évi „Doktori Projektek” konzorciális kutatás-
támogatási pályázata segítségével valósul meg. (Kutatási engedély száma:
2021/302.)
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tények pontos és részletes leírásában rejlik. Vesalius Leonardo és Dürer utóda
és egyben a botanikus Linné előfutára volt. (Kepes, 1979, p. 23)

A 18. század flóra és fauna kutatói – Karl Linné iskolájának követői – a
Gestalt-pszichológia által később leírt szabályok szerint jártak el a fajok
leírásakor és rendszertanuk megalkotásakor. A természetben élők sokaságából
elkülönítették az egyes fajokat, jól megfigyelhető, egyediségüket meghatározó
tulajdonságok összessége, a fiziognómia alapján. Az alaktani jellemzők alapján
a fajokat nagyobb egységekbe, rendszertani kategóriákba (család, rend, osztály,
törzs) sorolták az általános, karaktert leginkább befolyásoló tulajdonságok
szerint. Az élőkkel foglalkozó modern, leíró élettudományok fogalmi
struktúráit és ezek elméleti keretrendszerét dolgozták ki. Az első
természettudományos rendszertan művelői koruk ízlésvilágának megfelelve a
növény- és állatfajokat bemutató színes, részletgazdag, művészi albumokat,
ikonográfiákat készítettek. A tudományos reprezentációt képi és esztétikai
értelemben is teljessé tették (Vásárhelyi, 2014). Az európai tájfestészetből nyert
inspirációban gyökerezett A. Humboldt tájkoncepciója (Teleki, 1996).

Humboldt, akinek széleskörű műveltsége kiterjedt a kor föld- és
élettudományának számos területére, leíró munkáiban rugalmasan váltogatta
analitikus és szintetizáló látásmódját. Az egyes geográfiai tájalkotókat
környezetükből kiragadva különválasztotta, mérte, térképein ábrázolta, majd
ezeket más, de hasonló földrajzi térségek adataival összevetette. Úgy találta,
hogy bizonyos növényzeti formákkal jellemezhetők a globális éghajlati
területek. Ezek térbeli rendjét művészi értékű atlaszok lapjain tette közkinccsé.
A tudomány által létrehozott egységes világkép, a földi kozmosz a szabad
szemmel nem látható relációk (éghajlat-növényzet) rejtett kapcsolatát a
mentális leképezés tárgyává tette.

A természet legtöbb jelenségét nem lehet adekvát módon leírni, ha „ízről
ízre” elemezzük. Az egészhez nem lehet elszigetelt részek egymáshoz
illesztésével eljutni. Egy műalkotás részlete, egy élő organizmus egysége (sejt,
szervi struktúra), egy tájalkotó elem az egészben elfoglalt helyétől, egészben
betöltött szerepétől függ, ezért annak egységeként érthető meg.

Művészet és tudomány egyaránt az emberi értelem rendező, alkotó
tevékenysége. Kölcsönösen függenek egymástól, kapcsolódnak egymáshoz
történelmi korok szerint változó mértékben. A természetben megnyilvánuló
rendezettségről a tudomány bizonyítható állításokat igyekszik megfogalmazni,
a művészet is a saját eszközeivel képet alkot a világról szerzett élményekből,
tapasztalatokból. Míg egy kutató mérhető entitásokat tár fel, viszonyokat,
összefüggéseket, törvényszerűségeket keres, a művész az érzékelhető formák
újjáteremtésére törekszik. A nagy reneszánsz művészek a természeti világ
(naprendszertől az egyedig) szerkezetét kutatták, ábrázolták, geometriai
szabályokkal perspektivikusan vagy térképészeti úton. A természet általuk
létrehozott és közvetített képe a tudomány és a művészet számára máig
meghatározó örökség. Napjainkban művész és tudós személye ritkán azonos. A
természettudományt művelők körében sokáig élt az a téveszme, hogy a fogalmi
gondolkodás a képit messze túlhaladta, egy világkép leírásában a képi ábrázolás
csak leíró, statikus megközelítést tesz lehetővé. A mai képalkotó eljárások
lehetőségei az elemző kutatók számára is nyilvánvalóvá tették, hogy egy élő

Alkotó látással közelebb a természethez
Both Mária Gabriella

főiskolai tanár
Apor Vilmos Katolikus Főiskola, Vác

Absztrakt
R. Arnheim mutatott rá elsőnek az alaklélektan és a képzőművészet

szoros kapcsolatára. A természet egyfajta művészi látására volt szükség ahhoz,
hogy a kutatók felismerjék, a természet legtöbb jelenségének lényegét nem
lehet kielégítően analízis útján leírni, értelmezni. A tudomány fogalmi modelljét
és műalkotást nem képes létrehozni vagy megérteni az az elme, amely
alkalmatlan az egész integrált struktúrájának felfogására. Pedagógiai
lehetőséget rejt a vizuális kultúra és a természettudományok tanításának egy, a
Gestalt-pszichológia felismerésén alapuló módszertani megközelítése. T. Kuhn
tudományfelfogása és Németh László vásárhelyi pedagógiai, tudománytörténeti
kísérlete elméleti és módszertani támpontot adott kísérletünkhöz. Pedagógiai
szempontból kihívás egy tudományos világkép reflexív és konstruktív
sajátosságainak bemutatása, de tapasztalatunk szerint a vizuális kultúra és a
természettudományok tanításának összekapcsolásával lehetséges. Egy
tudományos világkép művészi megjelenítése értelmezhető egy tudományos
paradigma reprezentációjaként.

A természet képe – tudománytörténeti mozaikok
A huszadik század első felében az alaklélektan képviselői igazolták a

vizuális érzékelésre vonatkozóan, hogy a „valóság” mentális leképezése az
idegrendszer alkotó közreműködésével jön létre (Richerson & Boyd, 2014). Az
agyműködés egyik legalapvetőbb emberi sajátossága, hogy a szabályszerű és az
értelemmel bíró dolgok észlelésére törekszik. A természeti jelenségek,
folyamatok észlelése és a művészeti alkotások befogadásának hátterében
hasonló idegélettani folyamatok állnak. Vonzónak, figyelemre méltónak találjuk
a szabályos struktúrákat, ismétlődéseket a véletlenszerűvel, az értelem
nélkülivel szemben. Felkeltik kíváncsiságunkat, jelentést tulajdonítunk nekik,
értelmezésükre törekszünk, üzenetet vélünk bennük. A kiszámíthatóság
keresése, a tudatos irányítás lehetősége evolúciós magyarázatot adhat mentális
működésünk univerzális sajátságára.

R. Arnheim hívta fel a figyelmet az alaklélektan és a képzőművészet
szoros kapcsolatára, ezzel a művészek és a természettudományt művelők
számára új kutatási teret nyitott. (Arnheim, 2004) A modern
természettudományok története e kapcsolat meglétét számos példával igazolja.
A természet organizációs egységeinek egyedtől a tájig felfedezéstörténetében
tetten érhető tudomány és művészet kölcsönhatása.

Az európai orvoslás történetében az emberi test belső felépítését bemutató
vesaliusi anatómiai atlasz meghatározó értéket képvisel. Ennek tudományos
értéke a gyakorlott reneszánsz művész kutató szemével megfigyelt biológiai
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tudományszemlélet, a humán és reáltudományok merev elkülönítése a
pedagógusképzés gyakorlatát áthatja, a megújulás lehetősségét nehezíti. A
természettudományos tantárgyak tanítása reflexív hozzáállást vár el és jutalmaz
(Csorba, 2020).

Pedagógiai kísérletünkben komoly kihívást jelentett valamely
természettudományos világképet felvázolni, részleteinek elemző és szintézist
teremtő erejét bemutatni. Tapasztalatunk szerint a vizuális kultúra és a
természettudományok tanításának összekapcsolásával ez lehetséges. Egy
tudományos világkép művészi ihletésű megjelenítése diákjaink számára
lehetővé tette a személyes alkotómunkát, az átélést, teremtő alkotást. Rajzaik,
festményeik egy tudományos paradigma reprezentációjaként értelmezhetők. A
természettudományok tanítása során a geográfia történetéből Arisztotelész
világképének, a trend Humboldt kozmoszának, a csillagászat történetéből a
ptolemaioszi és kopernikuszi modellek összevetése, a biológia történetéből az
emberi szervezet mechanikai és biokémiai modelljének, a Gaia-elmélet
megjelenítésének lehetőségével éltünk a vizuális kultúra tanáraival való
együttműködés során.

Záró kép
Egyik legeredményesebben megvalósított téma a homéroszi világképét

tükröző „Akhilleusz pajzs” különböző festési technikákkal való elkészítése volt
a kísérletünkben részt vevő középiskolások körében. Az égi és földi szférák
rendje, a Föld központi helyzete, a földi világ ciklikus mozgásai, változásai
páratlan kreativitással jelentek meg a diákok munkájában. Saját világuk észlelt,
megfigyelt jelenségeit elhelyezték a szférák rendje szerint. A görögök számára
ismertlen kontinensek, repülők és űrhajók népesítették be a szférákat. A diákok
megértették és követték a homéroszi világ rendező elvét, de saját életük
tapasztalatai, invenciói szerint alkalmazták annak rendteremtő lehetőségét. A
külső és belső geoszférák rendjét és kölcsönhatását a lemeztektonika, a
geodinamikai modell, a Gaia-hipotézis új kutatási módszerek, képalkotási
eszközök alkalmazásával ma is kutatja. A művészet amítoszok erejéből
táplálkozik és teremtő ereje a természetről alkotott képeink által a
természettudományok számára inspiráló hatású. Miért ne használnánk fel
bátrabban a tudományok tanításában?

Irodalom

Arnheim, R. (2004). A vizuális élmény. Aldus Kiadó.
Bánkuti Zs., Both M., Csorba L. & Horányi G. (2012). A megőrzött idő.

Nemzeti Tankönyvkiadó.
Csorba F. L.(2020). Mi a természettudományos műveltség? Új Pedagógiai

Szemle, 70(9–10), 66–80.
Kepes Gy. (1979). A világ új képe a művészetben és a tudományban. Corvina

Kiadó.
Koestler, A. (1998). A teremtés. Európa Könyvkiadó.
Kuhn, T. (2000). A tudományos forradalmak szerkezete. Osiris Könyvkiadó.

organizmust nem lehet megérteni pusztán anatómiája, fiziognómiája,
viselkedése alapján. Egy műalkotás értékeit sem lehet feltárni pusztán
részleteinek elemzésével vagy a látási észlelés és élmény lényegét
színárnyalatok hullámhosszával.

A huszadik század második felében túlhaladottá vált ez a felfogás.
„Művészek és tudósok szorosabb együttműködésével olyan új vizuális nyelv
kidolgozása válik lehetővé, amely az elvont gondolatot azonos jelentésű,
erőteljes, közvetlen, érzéki képekkel erősíti meg” (Kepes, 1979, p. 14). A
pedagógia területén természettudományos oldalról a közös gondolkodás
feltételei még kialakulóban vannak. Már a kérdés megfogalmazásához, egy új
nézőpont felvetéséhez is kellő bátorság szükséges.

Pedagógiai és tudományos paradigmák határán
Milyen pedagógiai lehetőséget rejt a vizuális kultúra és a

természettudományok tanításának összekapcsolása, a Gestalt-pszichológia
felismerésén alapuló módszertani megközelítés? Miért fontos e kapcsolat
feltárása?

A válaszkeresésben több forrásból merítettünk elméleti és módszertani
támpontot keresve. Arnheim szerint az elme egészként működik, minden
észlelés gondolkodás, a látás a valóság megragadása, minden megfigyelés
invenció, minden ítéletalkotás intenció. A tudomány fogalmi modelljeit és a
műalkotást sem képes létrehozni vagy megérteni az az elme, amely alkalmatlan
az egész integrált struktúrájának felfogására. A művész és a kutató látása akció
észlelés, ami feltételezi a tárgy és a megfigyelő személy kölcsönhatását
(Arnheim, 2004).

T. Kuhn tudományfelfogásában megkülönbözteti a paradigmák alapját
képező „normál tudományt”, és ennek válságából kibontakozó tudományos
forradalmakat (Kuhn, 2000). Pedagógiai szempontból a tananyag szervező elvét
az egyes paradigmák adják, az ismereteket integrált keretbe foglalva egy
világképeket rajzolnak ki. A paradigmaváltásokkal a világképek ütközése és
egymásra épülése rajzolható ki, a reflektív és konstruktív gondolkodás együttes
fejlesztését téve lehetővé. A. Koestler a tudományos gondolkodás történetét a
tudományágak kölcsönös szellemi megtermékenyítéseként, kapcsolatok és
véltelenek spirális dinamikus mintázatával írta le (Koestler, 1998). Németh
László vásárhelyi tudománytörténeti kísérletében rámutatott arra, hogy az egyes
diszciplínák (fizika, kémia, biológia, földrajz) történeti kibontakozásuk során
tárják fel – Németh László kifejezésével – „testvéri kapcsolatukat”, belső
egységüket (Németh, 1988). A történeti szálak kirajzolják az egyes tudományos
paradigmák határait, tudományos fogalmak, törvények érvényességét.
Kidolgozott pedagógiai modellünk alapja a természettudományok egymással és
a humán műveltség egészével összefüggő, paradigmaváltásokat bemutató kötet
(Bánkuti et al., 2006). Az egyes korok gondolatai, megváltozott formában ma is
hatnak, egymás fölé és mellé rétegződve, részei a természeti világról való
felfogásunknak, alkotó, mentális reprezentációnknak. Ez a megközelítés távol
áll a természettudományok (köz)oktatásban máig áthagyományozott tartalmi és
tantárgyi kereteitől A redukcionizmus egyeduralma, a diszciplínák közötti élő,
szerves kapcsolat hiánya, a múlt, az elődök meghaladását ígérő pozitivista
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Absztrakt
Az életreform hatása jól érzékelhető az életmódbeli változásokon, a

korabeli művészeti, művelődési és reformpedagógiai törekvésekben,
amelyekkel Freinet is szoros kapcsolatban állt, közvetlen nexusban volt vezető
személyiségeivel. Ő is az aktív iskolában, a gyerekek cselekvő
tapasztalatszerzésén alapuló tanulásban gondolkodott. Freinet szerint az emberi
természet sajátja a munka, az alkotómunka, ami a gyerekek alapvető játékaiban
is megjelenik. A szegényes falusi népiskolában a Freinet-technikák
bevezetésével teremtette meg az alkotás lehetőségét a gyerekek számára. A
szabad kifejezés technikáival a társadalom legszegényebb rétegeinek a
gyerekeit is bevonta a művészetbe. Amikor 1935-ben iskolává alakította
feleségével és a gyerekekkel a Vence-ben megvett házat, annak a
megvalósításában számos elemét találjuk az életreform-mozgalom
gondolatainak. A kialakított keretek hasonlóságot mutattak a
művésztelepekével, amennyiben a munka, a művészet és az élet egységet
alkotott. Napjaink Freinet-pedagógiája fejlesztve alkalmazza a Freinet-
technikákat és bevonja az új technikai vívmányokat a tanulás-tanítás
folyamatába, ahogy Freinet is tette a maga korában. A művészetet különleges
lehetőségként kezelik a tapasztalatszerzésre, a gyerekeket a saját alkotó
tevékenységükön keresztül viszik közel a művészet megértéséhez, teszik őket
fogékonnyá a művészetre.

Bevezetés
Célestin Freinet, francia néptanító lépésről lépésre vezette be a szegényes

falusi iskolai környezetbe azokat a technikákat, amelyek pedagógiájának
meghatározó ismérvei lettek: a szabad kifejezés, a kommunikáció, a környezet
elemzésének, az individuális munka és a szövetkezeti élet technikáit (Barré,
1990). Freinet szoros kapcsolatban állt a reformpedagógiai mozgalmakkal,
támogatta a franciaországi éducation nouvelle törekvéseit, rendszeresen
látogatta az Új Nevelés Ligája kongresszusait (Go, 2018). Értékelte az ott
bemutatott eredményeket, de azokat a népiskola nyomorúságos körülményei
között nem tartotta megvalósíthatónak (Veress, 1966). 1924-ben állította a
tanulás-tanítás folyamatába az iskolai nyomdát, amellyel a gyerekek mondatait,
szabad fogalmazásait rögzítette, sokszorosította, ezáltal a gyerekszövegeket az
újságok és könyvek nyomtatott lapjaival hozta hasonlóságba (Deléam, 1927). A
nyomda kínálta a lehetőséget, hogy osztály- és iskolaújságot hozzanak létre a
gyerekek. Mikor Freinet megtalálta az első levelező partnert René Daniel
személyében, aki szintén beszerzett egy nyomdát, elindították az iskolák közötti
levelezést (Barré, 1990). Így már nemcsak a szülők és a közvetlen környezet
forgatta érdeklődéssel a gyerekek készítette lapokat, hanem az írásaik távoli

Németh L. (1988). Négy könyv. Szépirodalmi Könyvkiadó.
Teleki P. (1996). A földrajzi gondolat története. Kossuth Könyvkiadó.
Richerson, P. & Boyd, R. (2014). Nem csak gének által. Hogyan hat a kultúra

az emberi evolúcióra. In: Horváth Márta (szerk.), A művészet eredete.
Kultúra, evolúció, kogníció (pp. 27–50). Typotex.

Vásárhelyi T. (2014): Tudós természetábrázolások. Magyar
Természettudományi Múzeum.
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alkotásban, a kifejezésben megjelenő szabadság biztosítását így látja a
Pedagógiai alapelvek-ben: „Adják meg a lehetőséget a gyerekeknek, hogy
maguk választhassák meg a munkájukat, hogy maguk határozzák meg a munka
elvégzésének idejét és ritmusát”.²

A pedagógusok dolga – a természet rendjét követve –, hogy szomjassá
tegyék a gyerekeket, hogy megszülessen bennük „a belső hívó hang a kívánatos
táplálékhoz” (Freinet, é. n., p. 15). Freinet meggyőződése, hogy „A gyakorlati,
művészeti és tudományos intelligencia egyáltalán nem a csupasz elméletek
alkalmazása során fejlődik, hanem az alkotás, a munka és a tapasztalat révén”
(Freinet, 1982, p. 25). Úgy látja, hogy a motivált(tá tett) gyerek szívesen
dolgozik, alkot, különösen akkor, ha szót adnak neki, ha a pedagógusok
kíváncsiak arra, hogy milyen érzések, gondolatok, élmények lakoznak benne,
és ezek kifejezéséhez technikákat is kínálnak és tanítanak. Freinet a saját
gyakorlata alapján állítja, hogy: „Nem lehet annál jobb technika, mint amely a
gyermekeket önmaguk kifejezésére ösztönzi, beszéd, írás, rajz vagy metszet
által” (Freinet, é. n., p. 22). A francia tanító nemcsak szót adott a gyerekeknek,
és ezzel teret és lehetőséget a gyerekalkotásoknak, hanem motivációt és formát
a közösségi élethez, egyúttal kíváncsiságot ébresztve a tudomány világára
(Horváth H., 1987).

Freinet partnerként tekintett a gyerekekre, így a fontos döntéseket is
közösen hozták a gyerekek a tanítóval. A közösségi élet legfontosabb szerve a
szövetkezeti gyűlés volt, amelyben a tanítónak ugyanolyan szavazata volt, mint
bárki másnak, és a vezetésre is az egyik diákot választották.³ Freinet
meghatározó törekvése volt a demokratikus viszonyok kialakítása és
működtetése, a szabadság érvényesítése egy egymásra figyelő kooperatív
közösségben. Meggyőződése volt, hogy az ilyen környezet ad teret,
megvalósítási lehetőséget „az alkotás és a kifejezés szükségleté”-nek. Freinet
felfogásában a kultúra elsajátításának a módja is a kultúra része (Veress, 1966),
amit az alkotáson keresztül lehet gyakorolni. Ahhoz, hogy a gyerekek
élettapasztalatai kulturális valósággá váljanak, rögzíteni kell azokat. Így
érvényesül a szót adni a gyerekeknek elve, ami annyit tesz, mint
személyiségként elfogadni őket, lehetőséget adni arra, hogy a véleményüket, a
gondolataikat, az élményeiket szabadon kifejezhessék. Ez nemcsak adott
témára vagy tantárgyra érvényes, hanem minden vonatkozásban, ami a
gyerekeket érdekli. Freinet különböző technikákat alakított ki és biztosított a
szabad kifejezéshez, így a pedagógiai munkájába bevonta a nyomdát, a filmet,
a hangrögzítést stb., vagyis művészeti megnyilvánulási esélyt kínál minden
gyerek számára.

² Freinet, C. (1964). Les invariants pédagogiques. Code pratique d’École Moderne. Éditions
de l’École Moderne Francaise. Elérés: 2022. 09. 15., forrás: https://www.icem-pedagogie-
freinet.org/les-invariants-pedagogiques
³ Barré, M. (2008). Célestin Freinet, un éducateur pour notre. Elérés: 2022. 09.15., forrás:
http://temoignage.barre.pagesperso-orange.fr/m3.html

vidékre is eljutottak, ahonnan ők is kaptak iskolaújságot. A szövegek
illusztrálásához, továbbgondolásához rajzok vagy linóleummetszetek
készültek, amelyek sokszorosítását limográffal végezték. Olyan környezetet
hívott létre a francia tanító, amelyben a gyerekek inspirációt kaptak, hogy
alkotómunkát végezzenek.

Annak az alapját, hogy egyre több tanító tudott bekapcsolódni az iskolák
közötti levelezésbe, Freinet a Világi Nevelés Szövetkezete (Cooperative de
l’Enseignement Laïc) létrehozásával teremtette meg, amely többek között az
iskolai nyomdát állította elő (Deléam, 1927). A szövetkezeti eszme nyert formát
az iskolaszövetkezetekben és kapott szerepet a Freinet-technikák között is.
Pedagógiájával és mozgalomszervező tevékenységével egyaránt segítette a
szegényes népiskolákban az alkotó környezet megteremtését, ami a szükséges
eszközök előállítását ugyanúgy jelentette, mint a pedagógiai elvek és
működésük gyakorlatának, technikáinak kidolgozását és terjesztését. Freinet
arra törekedett, hogy a társadalom minden rétege számára, így a
legszegényebbeknek is, elérhető legyen a művészet.

A szabad kifejezés szerepe a művészeti nevelésben
Freinet a pedagógiája középpontjába a munkát állította, amely szerinte az

emberi természet sajátja, az ember attribútuma. Úgy fogalmaz, hogy a „munka
mély értelme, a spontaneitás, a művészet, a kitartás és bátorság, néha a túl
merész kockáztatás is” (Freinet, é. n., p. 12). Felfogásában a gyerekek alapvető
játékaiban is a munka jelenik meg. Az alkotómunka szervezi a tevékenységüket,
az segíti a fejlődésüket, az önmaguk meghaladására való törekvésüket. „[…]
vajon a gyerekek, amikor azt csinálhatnak, amit akarnak, nem hoznak-e létre
munkaterületeket: eltéríteni a patak folyását; homokvárat építeni; indián falut
építeni…! És milyen lelkesedéssel, milyen kitartással, milyen aktivitással! Nem
zavarja őket sem a fáradozás, sem a verejtékezés! Erejük végső határáig
képesek akármikor így dolgozni. Mert az emberi természet olyan, hogy igyekszik
önmagát felülmúlni … Emiatt még az evésről is megfeledkeznek! […] A gyerek
éjjel is álmodik az építkezésről, és türelmetlenül várja a nappalt, hogy
újrakezdhesse” (Freinet, é. n., p. 73).

A francia tanító értelmezésében a valódi munka az, amely belülről fakad,
amelyben érvényesül a szabadság, amelynek lényege az alkotás. Freinet „az
alkotás és a kifejezés szükségleté”-re (Freinet, 1982, p. 20) építi a pedagógiáját.
Ezt szolgálja a szabad kifejezés technikája, az iskolai nyomda és a többi Freinet-
technika, amelyek bár összefüggenek egymással, együttesen hatnak. Freinet
úgy tartja, hogy nem kell egyszerre bevezetni azokat, ha valaki újonnan kezdi
alkalmazni a Freinet-pedagógiát. Aki ezt az utat választja, az lépésről-lépésre
fel fogja ismerni a még nem használt technikák szükségét vagy újításokat vezet
be.¹ A Freinet-pedagógia nyitottságában is érvényesül a szabadság: „A Freinet-
technika 1965-ben nem ugyanaz, mint ami 1940-ben volt […] Együtt tudjuk
folytatni e technika elengedhetetlen fejlesztését. A Modern Iskola sem nem
kápolna, sem nem egy zártkörű klub, hanem egy műhely, ahonnan az kerül ki,
amit ott mindnyájan együtt alkotunk” (Freinet, 1982). A munkában, az
¹ Barré, M. (2008). Célestin Freinet, un éducateur pour notre. Elérés: 2022. 09.15., forrás:
http://temoignage.barre.pagesperso-orange.fr/m3.html
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Megvolt a természetes motiváció a szövegek, rajzok, kézműves alkotások
létrehozására, az ihletet adó élményeket az iskolán kívüli séták technikája
biztosította, a megvalósításhoz a technikát a szabad kifejezés nyújtotta. Freinet
osztotta Dewey (1934) gondolatát, hogy a művészet különleges lehetőség a
tapasztalatszerzésre. Ő is úgy látta, hogy a művészet lényegében élmény:
először az alkotó, majd a befogadó személyes megélt élménye. Feleségével
gyermekalkotások autentikusságában, originalitásában is meglátták a
művészetet, azt az élményt, amit másokkal is meg kell osztani. Ezeknek az
alkotásoknak a sokszorosításához kéznél volt az iskolai nyomda, de újságokat
is létrehoztak (La Gerbe, Enfantines, Art Enfantin) a minőségi megjelenítés
érdekében.

Élise Freinet fametsző művészként különösen fontosnak tartotta a
művészeti nevelést a Modern Iskola mozgalomban. Az Art Enfantin folyóirat
megalapításával a szabad rajzolás és a szabad festés módszerének
megismertetésére, terjesztésére törekedett, megosztotta a tapasztalatait,
lehetőséget kínálva a pedagógustársaknak, hogy alkalmazzák ezeket a
technikákat (Go, 2018). „Azért vált a szabad kifejezés a mi pedagógiánkban a
gyermek-személyiség fejlesztésének eredményes eszközévé minden területen,
de különösen a poézisben és a művészetekben, mivel felismertük az álmodozás
képességét és jelentőségét. A művészeti nevelést sok iskola figyelmen kívül
hagyja és ezért még egy pedagógust sem marasztaltak el” (Elise Freinet, 1963).

Művészeti nevelés napjaink Freinet-pedagógiájában
A Freinet-pedagógia élő mozgalomként van jelen több mint 40 országban.

Megőrzik és fejlesztik a Freinet-technikákat, kiemelt helyet biztosítva a szabad
kifejezésnek. Működtetik az elindított művészeti folyóiratokat, a kapcsolatokat
az osztályok között, alkalmazzák a kommunikáció új formáit és a régieket is,
például a csereutazást. Az élmények ma is ihletadói a gyerekalkotásoknak.
Fontosnak tartják a brikolázst, a meglevő termékek más funkcióba helyezését,
különösen a hulladékká vált tárgyak műalkotássá alakítását. A Freinet-
pedagógia egyik alapelve, hogy „minden emberi lénynek szüksége van sikerre”
(Freinet, 1964), ezért nemcsak arra törekszik, hogy pozitív visszajelzéseket
adjon, hanem arra is, hogy olyan tanulási helyzeteket teremtsen, amelyekben a
gyerekek saját maguk, illetve társaikon keresztül pozitív visszajelzésekre
tesznek szert. Nagy hangsúlyt helyeznek arra, hogy a csoportban kialakuljon
egy bizalomteli légkör, amelyben minden gyerek otthonosan és biztonságban
érzi magát, ahol minden gyerek egyéniség lehet és tud a többiekkel
együttműködni. A gyerekeknek sikerélményt szerez, hogy a csoportban
kíváncsiak az ő egyéniségére, az őt érdeklő dolgokra, és számos lehetőséget kap
ezeknek a bemutatására. Miközben a csoport elfogadja minden tagját olyannak,
amilyen, ez a helyzet folyamatosan inspirálja őt az alkotásra, a fejlődésre.

Követik Freinet felfogását, aki úgy tartja, hogy természetes
környezetében a gyermek természeténél fogva kísérletező. Spontán módon
próbálkozik és hibázik, alkalmazza a tapogatózó kísérletezést, amely a
tudományos kutatás ismérveit hordozza. A művészetet különleges lehetőségnek
tekintik a tapasztalatszerzésre, ezért számtalan egyszerű technikával – a
fonalfestéstől a kézlenyomatokon keresztül a márványozásig – segítik a

A vence-i iskola
1935-ben nyitotta meg a kapuit Freinet saját iskolája, amit egy Vence-ben

vásárolt házból alakított ki, épített át feleségével és tanítványaival. A
megvalósításban „számos elemét találjuk az életreform-mozgalom
gondolatainak. A kialakított keretek hasonlóságot mutattak a
művésztelepekével, amennyiben a munka, a művészet és az élet egységet
alkotott” (Czabaji 2021, p. 346). Ahogy a művészközösségek életének is fontos
alapelve volt, a szabadban végzett munka, a természetes mozgáson alapuló
testkultúra és a hétköznapok és ünnepek közösségi élményként való megélése
(Németh és Skiera, 2018), úgy a Vence-i iskola működésében is. Élise Freinet a
természetgyógyászat és a homeopátia követőjeként nagy gondot fordított a diákok
egészségére, fontosnak tartotta a testmozgást, örömmel látta, hogy reggelente a
gyerekek az iskola medencéjének hideg vizében úsznak.⁴ Az életreform-
mozgalom hangsúlyozta „a természetes mozgás nevelő hatását és szépségét”
(Németh, 2018, p. 14), amit a vence-i iskola is magáénak vallott. Freinet a
tanulás-tanítás folyamatát a gyerekek életének egészére értelmezte, ezért a
táplálkozásra is kiemelt figyelmet fordított: a gyümölcsevést találta a legjobb
természetes táplálkozásnak (Nánay, 1938).

Hétköznapi közösségi élmény volt a vence-i iskolában a napindító
beszélgetőkör rituáléja, a heti terv elkészítése. Ünnepi alkalmat teremtettek az
elvégzett munka bemutatásának, a közösség előtti prezentációnak. Fontos és
ünnepi esemény volt az újságba kerülő munkák közös kiválasztása többkörös
szavazással (Freinet, 1982). A francia tanító arra is törekedett, hogy minden
gyerek egyéni képességét, amellyel a közösséget segítette, diplomával
elismerje. Sokféle oklevelet állítottak ki: „mesemondó, szorgalmas olvasó,
gépész, színész, lino-metsző, úszó stb. Miért? Azért, hogy mindegyik gyerek
érvényesíthesse az előnyös tulajdonságait” (Freinet hangfelvétel – idézi: Barré,
1990, p. 24–25). A diplomák átadása szintén ünnepélyes keretek között történt.

Erről a közösségi létről tudósít A Jövő útjain című folyóiratban megjelent
írás, amely már 1938-ban beszámolt Freinet iskolájáról és annak működéséről.
A szerző kiemelte, hogy: „Maguk tervezték, a maguk kezével készítettek
maguknak otthont. Maguk is tartják rendben, takarítanak, mosogatnak, mosnak,
javítják a ruhaneműiket. Küzdő, dolgozó, produktív életre készülnek itt fel”
(Nánay, 1938, p. 14). Ehhez a produktív élethez természetesen illeszkedett a
munka a maga célszerűségével és alkotó szépségével. A ház körüli munkák
vagy a ruhaneműk javítása is lehetőséget nyújtott a kreativitásra: van, ahol a
fafaragásra, van, ahol a hímzésre. Maga a kiválasztott természeti környezet is –
klimatikus üdülőhely pár kilométerre a Cộte d’Azur fölött, kilátással a tengerre
és a hegyekre – esztétikai élményt nyújtott.

A természeti környezetben tett séták, az útközben talált termésekből,
növényekből készült hang- és zenekreálásra alkalmas eszközök, a
megfigyelésekből, a megszerzett élményekből szabad rajzok, fogalmazások,
kézműves tevékenységek születtek vagy éppen színházi kifejezés formálódott.
Az egymással szervesen kapcsolódó Freinet-technikák megteremtették az
alkotómunkához nemcsak a feltételeket, hanem a folyamatos inspirációt is.

⁴ Freinet Kooperative für Freinet-Pädagogik e.V. honlapja https://freinet-paedagogik.de/
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gyerekek szabad kifejezését, alapozzák meg a művészethez való kapcsolatukat
a saját alkotásaikon keresztül. A Freinet-pedagógiai arra törekszik, hogy minden
gyerek számára elérhetővé, érthetővé és alkalmazhatóvá, művelhetővé tegye a
művészetet. A speciális képzéshez – akár zenében, képzőművészetben, színházi
kifejezésben stb. – szakembereket von be, de itt is keresi az együttműködés
lehetőségét a szülőkkel, a közvetlen környezettel. Támaszkodik az új
technológiákra, a technikai újdonságokra, ahogy annak idején Freinet is tette,
így például épít az online kurzusokra, a múzeumok virtuális bejárására, miként
alkalmazza a photoshop technikát vagy a digitális grafikát és még sok más,
napjainkban létező lehetőséget.

Összefoglalás
Freinet azzal, hogy az alkotómunkát helyezi pedagógiája középpontjába

és a tanulás-tanítás folyamatát a gyerekek életének egészére értelmezi,
megteremti egyfelől az alkotás vágyát és lehetőségét, tudatosítja annak értékes
voltát. Másfelől az iskolán kívüli világ bevonásával, a formális és informális
tanulás összekapcsolásával széles tapasztalat- és élményszerzési bázist,
inspirációs környezetet teremt a gyerekek számára. A szabad kifejezés
technikája, annak mindennapi gyakorlata és a csoport támogató közege
biztosítja az alkotó megnyilvánulás folyamatos jelenlétét.

Freinet a kultúra elsajátítását is a kultúra részeként tekintette, és azáltal,
hogy a gyerekek a saját szövegeiken keresztül tanultak meg olvasni és írni;
hogy ezeket az írásokat kinyomtatták és az iskolaújságba vagy az életünk
könyvébe helyezték a rajzokkal, festményekkel együtt, a felnőttek kinyomtatott
szövegeivel, képeivel hasonlóvá tették. A Freinet házaspár éreztette a
gyerekekkel a szövegek, rajzok, festett képek autentikusságából eredő alkotói-
művészi lehetőséget, de fontosnak tartotta az irodalom, a festészet,
képzőművészet jeles képviselőinek a bemutatását, hogy példát kínáljon, irányt
mutasson a fejlődéshez.

Az alkotó tevékenység nemcsak művészeti téren valósult meg, hanem
műszaki-technikai és tudományos területen is. A tapogatózó kísérletezés elve és
annak a folyamatos megvalósulása, a hibázás joga olyan élet és tanulási
környezetet teremtett, amelyben bátran működhetett a kíváncsiság hajtotta
próbálkozás. A Freinet-pedagógia a gyerekek szükségleteire építve, a
személyiségüket és jogaikat tiszteletben tartva mindent megtesz azért, hogy a
kíváncsiságukat fenntartsa és táplálja, és ezzel segítse alkotó emberekké
válásukat, növelje a fogékonyságukat a művészetre és a művészet megértését
saját alkotó tevékenységükön keresztül. A belülről motivált gyerek, akinek a
napi tevékenységben természetes módon jelen van az alkotás, nemcsak
fogékonnyá válik a művészetre, hanem részt is vesz annak létrehozásában.
Lehet, hogy nem Michelangelo szintjén, de a mindennapok esztétikai
környezetét gazdagítva.

https://www.cairn.info/revue-carrefours-de-l-education.htm
https://www.cairn.info/revue-carrefours-de-l-education.htm
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pedagógus személyének meghatározó szerepére és a pedagógus-gyermek szoros
kapcsolatára, mint elvárásra is több szülő kitért. A választásukat több esetben
meghatározta, az elérhető állami iskolák alacsony színvonala, a többi szülő jó
véleménye a Waldorf iskoláról, illetve a vegetáriánus étrend lehetősége. A
válaszoló szülők csaknem 20%-ának nincsenekek előzetes elvárásaik a Waldorf
intézménnyel kapcsolatban.

A Gurukulát választó szülők a vallásosságot, az értékrend jelentőségét, a
rendszeres lelki gyakorlatokat, a szentírások tanulmányozását, az etikett
elsajátítását, a jellemfejlesztést, a gyermek életkorának megfelelő
szükségleteire való odafigyelést, a példamutatáson keresztül elsajátítandó
tulajdonságok jelentőségét emelik ki, mint a Gurukula választásában döntő
szempontokat. A szülők megemlítettek egyfajta sajátos nevelést is, amelynek
lényege, hogy a gyermekek vannak a középpontban, nem az eredmény, amit a
gyermekeken keresztül láttatni kívánnak, valamint azt a számukra vonzó
nevelési elvet, hogy az egyén és a közösség számára egyaránt fontos, hogy
értékeljék és szolgálják egymást. Fontosnak tartják, hogy a gyermek meg tudja
élni a gyermekkorát, a gyermekkor felszabadult élményét, megnevezték
elvárásaikban a tanulást-tanítást, mint az óvoda és az iskola feladatát.

A Waldorf pedagógia kutatása nem új, hazánkban, többen foglalkoznak
vele (Németh & Skiera, 2003; Pukánszky & Zsolnai, 1998; Kolosai, 2009)
ugyanakkor a Gurukula pedagógiai vizsgálata még új terület. A kutatás a szülők
iskolaválasztási motívumainak vizsgálatával új adalékot nyújt a
Magyarországon meghonosodott alternatív pedagógiai irányzatok tényekre
alapozott megismeréséhez.

A kutatás bemutatása
Kutatásomban annak feltárásával foglalkozom, milyen nevelési értékek

alapján választanak oktatási intézményt a szülők gyermekük számára. Hasznos
lehet kutatási tényekre alapozottan megismerni a szülők elvárásait, nevelési
értékeit, feltárni intézményválasztási motivációikat. Témaválasztásomat az
inspirálta, hogy megismerhessem, vajon a lehetőségek széles repertoárjából, az
állami intézmények mellett, miért választanak a családok alternatív vagy
egyházi óvodát, iskolát. Miben tud többet, jobbat mást nyújtani egy ilyen
helyszín? Mik az elvárások és esetlegesen mi valósul meg azokból? Tudatos
döntés-e a szülők óvoda- és iskola választása?

Az alternatív pedagógiai lehetőségek közül a Waldorf-pedagógia oktatási
filozófiáján alapuló intézményeket vizsgáltam, valamint az eddig keveset
kutatott Gurukulát, amely a magyarországi krisna-tudatú hívők egyfajta oktatási
rendszere, ami az ókori Indiából származik. Kutatásom célja egyrészt, hogy
bemutassam, közelebb hozzam az általam vizsgált intézmények pedagógiai- és
nevelési értékeit, elsősorban a szülők perspektívájából. Célom még, hogy
megismerjem az érintett szülők és pedagógusok tapasztalatait, véleményüket és
motivációikat.

A kutatás kiindulópontjaként először az adott intézmények
dokumentumait elemeztem, mint a pedagógiai program, helyi program, SzMSz
stb. Ez szükséges volt az adott pedagógiai programok megismeréséhez. Ezen túl
a pedagógusokkal folytattam beszélgetést a strukturált interjú módszerével,

Gyermekeinek Waldorf oktatási intézményt, valamint
Gurukulát választó szülők nevelési értékeinek vizsgálata

Kantó Éva
óvodapedagógus hallgató

ELTE Tanító- és Óvóképző Kar

Absztrakt
A társadalom, a szülők elvárásai, valamint az abban megszületett és

működő iskola kölcsönhatásban állnak egymással. Rudolf Steiner
nevelésművészete a Waldorf-pedagógia Steiner szociális elképzeléseiben
gyökerezik, világnézeti alapját az antropozófia adja (Németh & Skiera, 2003;
Pukánszky & Zsolnai, 1998; Kolosai, 2009). A Gurukula pedagógia India
hagyományos nevelési rendszere, szellemisége a védikus irodalomra épül. A
krisna-tudatú hívők könyvei között a Bhagavad-gítá kiemelt jelentőségű. A
krisna-tudat mozgalma a védikus tudást, India hagyományos irodalmában
gyökerező ismereteket kelti életre, a Gurukula pedagógia ennek szellemiségét
követi. Kevéssé köztudott, hogy Steiner ismerte Bhagavad-gítá-t, a védikus
tanokból több elemet integrált világnézetébe, pedagógiájába.

Vajon jelenleg milyen elvárásokkal és tapasztalatokkal választanak
Waldorf pedagógiai programmal működő iskolát és óvodát, valamint Gurukulát
gyerekeinek a szülők? A kutatás az Óbudai Waldorf Iskolát, valamint a
Somogyvámoson, Krisna-völgyben működő Srí Prahláda Általános Iskolát és
Óvodát vizsgálja. A kutatás célja megismerni az intézmények pedagógiai
modelljeit, valamint az idejáró gyerekek szüleinek intézményválasztási
motivációit, nevelési értékeit. A kutatás kérdése: A szülők milyen elvárások
mentén hozzák meg döntésüket, amikor Waldorf óvodába és iskolába, illetve
Gurukulába íratják gyerekeiket? A kutatás módszerei: dokumentumelemzés,
szülőkkel és pedagógusokkal készített interjú, valamint szülőkkel felvett
kérdőíves kikérdezés. A zárt és nyílt végű kérdéseket egyaránt tartalmazó
kérdőíveket 117 szülő töltötte ki. Szöveges válaszaik esetében az
adatfeldolgozás módszere a tartalomelemzés.

A kutatás eredményei szerint a legtöbb szülőnek (80,3%) volt előzetes
elvárása a Waldorf iskolával kapcsolatban, amikor kiválasztotta gyermekének.
Érdekes, hogy az előzetes elvárásokban egyetlen szülő sem emeli ki a tanulást,
a jó iskolai eredmények elvárását. A következő tartalmak jelennek meg a szülők
válaszaiban: legtöbben a gyermekközpontúságot említik meg, amit a
következőképpen részleteznek: figyelnek a gyerekem testi-lelki szükségleteire,
mesélnek neki, sokat beszélgetnek vele, fejlesztik a képességeit, támogatják a
lelki fejlődését és a személyisége kibontakozását, figyelembe veszik életkori és
egyéni képességeit, támogatják tehetsége kibontakoztatásában, vonzó a
családias légkör, magának a Waldorf pedagógiának a hatásrendszere, az
atropozófiai háttér, a természetközeliség. Több szülő fogalmaz úgy, a gyermeke
harmonikus fejlődése a legfontosabb, ehhez elvárása, hogy az iskolai idő
felesleges terhektől mentes legyen. A digitális eszközöktől való mentességet is
többen megjegyzik a gyermeküknek Waldorf iskolát választó szülők, fontos
elvárás, hogy a gyerekek sok időt töltsenek a szabad levegőn, valamint a
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tömegoktatás iskolaformáival szemben. Az alternatív iskola és óvoda fogalmát
a következő meghatározásnak megfelelően használom a dolgozatban: „Az
alternatív iskola iskolamodellekre utaló elnevezés. Olyan iskolákat neveznek
így, amelyek céljaikban, tartalmukban és főleg módszereikben lényegesen
eltérnek az adott helyen és időben megszokottnak nevezhető iskolarendszer
intézményeitől. Az eltérés a program egészét (a filozófiáját) érintő olyan
mértékű sajátosság, amely önérvényű modellként értékelhető. Azokat az
iskolákat illeti meg az alternatív jelző, amelyek tényleges választékot,
pedagógiailag lényegesen eltérő lehetőségeket, modell értékű alternatívákat
kínálnak nevelőknek, tanítványoknak, (köz)oktatási rendszernek egyaránt. Nem
feltétlenül gyökeres ellentétei a többieknek és nem is csupán egyetlen
alternatívája lehet a mindenkori tömeges gyakorlatnak. Pedagógiai
alternatívát, más nevelést, más iskolát ígérnek, adnak, mint a többiek. Ha nem
is mindig ellenmodelljei, de pedagógiai berendezkedésüket tekintve valódi
konkurensei a többieknek. Hordozói lehetnek a jövőnek - ebből adódik a
legerőteljesebb szakmai és iskolahasználói várakozás velük szemben -, de
szolgálhatnak korlátozott jelentőségű képzési, nevelési érdekeket,
képviselhetnek fejlődési zsákutcát egyaránt” (Brezsnyánszky, 2004, p. 29).

Az alternatív iskolák nem követnek tehát konzekvensen egy-egy
tradicionális irányzatot, sokkal inkább szabadon, alkotó módon alakítják ki a
saját, a tömegiskolától gyakran szintén jelentős mértékben különböző
pedagógiai arculatukat. Fontos leszögezni, hogy az oktatási intézmények
fenntartója alapján megkülönböztetünk alapítványi, állami fenntartású, egyházi
fenntartású, magán, illetve egyéb egyesületi, szövetségi, szakszervezeti és
külföldi állam által fenntartott oktatási intézményeket. A kutatás elején még a
magam számára sem voltak egyértelműek ezek a fogalmak, a kérdőív
válaszaiban pedig abszolút összekeveredtek a jelentések. Ezért mindenképp
fontosnak tartottam tisztázni a dolgozatban használt jelentésüket.

Kutatásom alapfogalmait alkotja fentieken túl a nevelés és a nevelési
érték. A nevelés olyan tudatos tevékenység, konstruktív viszony, melynek
mindenképpen valamilyen céllal kell rendelkeznie, amely cél megfogalmazása
során szükségszerűen értékeket állítunk fel. Az értékek forrása lehet filozófiai
vagy pragmatikus, meghatározásában alapvető a szülő, valamint a gyermekek
között dolgozó pedagógus. A nevelési érték azokat az értékeket jelöli meg, ami
a pedagógia gyakorlat során bizonyul jónak, hasznosnak, működőképesnek
(Szarka-Bögös & Kolosai, 2016).

AWaldorf pedagógiai háttere
Az antropozófia a szellemtudomány viszonya a tudományhoz, a valláshoz

és a művészethez, egyben a világ megismerésének egy útja. Rudolf Steiner
hozta létre a múlt század elején. A szellemtudomány szerint, ha az emberek
kifejlesztik megfelelően az érzékeiket, akkor észrevehetik a körülöttük lévő
világokat. Steiner szerint a neveléstudomány alapjának elsődlegesen a
szellemtudománynak kellene lennie (Steiner, 1993). Az antropozófia tanításait
az élet számos területén alkalmazzák, például a gyógyászatban, a
gyógypedagógiában, a nevelésben, a művészetben és a mezőgazdaságban

hogy még közelebbi képet tudjak kialakítani a program gyakorlatáról, annak
megvalósulásáról. Végül a szülőkkel töltettem ki kérdőíveket az
intézményválasztás mögött meghúzódó gondolatrendszer és
intézményválasztási motívumok megismeréséhez. A dolgozatom a feldolgozott
anyag eredményeit, egyfajta sűrű leírását foglalja össze.

A Waldorf pedagógia kutatása nem újdonság hazánkban, már többen
foglalkoztak vele, ellenben jelenleg a Gurukula pedagógia még új terület. A
dolgozatom a Gurukula pedagógia és az ehhez kapcsolódó intézmény
vizsgálatával úttörő munkát kezd, újabb adalékot nyújt a Magyarországon
ismert alternatív pedagógiai irányzatok palettájához.

Az alternatív pedagógiák gyökerei, megjelenése Magyarországon –
Reformpedagógiai gyökerek

A reformpedagógiai nézetek a 19. század végén jelentek meg Európában
és az Egyesült Államokban, majd a 20. század elején bontakoztak ki. Céljuk a
pedagógiai gondolkodás és a nevelési gyakorlat gyermekközpontú megújítása.
A reformpedagógiák főbb irányzatai: a Maria Montessori nevéhez fűződő
Montessori pedagógia, a Rudolf Steiner által megalkotott Waldorf pedagógia,
illetve a Celestin Freinet nevével fémjelzett Freinet pedagógia. Az alternatív
óvoda és iskola sok esetben összemosódik a köznapi használatban a
reformpedagógiával. Az alternatív pedagógiák gyökerei kétségtelenül a
reformpedagógiákhoz nyúlnak vissza, azonban más időben és társadalmi
kontextusban értelmezett fogalmak. Az alternatív pedagógia sokszor eleve
konstruktív pedagógiai megoldást feltételez, azaz a tömegoktatás pozitív
alternatív megoldását. A komplex értelmezési keretben Brezsnyánszky (2004)
több aspektusból járja körül a lehetőségeket.

1. Az alternatív pedagógia a köznapi nyelvben az új, a más, az eltérő, a
modern, haladó, szabad, jelentésében használatos. Ebben az esetben gyakran az
eleve jobb, korszerűbb általánosítást is magában hordozza, illetve feltételezi,
ami nem minden esetben bizonyítható. Mindemellett a köznyelvben használatos
fogalom nem ragadja meg az alternatív pedagógiák szakmai lényegét. 2.
Fenntartói, iskolaszervezési szempontból az alternatív pedagógia fogalma a
nem állami, nem reguláris, nem domináns, nem hagyományos kontextusában
használatos. Ez az értelmezés elsősorban a rendszerektől való függetlenséget
hangsúlyozza, a szabadsággal, az el nem kötelezettség kiemelésével
(Brezsnyánszky, 2004). 3. Történeti, kronológiai szempontból elsősorban a
reformpedagógia iskoláira és hullámaira hivatkozva terjedt el az alternatív
pedagógia kifejezés. Ténylegesen először az 1960-as, 1970-es években, a
plurális demokráciákban civil kezdeményezésre létrejött iskolák nevezték
magukat alternatívnak. 4. A pedagógiai eszme- és programkritikai szemlélet
szerint a nem hagyományos, a nem a herbarti szellemiségű iskolák és óvodák
megnevezésére is használják az alternatív elnevezést. Ez a megközelítés
azonban igen szűken értelmezi a kifejezést (Brezsnyánszky, 2004).

Németh András és Pukánszky Béla (1996) értelmezésükben azt emelik ki,
hogy az alternatív iskolák, olyan heteronóm intézmények csoportjai, amelyek
pedagógiai programja, szervezeti keretei eltérnek, alternatívát jelentenek a
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művet többen magyarázatokkal látták el vagy írtak róla tanulmányokat. Az
egyik kiváló tanulmányban az érzelmek rendszerével kapcsolatban elhangzik,
hogy a szeretethez öt uralkodó érzés vagy hangulat – szanszkritul rasza –
tartozik: semleges, szolgáló, baráti, szülői, szerelmi (Rūpa Gosvāmī, 2016).
Mind az öt domináns érzés a szereteten alapul és mindegyik valamilyen egyedi
tulajdonságot hordoz. A semlegességre a zavartalanság, a nyugodtság jellemző,
és senki vagy semmi sem tudja felforgatni. A zavaró tényezőkkel szemben
semleges, erre utal a név. A szolgáló hangulat, ahogyan az a nevében is szerepel,
a szolgálatkészségre utal, míg a barátságra a kölcsönös bizalom jellemző. A
szülői érzést a gondoskodás uralja, a szerelmet a másik fél iránti odaadás. Egy
uralkodó hangulat minden más érzelemre kihat, az adott domináns érzés
árnyalja gondolkodásunkat. Nagyon jól példázza ezt a szerelem, egy szerelmes
nem pont ugyanúgy érzékel, észlel, gondolkodik, mint az, aki nem szerelmes,
gondolatai és érzései a szerelem köré csoportosulnak, szinte mindent ezzel
összefüggésben lát. Ezt az állapotot néha úgy jellemzik, hogy a szerelmes
„rózsaszínben látja a világot”. Hasonló mondható el az odaadó szülőkről,
ugyanis gyermeküket helyezik középpontba. A mély barátságban állók lelki
világát az egymás iránti bizalom érzelmi állapota színezi. A szolgálatkészség
során a másik fél értékelése, tisztelete kerül előtérbe, a saját érdekünket háttérbe
helyezzük (Nanavati, 2009).

A felsorolt hangulatok sorrendje további információ nyújt, ugyanis egy
adott hangulat saját jellemzőjén túl az őt megelőző érzés jellegzetességével is
rendelkezik. Ez viszont azt jelenti, hogy mind az öt uralkodó érzésben
megtaláljuk a semlegesség jellemvonását. A semlegesség mély elkötelezést
hordoz, ez biztosít stabilitást, nyugodtságot, zavartalanságot. Az adott viszonyt
és érzést semmi sem befolyásolja. Innen következik, hogy egy adott hangulat
akkor válik valóban uralkodóvá, ha elköteleződés is jellemzi, e nélkül nem jöhet
létre mély érzelem. Felszínes barátság, sekélyes szerelem már eleve nem
rendelkezik védelemmel a negatív tényezőkkel szemben, a zavarok könnyen
elsöprik. Ne feledjük, szeretetről van szó, mind az öt érzelmi állapotban a
szeretet valamelyik sajátos arculata kerül előtérbe, és elmélyült, valódi szeretet
nem létezik elhivatottság nélkül. A szülő gondoskodó érzéséhez tehát hozzá
tartozik a gyermek iránti barátság, szolgálatkészség, elköteleződés. A mély
szerelmet kiegészíti a gondoskodás, a barátság, egymás szolgálata és az
elköteleződés (Csák et al., 2021).

Az eddigiek részletezéséből minket elsősorban a szülői hangulat elemei
érintenek, ugyanis ennek összetevői határozzák meg a gurut, a tanítót, az
oktatók, aki a gurukulában tanít. Nagyon világos és egyértelmű jellemzők
birtokában lesz képes csak megfelelően ellátni feladatát. Az elemzés alapján jól
kirajzolódott, hogy az eltökéltség alapozza meg az összes többi értékes
jellemzőt. Azonban elköteleződés csak akkor alakul ki valaki iránt, ha minél
mélyebben megismerik az illetőt. A másik fél ismerete nélkül nem jön létre
tántoríthatatlan kapcsolat. Ebből adódóan a gurunak meg kell ismernie
tanítványa természetét, egyéniségét ahhoz, hogy felelősségteljesen és egyénre
szabottan tudja nevelni. A tanuló szükségleteiről a guru szintén gondoskodik,
akár egy szülő. Ezen kívül a tanítás tiszteleten és szolgálaton alapul, a tanító
azzal szolgálja tanítványát, hogy tanítja. Továbbá a tanár bizalommal van

(Németh & Skiera, 2003; Kolosai, 2009).
Minden létező dolog tárgya az antropozófiának. Az antropozófia

tudományos módszere a megfigyelésen és a megfigyeltek megértésén alapul. A
természettel foglalkozik, pontosabban a természet azon formáját kutatja, amely
az érzéki tapasztalásunk számára anyagi vagy energetikai voltában
megmutatkozik. Érzékfelettiekre alapoz az antropozófia. Minél többféle
észlelési módszerrel rendelkezünk, annál több dolgot tudunk a valóságnak
megfelelő fogalmakat alkotni (Steiner, 1993).

Továbbá a Waldorf pedagógia meghatározó elemei a ritmus és ennek
szerepe; az epochális oktatás; a művészeti nevelés vagy a művészettel nevelés;
az euritmia – mint mozgásművészet; az idegen nyelv tanításának fontossága,
illetve az osztályozás és az értékelés sajátos rendszere. A Waldorf-pedagógia
kisgyermekkorban alapvetően fontosnak tartja a szabad játék idejének és
tereinek megteremtését. Hét éves periódusokban gondolkodik az emberről.
Amit az első és a második hét évben a gyermekek játékosan, mesékkel,
mondókákkal, tevékenységekkel átéltek, megtapasztaltak, azt a tudásanyagot a
harmadik hét éves periódusban tanulják meg verbálisan, komolyan is (Kolosai,
2021; Kolosai, 2009). Mindehhez a Waldorf-tanterv rugalmas kereteket nyújt.

Gurukula elméleti háttere
India hagyományos kultúrája a védikus irodalomban gyökerezik. A

krisna-tudatú hívők szintén a védikus irodalomra támaszkodnak, mivel a
világvallások egyik legnagyobb vallását, a hinduizmus egyik ágát, a több
ezeréves vaisnavizmust, vagyis a Visnu-hitet képviselik. Visnu más alakjában
Krisna, a két forma megjelenésben némileg eltérő, de valójában azonosak, akár
egy színész, aki különböző öltözékekben lép fel. A krisna-tudat tanításának
középpontjában a hívek és Krisna közötti bensőséges szeretetkapcsolat áll. A
szeretet tiszteleten alapul, és mivel Krisna mindennek az eredete, ezért a felé
irányuló szeretet magába foglalja a többi teremtmény iránti tiszteletet.
Embertársaink és más élőlények tisztelete nélkül nem jöhet létre önzetlen
odaadás a Legfelsőbb iránt. Ennek a viszonynak a megalapozásában a család
nélkülözhetetlen szerepet tölt be. A szülők viszonya kihat a gyermek érzelmi
világára, ekképpen nagy felelősség hárul a családra.

A családra használt szanszkrit szó a kula, maga a főnév a kul (rokonná
válik) igei gyökből származik (M. Monier, W., 1899/2022, p. 295). Az iskolát
gurukulának nevezik, a szó a guru (tanító, mester, oktató) és a kula (család)
főnevek összetételéből jön létre (M. Monier, W., 1899/2022, p. 359). Agurukula
alapvetően arra utal, hogy az oktató által biztosított légkör családias. Ennek
kivitelezése valóban jelentheti azt, hogy az oktató otthon tanít, de ennél
fontosabb a tanító és a tanítvány közötti családias viszony, pontosabban a
pedagógus által biztosított feltétel, amelyben a diák a leghatékonyabban tud
tanulni. A tanító úgy oktatja a diákjait, mintha a saját gyerekeit tanítaná, olyan
akár egy szülő. A szülői viselkedés alapvető jellemzője a gondoskodás
(Bhaktivedanta Swami, 1982).

Az előadó-művészetet tárgyaló legrégebbi szanszkrit mű (Nátja-sászta)
részletezi az előadások során felvonultatott érzelmeket. Az évszázadok során a
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a gyermek életkorának megfelelő szükségleteit kielégítik. Mindezeket úgy,
hogy a gyermek meg tudja élni a gyermekkorát, a gyermekkor felszabadult
boldogságát.

Emellett megtalálhatóak szociális, társadalmi vonatkozások a szülők
válaszaiban, például az, hogy a család után az óvoda a következő színtere a
szocializációnak. A családban, az óvodában, az iskolában sajátítja el a gyermek
a viselkedés alapjait, az együttműködést és az emberi viszonyulások íratlan
szabályait. A szülők kiemelték a közösség számára fontos értékeket: a gyerekek
értékeljék és szolgálják egymást és a közösséget.
Az értékek és a helyes viselkedés alapjainak elsajátításával a szülők elvárásai
között megjelenik a sikeresség, az életrevalóság. A szülők azt várják a
Gurukulától, hogy a gyerekek az alapvető lexikális tudás elsajátítása mellett,
tanulják meg a döntés meghozatalának képességét, sőt a helyes döntés
meghozatalát. Tanulják meg, hogy minden tettünknek van következménye,
esetlegesen visszahatása. Mindemellett a szülők kiemelték még a
magasabbrendű célok felé való törekvést. Természetesen többen említették a
játékot, mint eszközt, hogy a gyerekek felfedezzék önmagukat és a körülöttük
lévő világot az örömteli játékokon keresztül.

A Waldorf intézményeket választó szülők is nagyszámban említették az
életre való felkészítés fontosságát. Ezen az önálló, továbbá kritikus
gondolkodásra, döntéshozatalra nevelést értették, valamint a felnőtt élet
előkészítését, amelynek alapja a felelősségteljes gondolkodás. Kiemelték a
társadalomba való beilleszkedés fontosságát, szerintük az oktatási intézmények
egyik feladata a jól alkalmazkodó, boldog, kiegyensúlyozott, tenni vágyó
felnőttek képzése. A szülők gondolatai között olyan társadalmi szempontok is
felmerülnek, hogy az intézmények olyan állampolgárokat neveljenek ki, akik
hasznos tagjai lesznek a társadalomnak, elsajátítják a társadalmi szabályokat.

Az életre való felkészítés célja az is, hogy a gyermek megismerje mi az
élet célja és mi ebben az ő feladata. Az óvoda és az iskola további célja
megismertetni a gyermekekkel a lehetőségeket a (szakmai) tanulmányainak
megalapozására, hogy a későbbiekben el tudja dönteni, mivel is szeretne igazán
foglalkozni.

Gyerekeik számára Waldorf-pedagógiát választó szülök szerint a
gyermekek számára, önmaguk felfedezése mellett, cél még a világ felfedése, a
világ dolgainak, műkődési mechanizmusának gyakorlati megismerése. „A
intézményes nevelés idealizált célja, hogy olyan felelősen gondolkodó
fiatalokat neveljenek, akik használható tudást szereznek meg. E tudásukkal a
társadalomban és a gazdaságban kivett szerepükkel hozzájárulnak az
emberiség fejlődéséhez. Megtanulják a társas együttélés szabályait, erkölcsi
nevelésben részesülnek.”

A jellemfejlesztés és szinonimái is gyakran előkerültek még a válaszok
között. Az oktatási intézmények célja, a szülők véleménye szerint, hogy a
gyermek megismerhesse saját magát, önmagával és a környezetével összhangba
kerüljön, így szert tehessen egy egészséges önértékelésre, önbizalomra. A
pedagógus munkája során segítsen a rá bízott gyerekeknek megtalálni
erősségeiket, orientálja őket képességeik és személyiségük fejlesztésében.

tanítványa iránt, ez a diák felé mutatott barátság megnyilvánulása
(Bhaktivedanta Swami, 1995; Bhaktivedanta Swami Prabhupáda, 1982, 1995).

A tanítvány jellemét, természetét fontos megismernie a tanítónak ahhoz,
hogy megfelelő oktatásban részesítse. Ebben segítik a védikus irodalomnak az
ember érzelmi, értelmi, fizikai jellemzőivel foglalkozó részei. A védikus
irodalomra épülő hagyományos kultúrában hangsúlyosan veszik figyelembe az
egyén adottságait, hogy lehetőleg mindenki minél optimálisabban tudjon
hozzájárulni a társadalom építményéhez. A szülők és a pedagógusok szem előtt
tartják a gyermek jellemzőit, annak érdekében, hogy megfelelő neveléssel érett
gondolkodású, felelősségteljes felnőtté fejlődjön.

A védikus irodalomra épülő kultúra többezer éves múlttal rendelkezik, és
ebben az irodalomban óvodákról még nem esik szó, csak iskolákról. Az iskola
előtt a gyermek nevelését a család biztosította. A szülőket szintén a tanítók
(guru) kategóriájába sorolják, a gyermek nevelésében központi szerepet
töltenek be. A szülők nem csak egyszerűen a gyermek biológiai fejlődéséhez
járulnak hozzá, és megteremtik az anyagi feltételeket a gyermek fizikai
ellátásához, hanem hangsúlyos nevelő szerepet egyaránt ellátnak. A szülők
szerepe nélkülözhetetlen (Bhaktividya Pūrṇa Swami, 1998).

Eredmények
A kutatás eredményei szerint az alternatív intézményt választó szülők

tudatosan, saját nevelési értékeiket mérlegelve választanak intézményt. A
szülők nevelési értékeinek mintázatai leírhatóak. Gyerekeik számára Gurukulát
választó szülők a legfőbb kategóriákon belül a vallásosságot, az értékrend
jelentőségét emelték ki. A vallásosságon belül kiemelték a gyakorlatban
megvalósuló rendszeres lelki gyakorlatokat, a szentírások tanulmányozását, az
etikett elsajátítását. A közös értékrendet képviselő szakemberekkel és
kortársakkal együtt töltött idő felbecsülhetetlenségét egyaránt hangsúlyozták.
„Rengeteg verset megtanult a szentírásokból + beépült a napjába a
rendszeres napi japa-meditáció.”
Az egyéb értékek leírása során, a példamutatáson keresztül elsajátítandó
tulajdonságokat emelték ki, például: igazmondás, kegyesség, egyszerűség,
tisztaság, türelem, helyes és helytelen közötti különbségtétel, erőszakmentesség,
önmegtartóztatás, egyszerűség, elégedettség, komolyság.

A Gurukulát választó szülőknek fontos az értékközpontú látásmód, az
alapvető emberi értékek mellett a lelki értékek hangsúlyozása. A nevelési
értékek között kiemelkedik a jellemfejlesztés, hogy a gyermekeknek
lehetőségük legyen egy erős, jó jellem kialakítására, megtanulják, hogyan
váljanak kedves és alázatos személyekké.

Ritkábban neveztek meg konkrét értékeket, melyek a tanuláshoz-
tanításhoz kapcsolódnak. Ebben a főkategóriában az ismeretanyag átadása,
valamint az idegen nyelvek fejlesztése jelent meg. A szülők megemlítettek
egyfajta sajátos nevelési értéket is, amelynek lényege, hogy a gyermekek
vannak a középpontban, nem az eredmény, amit a gyermekeken keresztül
láttatni kívánnak. Az óvoda és az iskola feladata a Gurukulát választó szülők
szerint, hogy segítenek az egészséges személyiségfejlődésben, akár a
temperamentumot, a személyiség típusokat is figyelembe véve, amellett, hogy
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Gyerekeiknek Waldorf pedagógiát választó szülők kiemelték, hogy az
óvoda és az iskola segítsen fenntartani a kíváncsiságot és egy gondtalan,
felszabadult, vidám gyermekkort. „Hagyni a gyerekeket szépen a saját
ritmusukban fejlődni és segíteni, hogy biztonsággal kibontakozzanak, érjenek
és sokat játszanak.”

Sokan kiemelték a tudás – tanulás témakörében az alapműveltség
megszerzését, a gyermekek sajátítsák el a számolás, az írás és értő olvasás
alapjait. A lexikális tudás mellett, ami még fontosabb a szülők
értékválasztásában, hogy a pedagógus az önálló gondolkodásra és önálló
cselekvésre neveljen. A szülők azt várják, hogy tanulni és kérdezni tanuljon meg
a gyermek egy erőteljes fókuszálásban, a projektgyakorlatokban, a közösségi
munkákban, alakuljon ki a kritikus gondolkodás képessége. Mindezen értékek
mellett plusz, amennyiben a gyerekek tanulnak hangszeren, mozognak-
sportolnak, fejlődik kézügyességük, finommotorikájuk.

Amit még kiemeltek a szülők, az a tanulás módszereire, illetve holisztikus
feladataira vonatkozik: a tudás megszerzése játékos módon történjen, a
kultúrára-műveltségre képzés, a kíváncsiság fenntartása és a természet iránti
érdeklődés kialakítása is meghatározó cél.

A gyerekeik számára Waldorf-pedagógiát választó szülők számára
további fontos szempont, a gyermekközpontú, személyre szabott oktatás, a
személyre szabott bánásmód, a gyermek személyiségének feltétel nélküli
elfogadása, -fejlesztése egyéni jellemvonásainak és érdeklődésének
megfelelően.

A szülők szerint fontos, hogy a pedagógusok higgyenek gyermekeik
képességeiben, támogassák őt az erősségeiben. A szülők számára az az ideális
oktatási színtér, ahol az otthon mellett szintén önmaga lehet a gyermek,
megőrizheti egyéniségét, megtalálhatja valódi belső erejét. „A gyerek
biztonságban nőjön fel, fizikai, érzelmi és egyéb szükségletei kielégítésre
kerüljenek. Feltétlen szeretetet kapjon, amitől egészséges felnőtt válhat
belőle.”

Többen említették a művészeti nevelés, mint nevelési érték fontosságát.
Felsorolták a művészi mozgás, a zene, egyéb művészeti ágak szükségességét a
nevelésben. Megjelent a művészi – és esztétikai érték élményén belül, a szépség
és a művészetek iránti fogékonyság kifejlesztése „a művészetek meg- és
átélése”.

Többen említettek az óvodai és iskolai nevelés részeként az erkölcsi
értékekre és vallásosságra irányuló pozitívumokat. Gyermekeik számára
Waldorf-pedagógiát választó szülők számára fontos az erkölcsi nevelés, az hogy
oktatási intézmény erkölcsi értékeket egyaránt formáljon. Ehhez kapcsolódóan
az alábbi kifejezések kerültek elő legtöbbször: tisztelet, együttérzés, becsület,
kitartás, empátia, igazmondás, egyenesség, elfogadás, öröm, őszinteség,
tolerancia, udvariasság, segítőkészség és a szeretet. „Fontos, hogy az ember –
felnőtt, gyerek egyaránt – megélje a pillanatot és megtalálja minden kis
dologban az örömöt.”
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forrásokká válhassanak a fiatal, társadalmilag elkötelezett pedagógusok,
kulturális munkások számára is.

2017-ben egy kiállítási projekt¹ kapcsán kezdtem el e témával
foglalkozni, amelyhez egy másik (félhivatalos) iskolai művészeti szakkört
kutattam elsősorban.² A kiállításon Forgács Péter leiningen utcai általános
iskolai tevékenysége dokumentációkon, különböző visszaemlékezéseken és
Péterffy András Tárgyilagos kép című filmjén keresztül volt bemutatva, a
kutatás részeként pedig meginterjúvoltam és közös találkozóra hívtam a
kísérletekben részt vett gyerekeket (akik ma az ötvenes éveikben járnak). A
konferencia-előadáshoz végzett kutatás nagyrészt Kodolányi Sebestyén (a BBS
utolsó vezetője) alkotói/szerzői munkásságára (Polgár, 2017), illetve Czirják
Pál BBS-re vonatkozó írásaira alapszik (Czirják, 2009, 2014). Az anyag teljes
egészében a doktori kutatásomban fog megjelenni, ahogy a Balázs Béla Stúdió
más pedagógiai filmjeinek (például a Nevelésügyi sorozat) szorosabb elemzése
is; előadásomban mindebből csak ízelítőt adok.

ABalázs Béla Stúdióról röviden
A BBS alapításának 50. évfordulóján, 2009-ben nagyszabású kiállítást és

vetítéssorozatot szerveztek a Műcsarnokban, amely lehetőséget adott a BBS
filmtermésének sokoldalú és összehasonlító elemzésére, alkotói módszerek
újra-, és átértelmezésére.³ A jubileum kapcsán átfogó tanulmánykötet is
megjelent Gelencsér Gábor (2009) szerkesztésében, amely megkerülhetetlen
azoknak, akik közelebb akarnak jutni a stúdió belső működésének és külső
szorításainak, társadalmi szerepvállalásának és alkotói tendenciáinak
megértéséhez.

Az 1958-as évben a hatalom elkezdte újjászervezni a művészeti
intézményrendszert, újjáalakította a művészeti szövetségeket, és ennek a
kultúrpolitikai programnak természetesen része volt, hogy a fiatal
alkotóművészek helyzetét is rendezzék, értsd: ellenőrizhető, központosított
szervezetekbe tereljék őket. A Balázs Béla Stúdió létrehozását azonban az
önszerveződés igénye is alakította. A Stúdió létrehozását egy kisebb filmes
baráti társaság (Szabó István, Kézdi-Kovács Zsolt és mások) kezdeményezte
Gerhardt Pál (és a szakszervezet) vezetésével Aczél Györgynél. A tervet
rövidebb egyeztetés után a pártbizottság is elfogadta, és a BBS 1960-ra a
hivatalos filmes stúdiórendszer részévé vált (Udvarnoky & Varga, 2009). A BBS
mellett ugyanekkor alakult meg a Fiatal Képzőművészek Stúdiója (FKS)⁴ is.
Ezek a szervezetek az adott művészeti ágban dolgozó 35 év alatti alkotókat

1 Pedagógiai partizánakció(k). OFF-Biennálé Budapest - Der Punkt Galéria. 2017
2 A szakkör a Városmajor utcai Általános Iskola légópincéjében, majd később padlásán zajlott
a hetvenes–nyolcvanas évek fordulóján, Rév István (történész) és Sinkó István (képzőművész)
vezetésével. A szakkör nem volt hivatalos kísérlet része, ám módszerei erős kísérletező
kedvről árulkodnak. A szakkör történetéről, pedagógiai hátteréről bővebben: Lődi Virág, 2016.
3 BBS 50 Más hangok, más szobák – Rekonstrukciós kísérlet(ek) – A Balázs Béla Stúdió ötven
éve. Műcsarnok. 2009. Kurátor: Páldi Lívia, Kodolányi Sebestyén
4 Bizonyos hasonlóságok kimutathatók a valamikori szervezetek között, de ezek együttes
elemzése problematikus volna a művészeti erőtér akkori állapotának, a különböző művészeti
ágak eltérő strukturális sajátosságainak ismertetése nélkül.

ABalázs Béla Stúdió mint pedagógiai műhely
Társadalmi forgalmazás és egy vizuális nevelési kísérlet filmes

reprezentációja
Lődi Virág
doktorandusz

Magyar Képzőművészeti Egyetem, Doktori Iskola

Absztrakt
A Balázs Béla Stúdió (BBS) az 1969 és 1980 közötti időszakban erős
szociológiai megalapozottságú szellemi és alkotó műhelyként működött. Az
experimentális filmezés mellett a helyzetteremtő, kutatásalapú
dokumentumfilmezés, és a filmek közvetítésének, társadalmi szerepvállalásnak
kérdése foglalkoztatta a stúdióban alkotók egy csoportját. A BBS hivatalos,
támogatott működése és ugyanakkor rendszerkritikus (ellenzéki) attitűdje sok
tanulsággal szolgálhat a mai olvasónak. A konferencia kontextusában a BBS
közművelődési/pedagógiai vállalkozásával, a “társadalmi filmforgalmazással”,
valamint külön egy annak film-törzsállományába felvett (bár nem a BBS-ben
gyártott) dokumentumfilmmel, a Tárgyilagos képpel fogok foglalkozni, mely
utóbbi egy általános iskolai kísérletet, Forgács Péter komplex esztétikai
nevelési programját mutatja be. A két téma kapcsán azt szeretném
megvizsgálni, hogy miért kerültek a Kádár-korszakban a nevelésügy kérdései
művészek és eredetileg nem pedagógus értelmiségiek érdeklődésének
homlokterébe, illetve miként jelent meg az ellenzéki, rendszerkritikus hangvétel
egyes pedagógiai projekteken keresztül.

***
„Csak olyan korokban él a pedagógia mint valóság, melyben univerzális célok
is élnek; a polgári társadalom azonban tisztára partikuláris és rég megszűnt

akarni célokat, csak önmagáért küzd, nem mert hisz a saját létének
értelmében, rendeltetésében, hanem mert ereje van hozzá. Így áll elő a helyzet:

a nevelés mint társadalmi funkció lehetetlenné vált és mint individuális,
társadalmon kívüli, gyakran aszociális jelenség lehetséges csak, mert ahhoz,
hogy szociális lehessen, nem a pedagógiának, hanem a szociális kereteknek

kellene megváltozni.”
Sinkó Ervin (1927)

Bevezető
Jelen tanulmány fókuszában a Balázs Béla Stúdió egy adott időszakára

(1969–1980) különösen jellemző pedagógiai/közművelődési szerepvállalás, az
úgynevezett „társadalmi forgalmazás”, illetve egy, a BBS szellemi közegében
megszületett film, a Tárgyilagos kép áll. Elsősorban az foglalkoztat, hogy
érzékeltessem, hogyan váltak az iskola és a közművelődés demokratizálódási
kísérletei egyes félhivatalos (ellenzéki) törekvések műveleti terepévé. Célom,
hogy az elemzett alkotói/pedagógiai gyakorlatokat a (film)művészeti közegből
át-, illetve visszaemeljem a pedagógiai közeg diskurzusába, és így inspirációs
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közművelődési jellegű program: a társadalmi filmforgalmazás (Dárdai, 1979a,
b).

A társadalmi forgalmazás lényege – ahogy az 1979-es módszertani
kézikönyvük címe állítja –, hogy Vetíteni nem elég! tehát a filmkészítés
kollektív folyamatához hozzátartozik nemcsak a szociológiai igényességű
előtanulmány, az analitikus megközelítés, hanem a filmek utóéletének
párbeszédteremtő gondozása is. A program által javasolt forgalmazási forma a
filmkészítés gyakorlatát terjeszti ki a közönséggel való tudáscsere facilitálására;
viták generálását, moderálását, illetve az érintett közösséggel való
kapcsolattartást teszi meg feladatául. A társadalmi filmforgalmazás igényét
vélhetően az a körülmény is erősítette, hogy a BBS-ben készült filmeknek nem
volt bemutatási kötelezettsége,⁹ azaz sok esetben nem kerültek (kerülhettek)
vetítésre nagyközönség előtt. A szűkebb nyilvánosság tereiben –
filmklubokban, egyetemi/KISZ fórumokon stb. – ugyanakkor nem korlátozták
a filmek és a közönség találkozását. De a társadalmi filmforgalmazás stratégiája
abból a szempontból igazán izgalmas, hogy közvetlenül a hatalom
degenerálódott ideologikus szlogenjeit és a társadalmi élet kiüresedett
szervezeti formáit vette alapul és töltötte meg valóságos, kritikai tartalommal.
Ez olyan értelmiségi szerepvállalás, amely a jelen viszonyok között működő
(magyar) baloldali kritikai közegnek – amelynek a marxista kultúracsinálás
lehetőségei, vagy éppen a kritikai pedagógia a kutatási területe¹⁰ – különösen
tanulságos.

A társadalmi filmforgalmazás mint közművelődési és pedagógiai program
a filmkultúra és a film médiuma tudatos társadalmasításával dolgozott. Bár az
általam ismert korabeli szövegek nem tartalmaznak hivatkozásokat hasonló
vállalkozásokra, a kezdeményezés nem teljesen előzmény nélküli. Kodolányi
Sebestyén egy interjúban utal például a szovjet rendező, Alekszandr
Medvegykin harmincas évek elején megvalósult kinopoezd (filmvonat)
koncepciójára. (Polgár, 2017) Ennek lényege az volt, hogy a propaganda-
anyagokat terjesztő agit-vonatokhoz hasonlóan, de annak módszerét kissé
eltérítve, az előrecsomagolt propaganda filmek helyett helyben leforgatott és
megszerkesztett dokumentumfilmeket vetítettek le a filmek elkészítésben is
résztvevő közösségnek. Medvegykin a módszert nyilvánvalóan nem
rendszerkritikus módon használta, hanem éppenséggel az új rezsim felépítését
kívánta segíteni: a film médiuma a társadalmi feladat tudatosításának, a
problémák feltárásának közvetlen eszköze volt, a Vörös Hadsereg
támogatásával (Heftberger, 2015).

A hatalommal való viszony, mint azt már a fentiekben érintettem, a BBS
esetében is releváns kérdés, bár a filmek tartalmukban egyértelműen kritikusak.
Ugyanakkor a társadalmasításnak is vannak határai: a filmkészítés folyamata
nincs demokratizálva, nem tesznek lépéseket a kamera két oldala közötti

⁹ A bemutatási kötelezettség hiányának köszönhető, hogy a többi filmstúdiótól eltérően, ahol
már a forgatókönyveket be kellett mutatni a filmbizottságnak, a BBS-ben minden elfogadott
filmprojekt eljuthatott a megvalósulásig hatalmi cenzúra nélkül, moziforgalmazásra azonban a
Filmigazgatóságon kellett engedélyeztetni a filmet. (Gervai, 2004)
¹⁰ Lásd például a Helyzet Műhely és a Fordulat társadalomelméleti folyóirat szellemi közege:
https://helyzet.wordpress.com/; http://fordulat.net/

„készítették fel” a felnőtt pályára (annak bürokratikus útvesztőire is!); az FKS
esetében, ahol a tagsági viszony legitimálta a fiatalok művészeti praxisát: aki
tag volt, az nem számított közveszélyes munkakerülőnek.⁵ Jóllehet, a hatalom
elsődleges célja a művészeti főiskolákon végzett fiatalok⁶ szem előtt tartása volt
az új szervezeteken keresztül, amibe a cenzúra különböző (néha igen ravasz)
formái és szintjei is beletartoztak, ugyanakkor új platformot hoztak létre a
szabad kísérletezésnek és a fiatalok szakmai párbeszédének.⁷ Dárday István így
foglalta össze a Stúdió és a hatalom viszonyát: „A hatalom számára a BBS
akvárium volt, egy közelről vizsgálható lombik, ahol – állambiztonsági
eszközökön kívül is, magas intellektuális síkon is – megszületésük pillanatától
kezdve lehetett figyelni és nyomon követni az egyes generációkat, a bennük
érlelődő törekvéseket, a felbukkanó politikai, művészeti és társadalmi
tendenciákat. A másik oldal nyeresége egyértelmű volt: ugyan korlátozott, de
mégis egyfajta teljes alkotói szabadság, elindulási lehetőség a pályán, a
művészet számára legjelentősebb lehetőség: hivatalos pecséttel ellátott
menlevél a kísérletezésre” (Dárday, 2015, p. 106).

A konstruktív hatni akarás programja
A Stúdió életét az 1969 és 1980 közötti időszakban két irányzat határozta

meg; a „kritikai-szociológiai dokumentarizmus” és a „neoavantgárd
experimentalizmus”. A Balázs Béla Stúdió tagjai 1969-ben a Filmkultúra
folyóiratban közölték Szociológiai filmcsoportot! című kiáltványukat
(Grunwalsky et al., 1969) melyben a kutatásalapú dokumentumfilm-készítés
szükségességére hívták fel a figyelmet, pontokba szedve fogalmazva meg a
társadalmi témák filmes feldolgozásának módszerét, egyben új formanyelvét.⁸
A program lényege az alkotói folyamatba épített szociológiai kutatás: az alapos
problémafeltárás, a hosszú távú jelenlét a tematizált társadalmi környezetben,
az interdiszciplináris párbeszéd (az előkutatás megvitatása társadalomelméleti,
pedagógiai szakemberekkel) és kollektivizált alkotófolyamatok működtetése.
Ez nemcsak a filmkészítés folyamatára hatott, hanem a filmek esztétikájára,
formaalkotására is: „ez újfajta dramaturgiát kíván, amely nem egyszerűen
„dramatizálná a tényeket”, hanem magát a megismerő analízist tenné meg
szerkesztési elvvé” (Grunwalsky et al., 1969, p. 96). A későbbiekben e program
szerves folytatásaként fogalmazódik meg a BBS-n belül egy másik,

⁵ A BBS esetében, lévén a filmes infrastruktúra képes volt felvenni a frissen végzett filmes
szakembereket, erre nem volt szükség.
⁶ BBS 1973-ban lazított a belépés feltételein, ettől kezdve csatlakoztak a Stúdió életébe
főiskolán nem végzett, vagy más szakirányú képzésben résztvevő alkotók is. Ugyanez a nyitás
a Fiatal Képzőművészek Stúdiójában is végbement, ott is megjelentek a társdiszciplínákból
művészek és autodidakta alkotók is.
⁷ A filmek elkészítési folyamatába ritkán szóltak bele „felülről”, inkább bürokratikus
nehezítésekkel éltek, amely így nem a teljes ellehetetlenítést jelentette. Az aránylag
demokratikusan működő Stúdió vezetősége döntött a megvalósításról a filmtervek alapján, a
hatalom inkább a filmforgalmazásnál lépett közbe, ha akart.
⁸ A Balázs Béla Stúdió, és a Budapesti Iskola dokumentarista irányzatáról lásd Hammer
Ferenc és A. Gergely András tanulmányait a BBS 50 című tanulmánykötetben (Gelencsér,
2009, 263–274 és p. 301–318) vagy Gelencsér Gábor (2014): Csend és kiáltvány című írását
Az eredendő máshol kötetben (p. 125–129).
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társadalmi forgalmazás megyei modellkísérletébe a Kulturális Minisztérium engedélyével.
Ennek tapasztalatait szintén az 1979-es kézikönyvben foglalják össze (Dárday, 1979a).
¹² Vitézy László (1976): Mecénások; Dárday István (1975): Rongyos hercegnő; Szalai
Györgyi, Vitézy László (1978): Leleplezés.

A megértést és aktivizálást célzó másik két hosszabb ismertető hasonló
lendülettel, sok felszólítással, kinyilatkoztató stílusban van megfogalmazva, de
jobban kifejtik nem csak magának a programnak az infrastrukturális igényét és
a közművelődési célokat, hanem a fogalmi/elméleti keretet is: mit értenek
„társadalmi” alatt; mi a munka (mint fizikai tér és mint filozófia fogalom)
szerepe mindebben; hogyan működik közre a film mint médium a
demokratizálódás gyakorlatában.

A Vetíteni nem elég módszertani kézikönyvben szereplő film-
törzsállományt tematikus csoportosításban is közlik a szerkesztők: pedagógia,
közművelődés, életmód, politikai témájú filmek, falu stb. (Dárday, 1979a,
20–27). Ebben a csoportosításban furcsamód az általam választott film, a
Tárgyilagos kép nem kap helyet a pedagógiai filmek között, még ha a
törzsállományba be is került. Ezen kívül nem sok olyan film van a
filmográfiában, amely a vizuális nevelés kérdését érinti, bár
művészetközvetítéssel, befogadással és ízlésformálással foglalkozó munkákkal
találkozhatunk a „közművelődés” tematikus blokkban.¹² A gyerekek vizuális
kultúrájával szorosabban még a Macskássy Katalin szerkesztette, roma
gyerekekkel kollektív alkotói/pedagógiai folyamatban megszületett Nekem az
élet teccik nagyon című animációs film foglalkozik, illetve említhető még Mit
látnak az iskolások? (rend.: Dárday István, Szalai Györgyi, Vitézy László,
1977) című film.

A fent említett BBS 50 tanulmánykötetben a pedagógiai filmeket Czirják
Pál (2009) tárgyalja alaposan, kontextualizálva őket az 1972-es oktatási
párthatározat idézésével, és a filmek rövid leírásán keresztül kiemeli az alkotók
által megjelenített legfőbb motívumokat (önkormányzatiság az iskolában,
demokratizmus, világnézeti nevelés, a pedagógus társadalmi pozíciója). A
Tárgyilagos képről értelemszerűen ebben a tanulmányban sem esik szó, mivel
nem a Balázs Béla Stúdióban, hanem a Népszerű Tudományos Filmstúdióban
készült. Tanulmánya végén Czirják ugyanarra az álláspontra jut, mint jómagam,
miszerint ezek az alkotások nagyon jól használhatóak lennének oktatási
helyzetekben, pedagógus képzésekben – így a pedagógus szakma
önszerveződési folyamataiban is releváns szerepet kaphatnának.

Forgács Péter és a Leiningen utcai kísérlet
A Kádár-rendszer oktatáspolitikájának megközelítéséhez jó alap az 1972-

edik évi oktatási párthatározat, amely a kísérleti iskolák, a neveléstudomány, a
demokratizmus fejlesztését, a tanítási feltételek javítását és az egyes tantárgyi
módszertanok korszerűsítésének igényét fogalmazza meg (H. Farkas, 2006;
Sáska, 2004). Ugyanakkor mindezt az uralkodó ideológiai sablonok rutinszerű
használatával keretezi, és ezzel egyben relativizálja is, előrevetítve a célok
felemás megvalósulását (Lődi, 2016, p. 13-16). A korszak valóságos oktatási
környezetéről, iskolakultúrájáról több korabeli film is érzékletes képet nyújt. A

hierarchikus viszony feloldására. Ilyen szempontból radikálisabb alkotói attitűd
jellemzi a hatvanas évek végén, Chris Marker kezdeményezésére létrejött
Medvedkin Groupot, amely szintén a társadalmilag elkötelezett film útjait
kereste, de egy demokratikus társadalmi környezetben (Perczel, 2018).

A BBS víziójában a társadalmasítás azt jelentette, hogy: „(e)z a
forgalmazási forma a befogadót /a nézőt/ társadalmi lény mivoltában
találkoztatja a filmmel” (Dárday, 1979a, p. 7). Céljuk, hogy “(a) film és a
közönség tudatosan megszervezett találkozása közösségi élménnyé váljon a film
által indukált társadalmi problémákról való közös gondolkodásban, vitában.
(...) a film és befogadók találkozása csak így válhat sajátos fórummá, ami teret
ad a közéleti aktivitásra, a társadalmi kreativitás készségének elsajátítására, és
a demokratizmus gyakorlati megvalósítására” (Dárday, 1979a, p. 9).

“A társadalmi forgalmazásra alkalmas filmek azt a kérdést teszik fel:
akarjátok-e szemtől szembe látni magatokat, akartok-e szembenézni azzal a
valósággal, amelyben éltek, tudtok-e élni a szembenézés lehetőségével: van-e
erkölcsi erőtök változtatni magatokon és a világon? Ezt kérdezik a
funkcionáriustól, a gyárigazgatótól, a közművelődési szakembertől, a
pedagógustól, a munkástól - mindannyiunktól” (Dárday, 1979a, p. 16).

A Balázs Béla Stúdió Közművelődési kutatócsoportjának pedagógiai
ambíciói, elkötelezettsége a Vetíteni nem elég! szerkesztésmódjában is testet
öltenek, hiszen az számol a különböző befogadói diszpozíciókkal és a
tudásközvetítés differenciált lehetőségét nyújtja a program négyféle leírásával:
Mi a társadalmi forgalmazás annak, akinek csak 1 perce van; akinek csak 3
perce van; aki meg akarja érteni; és végül annak, aki használni akarja. Vegyük
sorba a négyféle ismertetést, hogy plasztikussá váljon a program
szemléletmódja!

A program lényegét a VETÍTENI NEM ELÉG imperatívusza foglalja
magában az első oldalon. Az első, összesen hatmondatos leírás szinte
kiáltványszerű, lényegre törő, társadalomelméleti és politikai kategóriákban
beszél: „A magyar társadalom rétegzett.”; „A társadalmi forgalmazás a
demokratizmus megteremtésének lehetséges fóruma.” (Dárday, 1979a, p. 3) A
második („3 perces”) verzió már röviden azt is tisztázza, milyen kontextusban
született meg a program igénye és hogyan viszonyul a film- és médiaipar
forgalmazási rendszeréhez. Előzményként a hatvanas évektől megerősödő
társadalomtudományos diszciplínák, elsősorban a szociológiai gondolkodás
szellemi életre gyakorolt hatását jelöli meg, ami a BBS alkotóit is a
„valóságfeltáró” dokumentumfilm-készítés felé fordította, és később ezek a
filmek alakították ki “a maguk sajátosságaival adekvát befogadási formát, a
társadalmi forgalmazást”. Itt már az intézményesülés irányát is deklarálják: a
hálózat nélküli hálózat talán elsőre nehezen kibogozható kifejezésével élnek.
Ezalatt azt értik, hogy nem egy új intézményi hálózat létrehozása a céljuk,
hanem a már meglévő közművelődési rendszer jobb kihasználása: a
munkásotthonok, gyárak, iskolák platformjait kell egy központ révén
koordinálni, és velük együttműködésben végigvinni a társadalmi forgalmazás
programját.¹¹

¹¹ A Társadalmi Forgalmazás Központ lényegében meg is alakult a BBS Filmgyártási
Forgalmazási és Közművelődési Kutatócsoport indítványára, és 1978-ban bele is kezdenek a
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gyermeklélektani írásainak hatása jól érezhető Forgács pedagógiai
gyakorlatában, amikor a gyerekekkel párbeszédben, finom jelzésekkel segíti
őket a kreatív alkotófolyamatokban, a fegyelmezési stílusában, illetve abban a
módban, ahogyan tudatosítja a folyamatokat az elméleti munkájában, lekövetve
a gyermek világformáló, téralakító igényét: „Míg szemléletünket a modern
mestereken csiszolhatjuk, figyeljük csak meg, milyen elmélyülten konstruál
kunyhót / sátrat / a 6-12 éves gyermek/csoport/. Az elbújás fantáziája mellett
felfedezhetjük a világmodell képét.”¹⁶

Forgács koncepcióleírása érzékeny, tájékozott pedagógust sejtet,
problémafelvetései nem csak az adott kor kontextusában relevánsak; a
csoportmunka előnyei, a környezetkultúra, a szocio-dráma és a technikai
médiumok pedagógiai használata, valamint az ízlésformálás ma is a diskurzus
részét képezi (még ha az oktatási gyakorlat ezt ma sem igazán tükrözi).

A szöveg egy pontján, ahol arról ír, hogy a saját óráival összevetve más,
hagyományosan oktatott tantárgyak jóval erősebb szocializációs hatással
vannak a gyerekekre, nagyon fontos, és tapasztalataim szerint a ma aktív
(művészet)pedagógusokat is érintő következtetésre jut: „(...) a mi
elvárásainknak nem szabad ilyen külső, idegen-fiktív programnak lenni. (...) A
vizuális nevelés terén (a programnak) olyannak kell lennie, amely a meglévő
vizuális -és ízlés-elemekkel dolgozik, és azokat igyekszik integrálni egy újfajta,
magasabb szintű kreativitásba” (Forgács, 1978, p. 71).

Forgács a szövegben többször amellett érvel, hogy egy ilyen esztétikai
kísérletet nem lehet úgy véghezvinni, hogy nem vetünk számot az iskola
világával, rejtett tantervi elemeinek hatásmechanizmusaival, vagy a gyerekek
hozott ízlésvilágával (kulturális tőkéjükkel) és a rájuk ható társadalmi
környezettel. Abból például, ahogyan a többségében munkáscsaládból
származó gyerekek ízlésvilágát leírja és keresi annak lehetőségét, hogy be is
építse a pedagógiai folyamatba (munkájának továbbvitelét egy
iskolaszociológiai felmérésben látta), könnyen asszociálhatunk a kritikai
pedagógia elméletére, amely akkoriban vélhetőleg nem volt ismerős a szerző
előtt.¹⁷ A Forgács által használt vizuális nevelési módszer ugyanis kiváló
eszköze a kritikai pedagógia gyakorlatának azzal, ahogyan a kreatív
gyakorlatok közös megélése közben megteremti a különböző kulturális kódok,
eltérő ízlésvilágok együttes értelmezésének és befogadásának lehetőségét.

Forgács kísérlete anélkül, hogy konkrét rendszerkritikát vagy
különösebben radikális tartalmi elemeket tartalmazott volna, indirekt módon, az
avantgárd hagyományt és a posztbauhaus hatást követve a cselekedtető
pedagógia révén valamiféle felszabadítási aktust jelentett a gyerekeknek, újfajta
életszemléletet ismertetett meg velük (ezt a visszaemlékezések is igazolják);
bizonyos mértékben érzékenyebbé, nyitottabbá tette őket, és nem utolsó sorban
kritikussá az őket a körülvevő világgal szemben.
¹⁶ Forgács, 1978, kézirat, p. 42.
17A kritikai pedagógia elmélet meghatározó alakja, Paolo Freire legfontosabb elméleti
munkája az Elnyomottak pedagógiája 1970-ben jelent meg, de magyarul a mai napig nem
elérhető (Freire 1970/2017). A személyes visszaemlékezések, és beszámolók alapján Freire
pedagógia elmélete nem jutott el Forgács szellemi közegéhez, bár 1975-ben a Magyar
Pedagógiában megjelenik egy könyvismertetés Baracs Ágnes (1975) közlésében (Gloviczki,
2020, p. 117).

Balázs Béla Stúdió Nevelésügyi sorozata, a Kísérleti Iskola,¹³ vagy éppen a
korábban megszületett Staféta¹⁴ (rend.: Kovács András) dokumentarista
igényességgel tárja elénk a kissé csikorgó demokratizálódási folyamatokat (a
Staféta esetében azok előszelét), az ideológiai nevelés egyértelmű hibáit, a
pedagógus szakma megosztottságát és társadalmi/anyagi megbecsültségük
maihoz hasonló színvonalát.

Forgács Péter számára a pedagógusi pálya tulajdonképpen kényszerpálya
volt: 1971-ben politikai okokból eltávolították a Képzőművészeti Főiskoláról,
és a Hegedűs utcai Általános Iskolában kezdett tanítani, ahol felfigyeltek
újszerű pedagógiai módszerére. Kokas Klárán keresztül kapcsolatba került a
Magyar Tudományos Akadémia Vizuális Kultúra-kutató Munkabizottságával,
akik Forgácsot egy komplex-esztétikai nevelési kísérlet koncepcióalkotására és
megvalósítására kérték fel, Kokas Klára vezetésével. A koncepció leírását az
Országos Oktatástechnikai Központ adta ki az Utak a vizuális kultúrához –
beszámolók, koncepciók című tanulmánykötetben, illetve Forgács
archívumában szerkesztetlen kézirat formájában is fennmaradt (Forgács,
1978).¹⁵

A szerkesztett beszámolóból kiderül, hogy a négy évre tervezett kísérletet
egyéves programokra osztották, amelyek egy adott vizuális témát vagy inkább
eszközt jártak körbe, majd az egyes foglalkozás-típusok (természet utáni rajz,
kollektív rajzolás, nyomtatási technikák, montázs/kollázs, környezetalakítás,
film-, és videóhasználat stb.) ciklikusan újra megjelentek a tanulási
folyamatban. Ezeket a vizuális nevelésben használt gyakorlatokat a szöveg
pedagógia-módszertani, fejlesztési kérdések mentén ismerteti, kevés
szakirodalmi hivatkozással. Az egész szövegből olyan komplex-esztétikai
nevelési folyamat bomlik ki, amely differenciált, interdiszciplináris jellegű,
elsősorban természettudományos ismereteket mozgósít, engedélyezi a szabad
anyaghasználatot és a gyermeki tapasztaláson alapul.

Forgács programjának szellemiségét, elméleti hátországát a kézirat
részletesebben mutatja; Moholy-Nagy Lászlót, Walter Benjamint (ez a
kéziratban hangsúlyosabb), gyermeklélektani kérdésekhez Piaget és Méreit
használja, de iskolaszociológiai tanulmányokat is sűrűn idéz. A szociodráma és
pszichodráma videóval való együttes használatának leírásakor Jacob Levy
Moreno-ra hivatkozik. Mérei Ferenc hatását itt külön ki kell emelni, akinek
később tanítványa is lesz; erről a kapcsolatról ad érzékletes képet 1987-ben
készített portréfilmje, az Epizódok M. F. Tanár Úr életéből. Mérei

¹³ Dárday István, Mihályffy László, Szalai Györgyi, Vitézy László, Wilt Pál (1973):
Nevelésügyi sorozat; Gulyás János, Gulyás Gyula (1977): Kísérleti iskola.
14 A Stafétát Kovács András rendezte 1971-ben. Kovács András a társadalmi forgalmazáshoz
nagyon hasonló filmközvetítési módszert használt; párbeszédet kezdeményezett a pedagógiai
közeggel, iskolákban, művelődési házakban rendeztek vetítéseket és ankétokat. A filmet
Kovács komoly kutatómunkával építette fel, és a közoktatásról megfogalmazott téziseit az Egy
film forrásvidéke című könyvben foglalta össze (Kovács, 1972).
¹⁵ Forgács Péter jóvoltából dolgozhattam a kézirattal is (Vizuális esztétikai nevelés. Adalékok
egy kísérlethez I.); a szerkesztetlen szöveget néhol ugyan nehezebb értelmezni, de Forgács
gondolkodásmódjának fontos lenyomata – érdemes volna egyszer újraszerkeszteni, kibővítve
publikálni.
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mint utóbb kiderül, egy szülői értekezlet keretében. A jórészt munkásosztálybeli
szülők kezdeti reakciói Forgács lelkes, a kreativitás szerepét kihangsúlyozó,
néha idegen szavakat használó bemutatójára a lelkesedés, a közömbösség és a
gyanakvás skáláján mozognak. Az ezt követő élénk vita mutatja meg nekünk
leginkább azt a feszültséget, amely a hagyományos és a progresszív, a más
között húzódik. Hamar felbukkan a vizuális óra presztízsének a kérdése, lévén
a szülők közül többen egyértelmű kapcsolatot látnak a gyerekük tanulmányi
eredményének leromlása, magatartás problémái és a vizuális órák
szabadelvűsége között. A vizuális óra tanulási-fejlesztési eredményei nem
meggyőzőek, jórészt láthatatlanok maradnak a szülők számára, ezért a szakkör
elvonásával lehet büntetni a gyereket, ha a mérhető, a társadalmi
feljebbjutáshoz közvetlenül szükséges tantárgyakban nem teljesít olyan jól.

A filmből tehát egyértelművé válik, ami a hivatalos beszámolóból nem,
hogy Forgács progresszív pedagógiája egyértelműen felkavarta az iskola
állóvizét, konfliktusokat gerjesztett (lásd a szülői értekezleten kibomló
konfliktust, és a személyes elbeszélések alapján voltak hasonló esetek a
tantestület egyes tagjaival is), de ami még fontosabb, hogy csak egyedi
jelenségként – a szabadság kis szigeteként – jelent meg, nem tudta áttörni az
iskola belső világának kerítését. A film felépítése is ezt a képet erősíti; a keretes
szerkezet nem csak keretbe, de zárójelbe is teszi a kísérletet és annak
eredményességét.

Befejezés
Pedagógusként és kulturális munkásként az érdekel, hogyan lehet

hasznosítani, és milyen pedagógiai elméleti keretben érdemes újra elővenni
bizonyos gyakorlatokat a közelmúltból. Ilyen értelemben nyilvánvalóan fontos
tanulságokkal szolgál a BBS programján, vagy egy pedagógiai kísérleten
keresztül kibomló értelmiségi/társadalmi szerepvállalás, az elkötelezett
kulturális munka valamikori működése. A Kádár-rendszerben, úgy tűnik, a
társadalomformálás retorikus kényszere és tényleges igénye egyszerre
fordította a kritikai beállítottságú értelmiségiek, alkotók figyelmét az oktatás és
a közművelődés felé; ez néha csak időszakos involválódást jelentett a
pedagógiai diskurzusban (Forgács), máshol a teljes életműre kiterjedt (pl.
Péterffy András). Kényszerek most is alakítják az értelmiségi
szerepvállalásokat, csak ezek nem a pedagógia felé terelő, hanem inkább attól
eltávolító kényszerek.
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Tárgyilagos kép
Péterffy András személyes közlése szerint valamikor 1978 környékén a

BBS-ben ismerkedett össze Forgács Péterrel, aki mesélt neki iskolai
munkájáról. Péterffy már ekkoriban komolyan érdeklődött pedagógiai kérdések
iránt, ami később még kifejezettebbé vált (ő maga is pedagógus, egyetemi
oktató). Forgács Péter mellett Winkler Márta pedagógiai munkásságát is
végigkövette; az 1980-as Iskolapélda, majd a két Kincskereső iskola film (1991
és 1995) egy pedagógus szakmai fejlődését, vívódásait mutatja be, a változó
társadalmi környezet kontextusában.

A Tárgyilagos kép fotóinzertekkel kezdődik: az iskola tágabb környezete
látszik, lakótelep, a szürke beton környezetben egy színes gyerekcsoport az
udvaron, a gyerekek portréi és egy-két belső, tantermi dokumentáció – ezek
világossá teszik a kísérlet kontextusát. A film keretes szerkezetbe helyezi
Forgács Péter kísérletét: az első és az utolsó jelenetek a közoktatás
átideologizált, hierarchizált mindennapjaiba engednek betekintést. A
nyitójelenetben hagyományos iskolai helyzeteket látunk: némán körmölő
diákok, finom közeli egy radírozásról és egy statikus, memoritert számonkérő
magyar óra. „Tiszán innen, Tiszán túl, túl a Tiszán van egy juhász nyájastul” –
mondják fel a kötelező leckét. Ahogy távolodik a kamera, némiképp
formabontó tantermi elrendezést látunk: a gyerekek kis csoportokban, egymás
felé fordulva foglalnak helyet. De mivel az óra menete egyáltalán nem
indokolja ezt az elrendezést, illusztrációjává válik a nem szervesült, felemás
újításoknak. Aki valaha járt iskolába, pontosan ismeri a memoriter
felmondásával járó szorongást, vagy a zárójelenet nyelvtan órai szituációját,
amelyben az osztályközösség sztereotip szerepei is élesebben kirajzolódnak; ott
az „eminens”, a „szeleburdi”, a „rossz tanuló”, belebonyolódva egy a
mindennapoktól távoli, nehezen értelmezhető mondat mechanikus elemzésébe.
A gyermek személyisége az ilyen pedagógiai helyzetekben leginkább csak az
ilyen sztereotip kategóriákon keresztül jut kifejezésre – ez a beskatulyázás az
iskolai erőtér működésének releváns, az egyenlőtlenségeket reprodukáló
eszköze.

Péterffy jó dramaturgiai érzékkel vág át a versmondásos jelenetből a
kreatív tevékenységben elmerülő gyerekek képére; itt már Forgács
kalandjátszótér-makettező foglalkozásán vagyunk. Csoportmunkát, bátor
anyag- és eszközhasználatot látunk, a tanár pedig demokratikus, belátásra-
önfegyelemre alapozó mediátori módszerekkel operál: „Hiányzik ott egy fok,
nagy az ugrás, ki kéne javítani”, mondja például egy elképesztően nagy
volumenű kalandjátszótér makettje fölött. A gyerekek partnerekként vannak
jelen a tanulási folyamatban, nincs kinevetve/kioktatva a gyermekvilág. Az erre
következő udvari jelenetekben egy másik közösségi alkotásba nyerünk
betekintést, a kisház közös kifestésébe, ahol a gyerekek megadott keretek között
szabadon alkothatnak. Forgács pedagógiai jelenléte koncentrált, mindig figyel
arra, hogy a szabad alkotás ne csúszhasson át szabadosságba és ne a másik
kárára történjen. A vizuális percepció, kreatív gondolkodás tudatosításán,
megélésén keresztül fejleszti a gyerekeket.

Ezután Forgács prezentációját halljuk, amint a szakköri foglalkozáson
készült munkák diáit, a gyerekek kreatív szerepét és fejlődését magyarázza,

https://www.apertura.hu/2014/tavasz/czirjak-mi-filmet-filmkeszites-kozben-csinalunk-beszelgetes-szalai-gyorgyi-filmrendezovel/
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gyermekek nem félnek az erdőtől, az állatoktól, az esőtől, a széltől és a
cserebogaraktól.” (Öt géniusz).

Hamvas Béla olyan haladó szellemű 20. századi gondolkodó volt, akinek
sikerült az emberiség ősi hagyományát és a kereszténységet szerves egységben
láttatni (Perczel, p. 69.). Kemény Katalin írónő az isteni titkok nagy
beavatottjának és beavató mesterének nevezi férjét, mások szerint Hamvas nem
misztikus filozófus, nem teozófus, hanem poeta sacer (Perczel, 1990, p. 74).

Kutatásom várható eredménye Hamvas Béla művészetének és
filozófiájának értelmezése a fin de siècle életreform-mozgalmának
szemszögéből.

A vizsgálat célja, módszerei
Célom megismerni és bemutatni Hamvas Béla (1897–1968) író, filozófus,

esztéta kapcsolódását a fin de siècle életreform-mozgalomhoz; elhelyezni őt a
hasonló gondolkodásúak sorában, a társadalmi-történelmi korban.
Tanulmányommal szeretném felhívni a figyelmet különleges személyiségére,
többezer oldalas életművének az életreform-mozgalmak felőli megközelítésére.

A konferencia címéhez igazodva válogattam a művészeti tárgyú és az
azokhoz szorosan kapcsolódó Hamvas-esszékből, emellett elméleti alapú
megközelítést alkalmaztam szakirodalmi források segítségével. A Hamvas-
írások korábbi értelmezői kevésbé foglalkoztak az írónak a századvéghez
kapcsolódó életreform-felfogásával. Kivonulását jórészt azzal magyarázták,
hogy az 1950-es évektől így próbálta elviselni az irodalmi életből való
mellőzöttségét, kizárását.

Nehézséget okozott, hogy kritikai és filológiai feldolgozás hiányában
töredékes a Hamvas-képünk. Hamvas életművének annyi arca van, ahány
olvasója. Értelmezése sajnálatos módon csak most, a 21. sz. elején kezdődhet el
igazán. Az eltelt évtizedek távlatából tanácsos végigolvasni a rendkívül
terjedelmes életművet, párhuzamba állítani a korabeli szellemi irányzatokkal.

A várható eredmény inspiráló lehet azok számára, akik Hamvas
művészetének és filozófiájának további értelmezésére vállalkoznak, vagy
csupán érdeklődnek a fin de siècle életreform-mozgalmának hazai képviselői
iránt.

Életreform, reformpedagógia, művészetek
Európában és Amerikában az 1870–1880-as években felgyorsultak a

modernizációs folyamatok. Átformálódott a természeti környezet, a
hagyományos társadalomszerkezet, az életmód, a magánélet, a
gondolkodásmód, a vallásról alkotott vélemény. Megváltoztak a munka- és
lakásviszonyok, a társas kapcsolatok, a szabadidő, az étkezés, a ruhaviselet, a
közösségi szokások és a vallásgyakorlás hagyományos rendje. A
reformmozgalmak motívumvilága heterogén: olykor szektaszerű, vallásellenes
vagy kvázi-vallásos. Az előbbi jelenségek közös vonása, hogy orvosságot
keresnek a nyugati civilizáció kóros jellegére. Az új tanok többsége a
megváltást már nem a mennyországban elnyerhető túlvilági boldogságban,
hanem a mindenki által elérhető evilági paradicsomban képzeli el.

Amagyar irodalom magányos cédrusa, Hamvas Béla
Pálkuti Anikó
doktorandusz

ELTE Neveléstudományi Intézet Történeti, Elméleti és Összehasonlító
Pedagógiai Kutatócsoport

Absztrakt
Az életreform-mozgalmak az 1880-1920-as években színesítették az

európai kultúrát. Képviselői a technikai fejlődésben, az iparosodásban, a
globalizációban való csalódottságuk következtében fogalmazták meg a
gyökerekhez, a természethez való visszatérésük vágyát. A fin de siècle idején az
élet számos színterén jelentkeztek reformtörekvések: a pedagógiától a
vegetarianizmusig, a mozdulatművészettől a zenepedagógiáig, a
lakberendezéstől a ruhaviseletig, az alkotóművészetektől a képzőművészetekig.

Elméleti alapú megközelítésem indítékául a 2018-ban megjelent Az
életreform és a művészetek című tanulmánykötet szolgált.

Tanulmányom célja bemutatni a magyar irodalom magányos cédrusának,
Hamvas Béla (1897-1968) írónak, filozófusnak, esztétának a kapcsolódását az
életreform-mozgalomhoz.

A szakirodalmi források lehetővé teszik a történelmi korszakonként
változó megítélés alá eső Hamvas-profil értelmezését. Az íróról készült nem
kevés fotó hermeneutikai elemzésre hívja meg a kutatót.

Hamvas a fotókon a polgári gyermekkor mit sem sejtő derűje után
büszkén feszít a Monarchia egyenruhájában, majd érett férfikorában tudott
Hérakleitosz, Buddha, Lao-ce és Shakespeare nyelvén beszélgetni, az 1950-es
években a kispadra szorult, aztán élt, mint „remete a világzajban” (Marafkó,
2007, p. 28).

Hamvas Béla azonban nem volt beteges aszkéta. „Nem lakásokban,
hanem tájakon volt otthon.” (Marafkó, 2007, p. 28). Amíg tehette, szívesen
elmélkedett Dalmáciában, aztán visszavonult Szentendrére, ahol a városon
kívüli Bubán-hegyen gazdálkodott és piacra vitte a maga által termesztett
zöldséget.

Hamvas Béla műveit hosszú elhallgattatás után az 1980-as években
kezdték újra kiadni. Népszerűségének titka nemcsak íráskészségében,
nyelvének láttató erejében, intenzív élményeiben keresendő. Fordításaiban
hiteles képet adott a kínai, az indiai és az iszlám tanokról, mely nézetek felé
nyugaton már tudományos érdeklődéssel fordultak.

A Paradoxon az igazságtalanságról című esszéjében egyértelműen
életreformer-gondolatokat vall: „A legutóbbi harminc év alatt örvendetes
felszabadulást élhettünk át. Ma tavasszal és nyáron a tavak és a folyók és a
tengerek partjait, az erdőket és a réteket fél-, vagy egészen meztelen emberek
árasztják el, akik lustálkodnak, napoznak, úszkálnak, játszanak, sétálnak,
csónakáznak, és közben szemmel láthatóan ragyogóan érzik magukat. […]
Nőink egyszerre megfiatalodtak, szépségüknek azelőtt oly rövid ideje legalább
húsz évvel kitolódott. Férfiaink negyven évesen nem eresztenek pocakot. A
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A Füstparipán és a Forradalom a művészetben című kötetekkel ideológiai
támadások középpontjába került, amely 1948 közepére a szellemi életből való
kiszorulását eredményezte. Nyugalommal és koncentrált munkával válaszolt a
kívül fojtogató háborús atmoszférára, nélkülözésre, zaklatottságra,
létbizonytalanságra (Krízis és karnevál).

Hamvast az 50-es években elnémították, B-listázták és
kényszernyugdíjazták, melynek következtében publikálási és szerkesztési
jogait is elveszítette. Hatalmas életművet hagyott hátra annak ellenére, hogy
Budapest ostroma alatt lakása és az ott őrzött összes írása megsemmisült, mégis
a következő gondolatokat fogalmazta meg barátjának:

„Tudod, amikor az ostrom után a pincéből ötheti koplalás után
feleségemmel kimásztunk, lakásom romhalmaz, házról házra járva a februári
fagyban mások könyöradományaiból éltünk két hónapig és végül aztán sikerül
megállapítanom, hogy úgy látszik, egy darabig még élni fogok, akkor
elhatároztam, hogy mindent újrakezdek. Éspedig elölről. Mindent elölről…”
(Részlet a Várkonyi Nándorhoz írt leveléből 1946. okt. 14.)

Életét a későbbiek során is többször kellett újrakezdenie, amelyet nem
bánt meg: „...nem átkozódom és szidom végzetemet, amiért ilyen korba vetett,
mint csaknem mindenkit, hanem hálás vagyok neki, s egyben századomnak,
amiért ennyire megkínzott, s így alkalmat adott arra, hogy mindezt átélve
elérjek oda, ahol vagyok. [...] Azt hiszem sohasem volt még idő, amikor egészen
rövid ötven év alatt csaknem tömény állapotban sok ezer esztendő irtózatát át
lehetett élni. Ez a mi századunk «nagyszerűsége».” (Speak easy).

Hamvast írásainak komolysága, súlyossága, bölcseleti jellege miatt
többször érte az a kritika, hogy komoran, pesszimistán gondolkodott. Részben
cáfolja e kĳelentést az a reflexió, melyet az Óda a XX. századhoz című
esszéjében tett: „Századomnak éppen ezért hálás szívvel köszönetet mondok,
mert megtanított a legnagyobb dologra, a derűre." (Speak easy). Néhány sorral
lejjebb ugyanebben a kötetben „démokritosi derűvel és igénytelenséggel” üzeni
az utókornak: „Éljetek közösségben és egyedül kell meghalnotok. Éljetek
vidáman és haljatok meg csendesen." (Speak easy).

Perczel szerint Hamvas Bélának sikerült az emberiség ősi hagyományát
és a kereszténységet szerves egységben láttatni (Perczel, 1990). Hamvas a Poeta
sacerben megállapítja, hogy az utóbbi kétszáz évet vizsgálva már csak a költő
őrzi a szent kört, amelyben „a király uralmát, a főúr méltóságát, a papi rítust, a
katona harci ösztönét, a bíró igazságtudását, a tudós ismerés szenvedélyét
vállalnia kell.” Sacernek nevezi a határlényeket, akik „az emberek között az
istenit, az istenek között az emberit jelentették és képviselték” (Poeta sacer).
Perczel utal a tanulmányában arra, hogy az írót felesége, Kemény Katalin is az
isteni titkok nagy beavatottjának és mesterének tartotta (Perczel, 1990).

1945-ben A bor filozófiáját gyors tempóban veti papírra, ez a speak easy-
típusú tanulmányainak nyitódarabja, amelyet szabadság, gondtalanság és
életöröm jellemez: „Mámoranatómiám főtétele: minden mámor gyökere a
szerelem. A bor folyékony szerelem, a drágakő kikristályosodott szerelem, a nő
az élő szerelemlény.” (A bor filozófiája). Rousseau nyomán közel került a
természethez: a szőlő és a bor szakemberévé vált, miközben két általa kedvelt
borfajtával jellemezte – némi fehér humorral keverve – filozófiájának lényegét:

Az életreform-mozgalmak az 1880–1920-as években színesítették az
európai kultúrát. A panteisztikus felfogás elveti Isten transzcendentális létét és
a túlvilág fogalmát. Alapelve a világegyetemet felölelő, annak holisztikus
összetartozásába vetett világi hit, amely az egyéni szellem és a mindenség
szellemének azonosságát vallja. E mozgalmak képviselői tiltakoznak a
nagyváros lélekölő hatása ellen. Rousseau nyomán visszatérnek a természethez,
felidézik a történelmi múltat, különösen a középkort, valamint a nemzeti
hagyományokat és a népi kultúrát, hiszen a népnek a természethez való
viszonyát még harmonikusnak ítélik meg. Megjelennek az öngyógyítási módok
és kísérletek: a századforduló értelmisége különféle magirányzatokhoz
csatlakozik: hódol a vegetarianizmus, a természetgyógyászat, a testkultúra
elveinek. Ifjúsági – és nőmozgalmak indulnak be, kommunaszerű
életközösségek alakulnak, kertváros-építő irányzatok jönnek létre. Ifjúsági és
amatőr zenei, képzőművészeti, kézműipari, irodalmi, színházi, tánc- és
mozdulatművészeti reformtörekvések születnek. (Németh & Skiera, 2020).

Az élet és a művészetek reformja mozgalom magyar képviselői között
tartjuk számon többek között Babits Mihályt, Bartók Bélát, Csontváry Kosztka
Tivadart, Dienes Valériát, Kerényi Károlyt, Kodály Zoltánt, Kós Károlyt,
Kosztolányi Dezsőt és Hamvas Bélát.

Hamvas is kivezető utat kezdett keresni a 19–20. század modern
Európájából. Nietzsche és Kirkegaard filozófiáján nevelkedve, majd azokon
túllépve kereste a sötét pontot, az eredendő válságot, és az ezeken való
felülemelkedés lehetőségét. Ez utóbbit megtalálta a művészetben; ő maga az
esszében, amelyet „a számonkérhetetlenség”, az „iskolánkívüliség, azaz
magány, függetlenség, szuverenitás és autonómia” műfajaként tisztelt. A
Szépség című recenziójában leírja azt is, hogy a „speak easy” nem más, mint
szellemi magatartás és egyfajta nyelvi-stilisztikai tér, amelyben egy sajátos
oszcilláló irónia létezik, ahol minden egyszerre igen is meg nem is, amely „az
ember befejezetlenségéből, az egész lét nyíltságából, minden élet
lezárhatatlanságából következik” (Speak easy).

Hamvas az esszét az éberség szellemének és a tizedik múzsának tartotta
(Palkovics, s. d.).

Poeta sacer
Hamvas Béla (1897-1968) a 20. század haladó szellemű gondolkodója,

kiváló esszéistája. Széleskörű érdeklődésére vall, hogy 1919-1923 között
a Pázmány Péter Tudományegyetem magyar-német szakos hallgatójaként
zeneelméleti előadásokat látogatott, alkalmanként pedig az orvostudományi
karra is áthallgatott. Az 1930-as években az antik görögség-eszmény, az 1940-
es években a tradicionalista filozófia iránt érdeklődött. 1935-ben a klasszika-
filológus és vallástörténész Kerényi Károllyal megalapították a Sziget-kört,
majd Sziget néven jelentették meg folyóiratukat.

Dúl Antal (1945-2018) teológus, az író örököse, a Hamvas-életmű
ismerője és interpretálója úgy fogalmazott, hogy Hamvas Béla ötvözte az
archaikus korok tudását és a keleti metafizikák ihletét a tradicionalizmussal,
azaz műveinek kiindulópontja a hagyomány, a kereszténység és a művészet
(elhangzott a Kőhegyen című dokumentumfilmben).
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Túl sokat hallgattam Bachot, Beethovent, Stravinskĳt, Bartókot. És végül a
szívemben mindig keresztény voltam, ami azt jelenti, hogy csalhatatlan
érzékem volt az iránt, mi a komédia és mi a valódi. Ahhoz pedig, hogy a diktátor
komédiázik, számomra legalább, nem fért kétség. Ez a gyanú sok-sok millió
emberben élt, de nem merték bevallani, még ma sem merik.” (Speak easy).

A Patmosz kötetben eljut a végső igazsághoz: „A meghittség utolsó
állomása az ágy. A paradicsomból ez maradt. Az ember a földről kiüldözte
önmagát, de ez a kis hely még a kuckóban, ahová elbújhat egy cseppet
aranykorából élni, ha kint zúg is a motor, a szomszédban vinnyog a rádió… A
világ rúpaloka, mint a hinduk mondják, a hely, ahol a dolgok vannak. De ha az
ember a házba lép, rögtön tudja, hogy az ott lakók az aranykorral milyen
viszonyban állnak.” (Patmosz).

A Sziget és a Sziget-mozgalom
„Leírtam a Magyar Hyperiónban, amelynek tárgya: heroikus (görög-

pogány) kísérlet az új magyar közösség megteremtésére. Hőse: Kerényi¹ és én.
A körénk gyülekező fiatalok igénye feljogosított arra a kérdésre, hogy miképpen
lehet szakrális eszközökkel megteremteni közösséget és ezzel egy egész népet
a romlás útján megállítani.” – idézi Hamvast Palkovics (s.n., u.o.).

A Sziget a magyar szellemtörténet egy elfelejtett folyóirata, műhely a
Nyugat mellett, amelynek 1935-1939 között mindösszesen három száma jelent
meg és alig egy tucat embert érintett (Szántó, 2007, p.18).

Maga a Sziget elnevezés Nietzsche javaslatára utal, amelyet az ókortudós
Rhodénak vetett fel 1870-ben egy bölcs férfiakból álló kolónia, egy új Görög
Akadémia megalapítására vonatkozóan, amely egy „idillikus szigeten” kapott
volna helyet. A nemzetközi hírű klasszikafilológus, Kerényi Károly jegyzi,
valamint alapítói és munkatársai között ott találjuk az ismert Hamvas Bélát,
Szerb Antalt, Németh Lászlót vagy a kevésbé neves filozófiatörténész Kövendi
Dénest és a szellemtörténész Prohászka Lajost. A rövid életű szellemi
vállalkozásnak annál nagyobb volt a visszhangja: legyünk görögök!

„A Sziget tehát elsősorban a tudomány és művészet egzisztenciális
viszonyának átgondolását tűzte maga elé, de emellett volt egy sajátos
interdiszciplináris jellege is. Ókortudós, irodalomtudós, filozófus, egyiptológus,
filológus, fordító, író és költő együtt vett részt a munkában. A szerzők egymás
előtt olvasták fel esszéiket és saját esszében reagáltak rá, vagy behozták a körbe
egyik legutóbbi tudományos munkájukat, s átdolgozták…” (Bircsák, 2008, p.
6).

Bircsák Anikó tanulmányában leírja, hogy Kerényi Károly a sziget alatt
olyan helyet, együttlétet ért, „amikor valahol, egy jól körülhatárolható helyen és
mindenképpen többen együtt lehet gondolkodni és alkotni” (Bircsák, 2008, p.
10.). Ezen a ponton kapcsolódnak össze a tájról alkotott gondolatai Kerényinek
és Hamvasnak.

¹ Kerényi Károly, Karl Kerényi (1897-1973) a 20. századi antik vallástörténet egyik legnagyobb
kutatója, klasszika-filológus, vallástörténész, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia
tagja. 1947-től élete utolsó három évtizedében Svájcban, Asconában telepedett le. Nem vállalt
professzori állást, minden idejét a kutatásainak szentelte.

„Már-már döntöttem a szentgyörgyhegyi mellett, de mikor megittam egy pohár
badacsonyi rizlinget, melléje álltam; aztán esküdtem a badacsonyira, de csak
addig, amíg szentgyörgyhegyihez nem jutottam. Végül is mi akadályozhat meg
abban, hogy görög is legyek, meg kínai is?” (A bor filozófiája).

1948 után belső emigrációba vonul, kiköltözik Szentendrére, ahol kertet
művel és megpróbálnak feleségével együtt megélni a piacon árult
terményekből. Az ekkor készült fényképek és írások tanúsága szerint bevált
számára ez az öngyógyítási mód. A magyar Hüperion 5. levelében őszintén ír
természetközeli életmódjáról: „Felmegyek a hegyre, könyvvel vagy anélkül, a
forrásból vizet hozok, megkapálom a krumplit, az epret vagy a szőlőt. Ha valaki
nézne, azt mondaná, a világ legszorgalmasabb embere vagyok. Pedig játék […]
Azt teszem, amihez kedvem van […] Így kapom az életet a maga tisztaságában.
Ennél többre nem viheti senki. […] Nincs lelkem. Szabad vagyok, nincs akarat,
cél. Átfúj rajtam a szél, átsüt a fény, átsugárzik a meleg és az erdőillat.” (Magyar
Hüperion).

A Gyümölcsórában bevallja, hogy évekkel ezelőtt az öreg Tolsztoj
naplóját olvasta, amely megrendítette: „… és az a szenvedély, ahogy ez a nagy
vénember, ez az öreg szent őrült valamiért küzdött, amiről maga sem tudta,
micsoda, eszeveszetten küzdött.” ( Öt géniusz). Vajon miért és miben tekintette
példaképének a Turgenyev által Vadembernek csúfolt orosz realista írót?
Valószínűleg egyszerre tartotta muzsiknak és grófnak, pravoszláv hívőnek és
outsidernek, hagyománytisztelőnek és modernnek, szlavofilnek és vegetariánus
életreformernek, aki a maga majd 700 oldalas naplóját 63 éven át írta.

Hamvas másik példaképe Bartók volt, „az egyetlen zeneköltő, aki tudta
azt, amit senki rajta kívül nem tudott: a népzene nem az úgynevezett «nép»
(paraszt) alkotása, hanem megszámlálhatatlan évszázadok óta felgyűlt ősi zenei
világra való emlékezet, amelyet a nép őrzött meg.” (Öt géniusz).

1951 és 1964 között raktáros és fizikai munkás Inotán, Tiszapalkonyán,
Bokodon. Képzettségének megfelelő értelmiségi állásban nem
reménykedhetett. Komoran néz velünk szembe, amikor is 1951-ben
Tiszapalkonyán egy ismeretlen fotós kapta lencsevégre.

Szepesi Attila tanulmányában elemzi ezt a képet: „Egy ember ül az ember
által összekaszabolt tájban. Komoran néz maga elé. … Hátul egy borzalmas
gyártelep látszik. Felül elmetszett kémények sora. Barakkok. Lehetne börtön is,
munkatábor. Szögesdrót ugyan nem látszik a képen, de annak is ott kell lennie
túl a bokorsoron, mely a tavat karéjozza. Az sem kétséges, hogy a tó vize halott
víz. Fekete lé, melyben nincsen élet. Szurok és benzin a tetején. Gépolaj
szivárványszínű lepedéke. A környező földeket pedig elborítja a rozsdapor.
Infernális táj.” (Szepesi, 1999, o.n.).

Hamvas nem tekintette veszteségnek a száműzetést. Élete utolsó húsz
évének termése csak halála után jelenhetett meg. E művekben vall a nevezetes
névtelenség, a brahmani szellemiség, a szellemi uralom és a dicsőség
elérésének mikéntjéről.

Ha némi fikcióval élve most kérnénk motivációs levelet Hamvas Bélától,
akkor minden bizonnyal a következőket írná meg: „Túl sokat olvastam Laotsét,
Hérakleitost, Rabelais-t, Böhmét, Shakespeare-t, Dosztojevszkĳt, Nietzschét.
Túl sokat láttam kínai tuss-rajzokat, Velazquezt, Brueghelt, Cézanne-t, Picassót.
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Hamvas a Panaszfal című Csontváry-műhöz is hozzászól, melyről
megállapítja, hogy az a legtökéletesebben ábrázolja a magyarság helyzetét a
lelki szegénység állapotában (Hamvas & Kemény, 1947).

Hamvas Béla segédmunkási-raktárosi száműzetése alatt vetette papírra a
Patmosz kötet esszéit 1958-64 között. A sziget mint toposz ismét megjelenik
életében. Patmosz görög sziget az Égei-tengerben, János evangélistát ide
száműzték, ahol egy barlangban élt és vetette papírra a Jelenések könyvének
látomásait. E kötetben jelent meg a Csontváryról szóló írása is.

Összegzés
Hamvas Béla élete, művészete és filozófiája szorosan kapcsolódik a fin de

siècle életreform-mozgalmához panteista szemlélete, holisztikus felfogása,
görögség-kultusza, keleti tanok iránti vonzódása, természetszeretete, a kertben
végzett kétkezi munkája és nem utolsó sorban az egész életét meghatározó
szellemi léte, ébersége révén.

Életművének feldolgozása korszakonként más-más okból ütközött
nehézségekbe.

Bori Imre 1970-ben megfogalmazta, hogy az utóbbi negyedszázadban
egyetlen cikk sem jelent meg Hamvasról. Valóban több évtized kimaradt 1970
előtt és után is: „Nyilvánvalóan nem Hamvas Béla rehabilitásáról van szó,
hanem arról, hogy ami életművében (korai elhallgatásából eredő csonkasága
ellenére) kísérték, azt nem lehet némaságban hagyni. Annál inkább nem, mert
az elmúlt évtized során a magyar szellemi életben megfigyelhető volt a
jóvátételre való őszinte szándék, a negyvenes évek második felének
türelmetlensége okozta sebek gyógyításának igénye.” (Bori, 1970, p. 582).

Hamvast elemezni, összegezni továbbra is nehéz. Thiel Katalin
véleménye szerint Hamvas érzékenyen reagált a modern lét válságjelenségeire,
a politika eseményeire, számos írásában tért ki a totalitarizmus
problematikájára. Mindezt azonban több okból sem könnyű bemutatni.
Egyrészt azért, mert véleményét gyakran ágyazza látszólag egymástól távol eső
témákba, másrészt azért, mert az esszéisztikus köntösben megjelenő
konfesszionális jellegű vélekedéseit szétszórtan lehet megtalálni az életműben
(Thiel, 2018, p. 2).

A szakirodalmi gyűjtés alapján megállapíthatjuk, hogy 2000 után már
többen publikáltak Hamvasról, 2020 óta pedig igazán fellendült a hagyaték
feltárása, értelmezése.

Céljain közé tartozik, hogy további kapcsolódási pontokat keressünk a
Szentendrén kutatható Hamvas-hagyaték és az életreform-mozgalmak
recepciója között.

Irodalom

Bircsák A. (2008). A Sziget és a Nyugat. A Sziget mint műhely. Eötvös Loránd
Tudományegyetem Irodalomtudományi Doktori Iskola honlapja. https:/
/epika.web.elte.hu/doktor/BircsakAniko.pdf Letöltés: 2022.10.01.

Bori I. (1970). Hamvas Béla. Híd. 34. (6) 573–582.

„Amikor a magyar a Bakony szót hallja, nem Nyugat-Magyarországon,
a Balaton tavával párhuzamosan húzódó, körülbelül százötven kilométeres
erdős hegyláncra gondol. A hegységek általában földrajzi helynevek, a Bakony
nem az. A Bakony a magyar számára elsősorban mítosz. […] Ez a magyar
dzsungel, ahová csak azok rejtőznek el, akik a világgal nem tudnak
megegyezni.” (Öt géniusz).

Magányos cédrusok
Hamvas Béla 22 éves, amikor Csontváry Kosztka Tivadar 1919. június

20-án meghal. Ebben az évben költözik a Hamvas család Pozsonyból
Budapestre, és lesz a fiatalemberből egyetemi hallgató, aki csak néhány
évtizeddel később teremt párhuzamot a festő és önmaga között.

Szőcs Géza Az öt géniusz című kötet előszavában azt írja, hogy Hamvas
Béla a magyar irodalomnak, a magyar szellemtörténetnek magányos cédrusa,
bár nem annyira magányos, társtalan és meg nem értett, mint Csontváry – de
saját korában reménytelenül idegen lángelme (Öt géniusz).

Hamvas több írásában csatlakozik a számára rokonlélek és a teozófia iránt
érdeklődő festőhöz. Csontváry többek között maga is hódolt az életreform-
mozgalom több irányzatának, a vegetarianizmus mellett kedvelte a
századforduló újkeletű mozdulatművészetét. Csontváry minden bizonnyal
ihletet merített múzsájának, Isadora Duncannek² különleges táncából akkor,
amikor a Magányos cédrust festette. A fakorona alsó része a törzs jobb oldalán
hattyút formáz, megjelenít egy balett-táncosnőt.

Hamvas lelki közösséget érzett Csontváryval, aki önarcképfestés gyanánt
cédrusokat festett, hogy a szabadság fájával fejezze ki a művészmagányt:
„Csontváry meg akarta festeni ezt a meg nem ismételhető és minden mástól
különböző individualitást teljes dicsőségében, és nem önarcképet festett a
Libanon csúcsán. Mint ahogy Van Gogh sem önarcképet festett, hanem
szalmaszéket. Az arckép csak konfesszió lett volna. Csak regény. Ez itt vízió.
Látomás, amely a személyiség egyetlenségének apoteózisa az emberfölöttiben”
(Öt géniusz). Hamvas az esszé mottóját Wordsworthtől kölcsönzi: „There’s a
tree of many one, azaz fa áll itt, a sok közül egy.” (Öt géniusz). Érdemes
megjegyezni, hogy Csontváry három, egy ciklusba tartozó cédrusképet alkotott:
a Zarándoklás a cédrushoz Libanonban, Egy cédrusfa a Libanonból
(közismertebb nevén Magányos cédrus) és Az élet fája című festményeket. A
cédrusok egy egységbe foglalják az emberiség történetét, melyek így az egyén
személyes életútján, fejlődésén túl a közösségek és a társadalom szerepét és
jövőbeni fontosságát is elemzik.” (Végvári, 2020, p.175).

² Isadora Duncan (1877-1927) amerikai táncosnő, akit a táncművészet megújítójának, a
modern táncművészet alapítójának tartanak. Szakított a klasszikus balett hagyományaival, a
szokásoktól eltérően klasszikus zenére táncolt, mozdulatait a „természetesség jegyében” ókori
görög mintára alkotta meg. Mezítláb, görög tógára emlékeztető ruhában táncolt. Előadásait
nem csak zenei darabok, de műalkotások (festmények, költemények) is ihlették. Szabad
szellemű, emancipált nőnek tartották, akinek gondolkodásmódja (és életvitele) megelőzte
korát.
Isadora Duncan. (2021, november 23). In Wikipedia. https://hu.wikipedia.org/wiki/
Isadora_Duncan
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AMátyásföldi Nyaralótulajdonosok Egyesületének kapcsolata
és szerepe a hazai életreform mozgalommal

Vincze Beatrix
egyetemi docens

ELTE PPK Neveléstudományi Intézet

Absztrakt
A tanulmány bemutatja az 1887-tól kialakított mátyásföldi villa-negyedet

és Nyaralótulajdonosok Egyesületét, amely a II. világháborúig kiemelkedő
szerepet játszott a település életében. A budapesti arisztokrácia és a jómódú
polgárság üzleti szempontokat is maga előtt tartott, amikor – kihasználva a HÉV
biztosította jó közlekedési lehetőséget, az olcsó telekárakat és a nagy
zöldfelületeket – „üdülőtelep” beruházását kezdeményezte. Az alapszabályban
biztosították a telep kertvárosi jellegét (Suba, 2002). A nyaralótelep példáján a
következőkre fókuszál az írás: Hogyan intézményesült az üdülőövezet? Milyen
módon kapcsolódik a periférikus életreformokhoz? Milyen edukatív feladatokat
ösztönzött és látott el a nyaralóegyesület? Milyen sajátos tényezők jellemzik az
életmódot kialakító villanegyedet? A vizsgálódás recepciótörténeti,
interpretatív, kvalitatív módszerekkel történik.

Bevezetés: Az ideális város
Az ideális város megalkotásának vágya és a lakókörülmények javításának

lehetősége számos gondolkodót megihletett, és sok javaslat, leginkább utópikus
ötlet születtet ebben a témában. Napjainkban építészekkel együttműködő
szakembercsoportok dolgoznak ki futurisztikusnak tűnő, de a valóságos
környezetbe átültethető projekteket, amelyek egyben a jövő városának
modelljei. Legfontosabb ismérvük, hogy a fenntarthatóság képviselői (Jaeger,
2022, p. 20).

Az emberiség történetében eddig számos jelentős változást ígérő ötlet
jelezte a megújulás lehetőségeit. A teljesség igénye nélkül többen – az ókori
filozófusok közül Platón Az állam című műve (K. e. 4. század), majd a
reneszánsz emberek és humanista gondolkodók soraiban Morus Tamás
Utópiája (1516); Campanella Napállama (1602); F. Bacon Új Atlantisa, (1627)
és a felvilágosodás képviselőiből C.-N. Ledoux Az egy eszményi város
(1785–1789) tervével – egyaránt elkötelezték magukat a boldog és szebb
életfeltételeket biztosító jövő ígéretével. Sőt R. Owen New Harmony
(1825–1827) néven ismert kommunisztikus közössége azt kívánta igazolni a
gyakorlatban, hogy a testileg, erkölcsileg, értelmileg és gyakorlatilag
tökéletesedett ember képes olyan társadalmilag hasznos munkavégzésre, ami a
társadalmi jólét előmozdítója lehet. Kísérletében kiemelt szerepet tulajdonított
a nevelésnek (Hofmann 1974/1987, p. 94–96).

Érdemes megkülönböztetni az ideális „reneszánsz” város (városállam)
építészeti megoldásaira tett javaslatokat is, amelyek az ideális várost
utópisztikus várossá kívánták átalakítani (Hajnóczi, 1994, p. 150–151) az
utópiákban elképzelt városképtől. Kezelhetjük ezt akár a humanista
gondolkodás egy válságjelének is, ám az összevetés, akár mai szemmel nézve
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harmónia (kozmikus teljesség) és új spiritualitás segítségével a gyógyulás, a
megváltás (a paradicsom) ígérete (Krabbe, 1974, p. 5–45; 2001, p. 25–29.). Az
életreform mozgalom szoros összefüggésben áll a vele párhuzamos
reformpedagógiai mozgalommal (Skiera 2004, p. 32–44.), amely több közös
célban (motívumban) jelenik meg. Mindenképpen kiemelendők azok a
pedagógia célok, amelyek a természetközeli életmódot preferáló és elősegítő
aktivitások, gyermeknek, a fiatalnak a jövő szempontjából meghatározó
szerepet tulajdonító felfogások. A mozgalom képviselője elsősorban a
középosztály, az értelmiség, amely egészében ambivalens, politikailag,
világnézetileg sok színű, heterogén, differenciált. Jelen vannak az individuális
kezdeményezések, a csoportos és a közösségi tevékenységek, tömörülések.

A vizsgálódás recepciótörténeti, interpretatív, kvalitatív módszerekkel
történik. Több tudomány, így az építészet, a szociológia és a pedagógia
metszéspontjaiban található motívumok beazonosítására teszek kísérletet, a
hazai és a nemzetközi szakirodalom összehasonlító elemzésével. Kiemelt
kérdések a következők: Hogyan intézményesült az üdülőövezet? Milyen módon
és hatékonysággal járult hozzá a hazai periférikus életreformokhoz? Milyen
edukatív feladatokat ösztönzött és látott el az egyesület? További vizsgálom,
hogyan illeszkedett az üdülőövezet fejlődése a helyi városfejlesztési
koncepcióhoz? Mely sajátos tényezők járultak hozzá tartós és eredményes
fejlődéséhez? Milyen sajátos értékeket képviselt és hagyott maga mögött a
villa-negyed kialakítása?

Vadászterületből üdülőövezet – nyaralótelep Mátyásföldön
Városfejlesztés, várostervezés

A településtörténetnek az európai városok esetében komoly hagyománya
van és a város- és építészettörténet a településföldrajz tudományával szoros
összefüggést mutat. A 20. század urbanisztikai gondolkodásának gyökerei a 19.
századba nyúlnak vissza. Az ipari forradalmak nyomán kibontakozó városba
áramlás környezeti és társadalmi hatásai a 19. században váltották ki azokat a
főbb eszméket és beavatkozási stratégiákat, amelyekre csaknem minden 20.
századi urbanisztika épít. Átfogó városrendezési tervek a 19. század második
felétől születtek, amelyek alapvetően geometrikus alapon alakították ki az új
városképet.

Hosszú időn át úgy tűnt, az emberek városba áramlása
visszafordíthatatlan folyamat. A városok fejlődését úgy képzelhetjük el, mint a
vízbe vetett kő keltette hullámok mozgása. A város közepétől kifelé gyűrűző
hullámokban meghódítja és átalakítja a teret. A 20. század első felében kiderült,
hogy Amerikában már a 20-as évek végétől, Európában pedig az 50-es évek
végétől ellenkező irányú mozgás is kibontakozott, az erősödő középosztály
elkezdett kitelepülni a zöldövezetbe, ezzel megkezdődött a szuburbanizáció. A
városok terjeszkedése folyamatos irányváltozásokat előidéző kihívások
sorozataként jellemezhető, amelynek hatására többek között egyes városmagok
válságba kerültek (kerülnek), ez pedig dezurbanizációt indukál.¹ Az

¹ Az elnéptelenedő városmagok megmentésre rehabilitációs programok születnek/születtek.
Ezt a folyamatot reurbanizációnak is nevezik.

is tanulságos. A következők tűnnek fel: 1. Az ideális város a jövőbe vetített
vízió az igazságos és a harmonikus társadalomról, míg az utópisztikus egy kész,
befejezett város. 2. Az ideális várost az építész integrálja egy szűkebb és tágabb
környezetébe, az utópisztikus város izolált (sziget). 3. Az ideális a valóságos
helyszín figyelembevételével készül, az utóbbi bárhol („Seholsincs”). 4. Az
ideális elrendezése topografikus alapon történik, az utópisztikusé szociális
alapon. 5. Az ideális város társadalma a valóságos viszonyokon alapszik, az
utópisztikusé a valósággal szembeállított. 6. Az ideális város elfogadja a
meglévő történelmi-politikai valóságot, az utópisztikus szemben áll vele, annak
kritikájaként lép fel. 7. Az ideális város polgárai nyitottak, a polgárok, a
városlakók száma nem korlátozott, míg az utópisztikus városközösség zárt, a
polgárok száma állandó (Horváth, 2013).

Az 1890-es évektől formálódó életreform mozgalmak más módon, a
társadalom „meggyógyításának” reményével kerestek választ a modernizáció (a
városiasodás, az iparosodás és a szekularizáció) okozta kihívásokra. Az új
törekvések az egész életvezetés megújítására irányultak, kiemelt figyelmet
kapott a táplálkozás, az öltözködés, a lakás- és az egészségápolás (a test
szerepének újradefiniálása) területére. Meghatározó jelenséggé vált a
városlakók „Ki a szabadba!” vágyának egyre erőteljesebb érvényesítése. A
várostervezés, az építészet is érzékenyen reagált a kihívásokra, amely
reformmegoldások sok tekintetben találkoztak a civil kezdeményezések úttörő
megoldásaival. Sok esetben maguk a várostervezők is érintettek voltak a
mozgalomban, és annak céljai motiválták, áthatották elképzeléseiket. Az
úgynevezett „perifériás életreform” célja a megreformált település, azaz egy
átfogó, új, az élet (az élettér) minden centrális területét érintő szociális szervezet
létrehozása. Idesorolhatók: a kommunák, termelő telepek, önellátó közössége,
illetve a kertvárosok/üdülővárosok (Krabbe, 1974, p. 14–15).

A cikk célja, hogy bemutassa az 1887-tól kialakított mátyásföldi villa-
negyedet és Nyaralótulajdonosok Egyesületének szerepét a település életében.
Egy hazai mintán keresztül rávilágítson arra, hogy a lakosság egyéni
kezdeményezése és a 19–20. századi urbanizációs törekvések hogyan
találkoztak egymással, és mintegy egymást kiegészítve és erősítve, jelentős
mértékben hozzájárultak a jelenlegi főváros morfológiájának, a város
szövetének alakításához. A lakosság lélekszámának növekedése, a
kőrengeteggé és ipari monstrummá váló nagyváros megújításának praktikus és
olcsó településszerkezeti, építészeti és funkcionális átalakításával megszülető
üdülőövezet nem egyedi jelenség. Számos hasonló jó gyakorlat nemcsak
Budapesten, hanem más városokban is tetten érhető. Jelen esetben az
üdülőövezet kialakulását és szerepét az életreform mozgalom részeként
elemzem, amely a 19. század közepétől főként német és angolszász
nyelvterületen kibontakozó szociális mozgalomként definiálható. Alapvetően a
modernizáció okozta jelenségek kritikájaként, mintegy ellenkultúraként alakult
ki, de jelentősen épített a korai elődök útmutatásaira. Az életreform mozgalmak
különböző irányzatait a modernizációra adott reflexióként tekinthetjük, amely
törekvéseknek több közös vonása (motívuma) van. Ezek közül a legfontosabbak
a természetes állapot utáni vágyódás, a civilizáció okozta károk és betegségek
leküzdését szorgalmazó új életmód megtalálása, az öngyógyítás, az elveszett
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magyar fővárosban kiemelt szerepet kaptak a budai hegyek filoxéra által
elpusztult szőlő ültetvényei (Svábhegy, Rózsadomb, Gellérthegy), amelyeket
megkezdtek felparcellázni. De a pesti oldalon is megindult a terjeszkedés
Terézváros és a Városliget között. A növekvő igény (folyamatosan emelkedő
lélekszám) ösztökélte a lakókat, hogy a közigazgatási határokon túl is
keressenek telkeket, amelyek olcsóságuk miatt hamar népszerűek lettek. Budán
például Csillaghegy, Pesten Rákosszentmihály, Mátyásföld, Rákosliget, majd a
várostól távolabb eső, de csendes kis települések, például Törökbálint,
Budakeszi, Piliscsaba, Csobánka, Leányfalu, Göd, Dunakeszi, Pécel, Maglód,
Dunaharaszti (Bechtold, 2015, 2020; Suba, 2002).

A nyaraló- (üdülő-) telepek lényegét Antal Dezső „az üdítő szabad
természet, a környező vidék és az emberi alkotás tökéletes összhangjában” látta
(Antal, 1931, p. 34.). A kertvárosi mozgalom hatására meghatározónak tartja a
természeti környezet és a vidék mint kultúrtáj értékeit. Polónyi Károly pedig az
üdülőhely funkcionális sajátosságának megragadása kapcsán az üdülőhely
önálló karakterét „a természet szelíd érintésében” látta. Szerinte olyan hely,
amely elsősorban a szezonális életformát szolgálja egyszerű és könnyed
kialakításával, épp ezért nem válhat sem vernakuláris (hagyományos/népi), sem
urbánus jellegűvé (Antal, 1931, p. 34–41; Polónyi, 2000).

A mátyásföldi nyaralótelep létrejöttében a természeti adottságok kevésbé
voltak meghatározók, inkább a jó közlekedés volt vonzó a kiépülésben. A terület
sík, homokos, inkább sivár, a Gellért-heggyel azonos magasságban, 40 hold
erdő, akácos. Az erdő azonban árnyékot, jó levegőt biztosított. Elődleges
szempont volt a fővároshoz való közelség (a Keleti pályaudvartól 8,2 km-re
helyezkedik el), és a jó közlekedési lehetőség, amelyet a cinkotai HÉV-vonal
biztosított.

Az akácerdős, ligetes zöldfelületen nem ütközött akadályokba a
parcellázás, könnyű volt kialakítani a szórakozást és sportolást biztosító
létesítményeket (vendéglő, teniszpályák, tekepálya, strand). 1891-ben az
Egyesület megvásárolta a parkerdő ma Erzsébetligetnek nevezett részét, ezzel
jelentősen bővítette a rendelkezésére álló területet (Bechtold, 2015; Suba,
2002).

A nyaralótelep létrehozásának ötletgazdája Imre, a Budapesti Központi
Tejcsarnok igazgatója volt. Kunkel 1887-ben 75 hold területet vásárolt gróf
Beniczky Gábor cinkotai uradalmából (amelyet főként vadászatra használtak),
azzal a céllal, hogy nyaralótelkeket alakítson ki. Kunkel felismerte a cinkotai
HÉV megindulásával a telkek hasznosításnak jövedelmező lehetőségét.
Mindamellett a korabeli közgondolkodás is felismerte a főváros közeli terület
értékeit:

„A czinkotai kis erdő, mely eddigelé főkép a párbajok
romanticájáról volt ismeretes, ezentúl kellemesebb hivatást fog
betölteni: a patkó-alakban elhelyezett nyaralók által közrefogva,
parkká alakul át és sétáló helyül szolgál. A kerepesi útról vagy talán
a Károly kaszárnyától a kiinduló gőztramway 18—20 percz alatt
kiröpíti a künnlakókat és kirándulókat a Mátyásföldre,
kényelmesebb és gyorsabb közlekedést nyújtva, mint a főváros
környékének bármely más pontja felé. És e mellett maga a hely

urbanizációs folyamat történeti irányváltásai és a változó társadalmi igények
jelzik a városiasodás ellentmondásos jellegét. Ma is fontos kérdés, hogy a
növekedés határait, hogyan lehet kordában tartani? Az urbanisztika is jelentős
forrást talál a szociális utópiákban, hatott rá W. Morris, aki szerint a jövő városát
az emberi alkotókészség felszabadításával maguk az emberek fogják létrehozni.
Morris az organikus fejlődésben hitt, a középkori kézműves technikák
felélesztésével kívánta ellensúlyozni a gépeket. A különböző megoldások
között Owen falusi közössége, amely alapvetően az iskolára, a nevelésre épített,
vagy Fourier falansztere, a „palota-város” mellett Le Corbusier „város a házban
gondolata (függőleges kertváros)” jelentősen hatottak a városépítők megoldás
kereséseire. A városépítészet (urbanisztika) jelentős impulzusokat kapott az
osztrák építész, Camillo Sitte (1843–1903) híres könyvében megfogalmazott
kritikai észrevételei nyomán (Sitte, 1889, p. 1–12). Sitte az egyoldalú
városfejlesztések mellett felhívta a figyelmet a középkori német és olasz
városépítészet értékeire. 1889-ben megjelent könyvében² lefektette a
városépítészet alapjait, és felhívta a várostervezők figyelmét a fejlesztések
kapcsán felmerülő gyakorlati, higiéniai, közlekedési és gazdasági
összefüggésekre (Meggyesi, 2018, p. 3–45).

Az urbánus és az anti-urbanista, a két egymással ellentétes álláspontot a
századfordulón kibontakozó a kertvárosi mozgalom próbálta meg egyesíteni. E.
Howard elképzelése nyomán a kertváros eltér a szociális utópiáktól, a földet
közösen birtokolják a lakók, nagyságát negyed millióban határozza meg, ami
már véleménye szerint képes biztosítani a városi élet feltételeit. A 40-50 ezer fős
egységeket hatalmas zöld (mezőgazdasági) területek kötik össze, illetve
választják el (Eckler, 2018, p. 11–32; Meggyesi, 2018, p. 3–45).

A kertvárososok, a nyaraló- és üdülőövezetek fejlődése
A 19. század közepétől kibontakozó nagyarányú városfejlődés

felgyorsította a zsúfolt, sokszor poros, piszkos, füstös nagyvárosokból a
természetbe, a tiszta levegőre történő menekülést. Ennek sokszor egészségügyi
okai is voltak, de motiválta az is, hogy egyszerűen divatba jött a nyaralás. Már
nemcsak az arisztokraták kiváltsága volt, hogy a nyarakat vidéki kúriáikban
vagy divatos külföldi nyaralóhelyen töltsék el. Az egyre inkább erősödő hazai
polgárság is szívesen látogatta a fürdőhelyeket, bár csak rövidebb időre
engedhette meg magának. A polgárság nyaralói hasonló célt szolgáltak, mint az
arisztokraták vidéki kúriái, kastélyai. A polgári réteg nem engedhette meg
magának (foglalkozásánál fogva sem), hogy a teljes nyarat pihenéssel töltse, a
városok környéki zöldövezeti területeken kezdett el magának nyaralót építeni.
Budapesten, mint ahogyan máshol is a nyaraló/üdülőövezetek kialakulásában
jelentős szerepet játszottak a földrajzi, természeti adottságok: hegyek, víz
(forrás, patak, tó vagy tenger); erdő, panoráma, tiszta levegő, csend, és fontos
volt a könnyen és gyorsan megközelíthetőség. A nyaralóhelyeken nagy szerepet
kaptak a sportolási lehetőségek, a fürdőzés, strandolás biztosítása és kulturális
élet folyamatos fenntartása. Jelentős tényező volt a közlekedés (vonat, hév,
lóvasút), amely megkönnyítette a gyors utazást, akár a rendszeres ki-bejárást. A
² A könyv eredeti címe: a Der Städtebau nach seinen künstlerischen Grundsätzen. (A művészi
alapelveken nyugvó városépítészet.)
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kellett közgyűlést tartania, a határozatképesség feltétele volt, hogy a rendes
tagok összes szavazatának leg alább egyharmada jelen legyen (Bechtold, 2015;
Suba, 2002).

A Nyaralótelep felavatására 1888. szeptember 22-én került sor, amelyről
a Magyar Nemzet is tudósított:

„A résztvevő tagok és meghívott vendégek délután 6 órakor
érkeztek a cinkotai vasút különvonatával a Mátyásföldre, melynek
csinos, barátságos terére óriási diadalkapu vezetett. A vendégek
körül járták az egész telepet az azt környező kies erdőcskéig. A telep
megtekintése után bankett következett. A száz terítékű lakoma 7 óra
felé kezdődött. Szápáry István gróf, Pest megye főispánja emelt
poharat először, felköszöntve a telep alapítóit. Szeniczey Ödön
országgyűlési képviselő, a mátyásföldiek egyesületének elnöke
emlékezett Mátyás királyról, a ki valamikor itt járt ezen a helyen,
mely a mai napig is híven őrzi emlékét, aztán áttért az uralkodó
királyra, a ki szintén sokszor megfordul e tájékon.” (Magyar
Hírlap, 265. sz. 6. o. 1888. szeptember 25.)
A nyaraló közösség életét jelentősen emelte az iskola, a gimnázium

alapítása, majd a kaszinó és az uszoda létesítése. A társadalmi feladatok ellátását
külön intéző bizottság látta el. 1928-ben már tervezték az 1200 lakost számláló
Mátyásföldnek (220 házzal) községgé alakítását. Végül 1929-ben XVI. tc.
alapján hivatalosan üdülőhelynek nyilvánították és létrehozták a közösség
üdülőhelyi bizottság feladatkörével felruházott választmányát. Az egyesület
célkitűzései nem módosultak az általa birtokolt és a létesítendő javak
tekintetében. Az 1931-es alapszabály változatlanul megerősítette a
kötelezettségeket „…az egyesületi tagok szellemi és anyagi életszükségletei
kielégítésére szolgáló közművek, szórakozási és egészségügyi intézmények,
közművelődési előadások és kiállítások rendezése, a telep nyaraló jellegének és
egészséges voltának fenntartását illetően” (idézi Suba, 2002, p. 263.). 1933
januárjától Mátyásföld önálló községgé vált, az előzetes felkészülés ellenére ez
a változás sok nehézséggel járt. Korábban már súlyos pénzügyi gondokkal
küzdött az egyesület, és ezzel a jogi változással Cinkota⁵ adósságaiból is át
kellett vállalnia.

A villa-építők nyaraló közösséggé válását a nyaraló övezetben kialakított
sport- és kulturális lehetőségek folyamatosan erősítették. Sokat tettek azért,
hogy az erdő valóban pihenési célokat szolgáljon, sétautakat alakítottak ki, a
többségében akácfákat igyekeztek lecserélni értékesebb fákra, az utcákon
elültetett fákat folyamatosan kertészekkel gondoztatták. Az utak kavicsosak
voltak, amelyek tisztántartásáról a tulajdonosoknak kellett gondoskodniuk. Az
üdülés feltételeihez szükséges nyugodt, csendes környezet és friss levegő a
fővároshoz közeli területen kiválóan biztosított volt. A villák kertjeinek
kialakításban főként a historizáló stílust követő díszkert volt a jellemző. A
kertek többségében volt szökőkút, medence, tó, pavilon, rózsakert, lilaakác
lugas, zöld gyep. Törekedtek arra, hogy értékesebb fakülönlegességeket
ültessenek (fekete fenyő, juhar, japán akác), az egyszerű fakerítést pedig

⁵ 1933-ig Mátyásföld Cinkotához tartozott. 1950. január 1-től pedig a XVI. kerület részeként
Budapesthez csatolták.

mégis oly távol esik a várostól, hogy levegője teljesen tiszta, üde
falusi; talaja termékeny, vize pedig az egész környéken páratlan,
hiszen a közelben fakadnak a hires czinkotai források, melyekből
egykor a budai basák hordatták az ivóvizet s melyeknek a főváros
vízvezetéki czéljaira való fordítása is javaslatban van.” (Nemzet,
fősz. Jókai Mór, 6. évf. 1887. november 4. o. n.)

A nyaralótelep létrehozásakor ugyanakkor – a financiális szempontokon
túl – valóban tartós és az eredeti célját megtartó vállalkozást kívánt létrehozni,
amely hosszú távon képes biztosítani és ellátni a rekreációs feladatokat. A
Beniczky Gábor földbirtokostól megvásárolt telkeken kényelmes nyaraló-, sőt
állandó lakásra is szolgáló telepet kívántak létesíteni, amelyhez állami, községi,
vasúti kedvezményt, illetve támogatást kívántak kieszközölni. A Mátyásföldön
létrehozott villanegyed a budai zöldövezeti üdülő körzetektől eltérően egységes
parcellázás során jött létre (Bechtold, 2015, 2020; Suba, 2002).

A nyaraló tulajdonosok egyesületé keresztül történő szabályozás
eredményeként egységes arculatot öltő, tudatos üdülési céllal létrehozott
vállalkozás, amely illeszkedett a polgárosuló Budapest középosztályának
igényeihez. A jó befektetésnek kínálkozó zöldövezeti villa elérhető távolságban
állandó rekreációs lehetőséget biztosított a pihenni vágyó arisztokratáknak és
polgároknak.

AMátyásföldi Nyaralótulajdonosok Egyesületének létrehozása
1887-ben 65 taggal megalapították meg a Mátyásföldi³

Nyaralótulajdonosok Egyesületét. Tagjai közé tartoztak az alapító Kunkel Imre
mellett gróf Beniczky Gábor, gróf Andrássy Aladár, Keglevich Ilona grófnő,
báró Stockinger János, Szeniczey Ödön és dr. Neumann Ármin képviselők,
Koppély Géza földbirtokos. Az alapszabályban biztosították a telep kertvárosi
jellegét.⁴ Beniczky Gábor, a cinkotai uradalom tulajdonosa másnak nem
adhatott el telket, csak az egyesületnek, vagy annak, akit az egyesület mint
vevőt, prezentál. Előírták a villák telekhatárait (1200 négyszögölnél nem lehet
kisebb a telek), az állattartás, gyári ipartelep, gyár, munkáslakás, kocsma
létesítésének tilalmát, sőt a fűszerboltot, mészárszéket és kereskedést is
engedélyeztetni kellett. 1888 őszétől megkezdték a telep tervszerű fásítását, a
vízvezeték a közvilágítás kiépítését. A szerződés biztosította a tagoknak az erdő
ingyenes használatát, továbbá 15 méterben állapította meg az utak szélességét.
A villaszerű építkezés feltételeit úgy szabályozták, hogy az épületeknek az utca
határától legalább hat méterre kellett épülni, legalább három méter távolságban
a szomszéd telektől, a szennyvizet, a tulajdonosok ürüléket az utcára nem
vezethettek ki, tűzfalas épületeket pedig nem építhettek. Az egyesület tagjai
jogosultak voltak arra, hogy használják a telep sétányait, parkjait, helyiségeit,
közhasznú intézményeit. Az egyesületnek minden évben legkésőbb júniusban

³ A Nyaralótelep eredendően Ómátyásföldön jött létre. A HÉV-vonalától északra jelentős
fejlődésnek indult Újmátyásföld, ahol jóval kisebb telkeket lehetett vásárolni (150 négyszögöl).
Az itt épülő Magyar Általános Gépgyár, repülőgyár és repülőtér következtében gyorsan
növekedett az lakosság. 1920-ban Mátyásföldnek 1200, míg Újmátyásföldnek 1800 lakosa volt.
⁴ (BFL) IV. 1427. (1893)
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természethez. A természetre úgy tekintettek, mint az élet és az egészség ősi,
örök és romlatlan forrására. A „Vissza a természetbe!” gondolat tudatosan
jelenik meg az életreformot hirdetők körében. A falu, a természet, a vidéki táj –
az új paradicsom ígéretével kecsegtetnek. Mindezt erősítik az orvostudomány
új felfedezései, amelyek az emberi test gyógyítását, higiéniáját új alapokra
helyezik, a fertőző betegségek elleni védelem egyik lehetséges alternatíváját
kínálják a hatékony gyógyszeres kezelések mellett az alternatív kúrák. Az
építészet (és a művészet) új megoldások keres, a bérház kritikája elvezet számos
új megoldás irányába, amit a századfordulón például a szecesszió testesít meg.
Az olcsó telekárak ösztönzik a városon kívüli, kertvárosi jellegű családi ház és
villaépítést (Bechtold, 2020, p. 6–17).

A hazai üdülőövezetek fejlődése mind a főváros környékén, mind a
Balaton mentén és vidéken (Lillafüred) komoly változásokat idéz elő a magyar
településszerkezetben, a nyaralás, üdülés (szezonális), fürdőzés a polgári
életforma kísérő jelensége lesz. Meg kell jegyezni, hogy a magyar polgárosodás
és általában magyar középosztály sajátos fejlődési utat tett meg, így eltér a
nyugat-európai mintától. Fontos kiemelni, hogy a főnemesség (arisztokrácia)
továbbra is megőrizte vezető pozícióját. A hazai polgárság többségében idegen
eredetű (német, zsidó), amelynek emancipációja az 1867-es kiegyezés után
kezdődött. A középosztály gerincét, amelyet szokás az úri vagy történelmi
jelzővel illetni, a nemesi közép- és kisbirtokos családok adják, akik nagy része
tisztviselői feladatokat lát el az államigazgatásban. Meghatározó elem a
birtokait elveszítő dzsentri, akik mentalitásában az erőteljes történelmi
küldetéstudatuk mellé felsőbbrendűségtudat, sovinizmus és léhaság párosult. A
középrétegek polgári „kiegészítője” a városi középpolgárság az
indusztrializmus motorjai, pénzügyi finanszírozói. Kívánatos és szükséges
asszimilációjukkal az úri középosztályhoz idomultak, szokásaikban és
életvitelükben őket (kellett) követniük. A „boldog békeidők” műveltségi
ideálját alapvetően meghatározta a nemzeti-romantikus hagyomány és a
historizálás. A korszak műveltségi ideálja a társadalom sajátos lenyomataként
egyfajta kettőséget fejez ki a kulturális értékek melletti elköteleződésben: a
nemzeti és a nemzetitől idegen (nyugat-európai) ízlés, divat, erkölcs közötti
megosztottság mentén (Romsics, 1999, p. 45–98). Ha az üdülőövezetek
fejlődést megvizsgáljuk, akkor ezek részben illeszkednek a magyar település-
és városfejlesztési tervekhez, amelyekben fontos hangsúlyt kapott a kertvárosi
jelleg, a zöldövezet beintegrálása. A fejlesztésekre minden bizonnyal hatással
voltak a nyugat-európai minták, az életreform mozgalom hazai körökben
ismertté váló irányzatai, amelyeket főként az értelmiség, a művészek, a polgári
körök tettek magukévá és népszerűsítettek. Ugyanakkor Mátyásföld kapcsán is
jól láthatók a hazai sajátosságok. Például a villák építészei stílusában erősen
jelen van a historizáló jelleg, a díszítőelemek között számos magyaros motívum
köszönt vissza: griffes-indás díszítés, erdélyi motívumok, tornyokkal díszített
lakóépületek. Az a telep névválasztása tudatos döntés Mátyás király történeti
szerepének hangsúlyozásával, másrészt az utcanevek megválasztásában is
törekedtek a magyar nemzeti jelleg erősítésére.

Összegzésként megállapítható, hogy a nyaralótelep és általában a hasonló
(üdülést, fürdőzést biztosító telepek) is W. Krabbe nyomán az életreform

általában felváltotta a sodronykerítés és a bejáratnál elhelyezett vaskapu. A
villák építői maradandó alkotásokat hagytak maguk mögött. A századforduló
eklektikus stílusában, az erdélyi stílusjegyek és a szecesszió határozták meg a
település építészeti jellegét. Mátyásföld fejlesztésében nagy szerepet vállalt az
egyesületi tag, Paulheim József építész, aki igen sok közületi intézmény
létesítését indította el. Szorgalmazta és anyagilag támogatta, de túlnyomó
részben ő volt a kivitelezője is ezeknek a létesítményeknek. Az ő nevéhez
fűződik az elemi iskola, parkszálló építése, kibővítése és a fürdőtelep kiépítése.

A 19. század végétől egyre több kültéri és téli sportág lett népszerű (kugli,
tenisz, golf, krikett, krokett, úszás, korcsolyázás). A kastélykertekben is
megjelentek a sportolást biztosító terek és polgári körökben is divatossá vált a
testedzés. Alkalmanként a villakertekben is találni egy-egy sportlétesítményt
(teniszpályát vagy tekét). Gyakoribb és egyszerűbb megoldás lett, hogy a
polgárok közösen alakították ki a maguk sportolási lehetőségeit. Mátyásföldön
is így történt, több sportlétesítmény működött: a ligeti kuglizó, az uszoda, a
teniszpálya. Télen volt korcsolyapálya és lehetett szánkózni is. A Kaszinó
kiváló lehetőséget kínált a társas rendezvényeknek. Hetente egy alkalommal
rendszeres színházi HÉV-járat közlekedett azok számára, akik a fővárosban
szerettek volna kulturálódni. Az I. világháborúig töretlenül fejlődő mátyásföldi
nyaralótelep népszerűségét mutatja, hogy szálláshelyekkel is bővítették a
meglévő infrastruktúrát.

Az életmódreform motívumai: a test rehabilitálása – nyaralás-üdülés-
fürdőzés

A nyaralótelep meghonosította a szabadidő eltöltésének számos hasznos
és kulturált formáját, amellyel egyben formálta és alakította az itt lakók (és
idelátogatók) szokásait, életmódját. Sok esetben rejtett módon látott el edukatív
feladatokat a közösségen keresztül. Ezek közül kiemelhető a tudatos,
egészséges, mozgásban gazdag, különböző sportokat űző, a természet
közelében, friss levegőn pihenő, csendes környezetben eltöltött rekreációs időt
élvező és igénybe vevő polgári életforma kialakítása és továbbadása. Ennek
népszerűsítésében jelentős szerepet játszott a társasági élet, a sajtó, a korabeli
képeslapok, amelyek mintegy lenyomatai a nyaralótelep fejlődésnek (Fogel,
2022).

Mátyásföld egyetlen példa arra, hogy a budapesti zöldövezet hogyan
kerül felfedezésre és miként integrálódik sajátos funkcióval a főváros életébe.
Az üdülőövezetek kialakulását elősegítették a 19. század utolsó harmadán
megjelenő hatótényezők. A társadalmi hatótényezők közé sorolható többek
között a kiegyezést követő gyors polgárosodás, a polgárság emancipációja és
erőteljes lélekszám növekedés. A fizikai változások között kiemelhetjük az
erőteljes városfejlődést, amely a pozitív változások mellett (városrendezés,
csatornázás, világítás, lakóházépítések), jelentős zsúfoltsággal járt, a bérházak
nagyobb tömegek számára nyújtottak lakhatás, ám hiányos higiéniai
feltételekkel. A gyors iparosodás jelentősen rontotta a nagyvárosok levegőjét,
ahol a betegségek (főként a tüdőbetegség) állandó jelenség voltak. A közlekedés
fejlődött, a helyváltoztatás könnyebbé vált. A szellemi élet területén több új
jelenség tudatosodott. A 19. század végére megváltozott az ember viszony a
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Alapszabálya.

mozgalom tipologizálása során az úgynevezett – ökológiai, respektív
szociogenetikus életmódreformok új otthon, új ház (oikos), új közösség
megszervezése céljából alakultak (Krabbe, 1974, p. 14–15). Ilyenek a
kommunák, termelő telepek, önellátó közösségek, illetve a kertvárosok
(üdülőtelepek), amelyek igény szerint az öngyógyulás individuális lehetőségét
is biztosítják. Jelen esetben a mátyásföldi nyaralótelep céljai és az egyesület
gyakorlati tevékenysége többé-kevésbé illeszkednek azokhoz az
attribútumokhoz, amelyeket az életreform mozgalmak általános jellemzőiként
határoz meg a szakirodalom. Az életreform mozgalom alapját képezi:

a) Az egész élet megújításra irányuló törekvés: az üdülőövezetek a
szabadidő eltöltésének, a rekreációnak időszakos, szezonális (de tartós)
színtereivé váltak.

b) Történelmileg meghatározott negatív jelenségek állnak mögötte,
amelyek a gazdasági és társadalmi fejlődés kísérőjelenségei, illetve a
természettudományos fejlődés (különösen az orvostudomány) eredményeinek
hatására alakultak ki: egyértelműen több szempontból igaz és elmondható az
üdülés/nyaralás utáni vágyról, hogy az urbanizáció káros hatásaival
szembeállított ellenkultúraként értelmezhető, amely az új életvitel
megalkotásában épít az új tudományos eredményekre.

c) Az életreform mozgalom egyfajta olyan társadalmi reformtörekvés,
amely az egyes emberek életfeltételeinek megjavításával (reformjával)
kisajátítja a szociális kérdést, ám elsősorban az individuális reformcélokat
tekinti prioritásnak: jelen esetben a jobb, egészségesebb élet megteremtésnek
biztosítása.

d) Az életreform mozgalom hívei elsősorban középosztályhoz tartoznak,
akik egyfajta mentalitásbeli változást mutatnak, amit agnosztikus küldetéstudat
hat át, amely eszkatológikus, szekta jellegű viselkedési formákon keresztül
realizálódhat: az állítás első fele igaz a nyaralótelep lakóról és mentalitásukról,
azok üzenetéről, ám jellegéből adódóan a nyaralótelep nem visel(het) szekta
jellegű jegyeket magán.

e) A mozgalom szellemtörténetileg a puritanizmusból eredezteti magát:
ebben az esetben az anyatermészethez történő visszatérés, az egészséges, vidéki
élet feleltethető meg ennek az attribútumnak.

f) Az életreform mozgalom nem rendelkezik egységes világnézeti
állásponttal, az eklekticizmus jellemzi, heterogén elemeket egyesít magában,
például felvilágosodásra jellemző álláspontokat, materialista, darwinista,
monista tanokat, amelyek egyrészt irracionálisak vagy kultúrpesszimista
meggyőződést fejeznek ki, életfilozófiákat, vitális-orientalista és vallásos
tartalmakat kombinálva: a nyaralótelep lakóira és a villák építészeti stílusára
minden bizonnyal jellemző az eklekticizmus (Krabbe, 2001, p. 171–172.).
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(például hangulatok, érzések és gondolatok szimbolizálását, kifejezését)
azonosították fontos megnyilvánulási formájaként (Winner et al., 2013). A
vizuális-térbeli intelligencia gardneri definíciója arra ösztönözte a kutatókat,
hogy leírják annak összetevőit és vizsgálják jelentőségét a tanulás más
területein (például: Stavridou & Kakana, 2008). A vizuális-térbeli
intelligenciához kapcsolódó grafikus képességek és a természettudományos és
a matematikai teljesítmény között szignifikáns összefüggéseket találtak. Cary
(2004) a vizuális intelligencia MI elméletében megjelenő értelmezésével
kapcsolatos fenomenológai kritikájában a fogalom gazdagítását szorgalmazta,
kérte a vizuális nyelv keletkezésének és evolúciójának kutatását. A vizuális-
térbeli intelligencia értelmezési kereteinek fejlesztése volt Gardner munkájának
egyik fő célja a Harward Project Zero-nál (n. d.) (A kutatócsoportot Nelson
Goodman alapította 1967-ben a Harvard Graduate School of Education-ben,
hogy feltárja a művészeti és a művészeteken keresztül történő tanulást.) A
Gardner és társai által kezdeményezett vizuális művészeti oktatási projektek a
változatos és rugalmas felhasználásra összpontosítottak, ami radikális
elmozdulást jelentett a magas művészeten alapuló módszertanoktól (pl. Hetland
et al., 2007).

Az 1990-es években egyre több tanulmány jelent meg a vizuális
képességek fejlesztéséről, és megjelent az igény egy közös keretrendszer
kialakítására (Boughton, 2013; OECD, 2013). Mindeközben a művészeti
oktatásban világszerte „kognitív fordulatot” következett, melynek hatására a
kutatók és pedagógusok meg akarták mutatni a vizuális művészeti nevelésben
rejlő lehetőségeket (Rat für Kulturelle Bildung, 2019).

A kutatás keretrendszere
2010-ben alakult az Európai Vizuális Műveltség Hálózat, amelynek

jelenleg 21 ország mintegy 70 vizuális nevelési kutatója a tagja. A kutatói
közösség első projektje volt a Közös Európai Vizuális Műveltség
Referenciakeret (European Framework of Visual Literacy, ENViL) kidolgozása
(Wagner & Schönau, 2016, magyar összefoglaló: Kárpáti & Pataky, 2016). A
modell tartalmazza a vizuális kompetencia összetevőit, 19 tevékenységet
emelve ki az alkotás és befogadás területeiről. A tevékenységek meghatározása
tantervelemzéssel történt. A konzorcium 27 európai művészeti oktatási tantervet
elemzett abból a célból, hogy azonosítsa azokat a képességeket, amelyeket ezek
az oktatási dokumentumok fontosnak tartottak a közoktatásban tanítani
(Kirchner & al., 2016). Franz Weinert (2001) kompetenciadefinícióját
alkalmazták, mely szerint egy kompetenciához a tanulható ismeretek,
képességek és attitűdök együttes felhasználása tartozik. A kompetencia konkrét
(szakmai) helyzetekben mutatkozik meg, eredménye lehet egy tárgy vagy
kimutatható viselkedés és attitűd.

Számos (nemzetközi) kísérletet indítottak, hogy teszteljék a keretrendszer
érvényességét és használhatóságát a tantervtervezésben és a
képességfejlesztéssel kapcsolatos kutatásokban (Wagner & Schönau, 2016).
Míg a vizuális-térbeli intelligencia fogalmát igazolásra szoruló konstrukcióként
határozták meg, addig az ENViL a vizuális-térbeli intelligencia új
megközelítését kínálta a tanítási gyakorlatot meghatározó oktatási tantervekben

A vizuális kommunikációs képesség mérése a 4-6. évfolyamon
Simon Tünde

egyetemi docens
Magyar Képzőművészeti Egyetem

Kárpáti Andrea
egyetemi tanár

Budapest Corvinus Egyetem

Absztrakt
A tanulmányban a Közös Európai Vizuális Műveltség Keretrendszerén

(Wagner és Schönau, 2016) felvázolt képességstruktúrán alapuló vizuális
kommunikáció képességcsoport részképességeit írjuk le. Online digitális
értékelési eszközöket fejlesztettünk és validáltunk a vizuális kommunikációs
képesség befogadás alrendszere részképességeinek vizsgálatára. A tesztjeinket
az eDia interaktív diagnosztikai tesztelési környezetben végeztük a magyar
általános iskolai rendszer 4–6. osztályában (10–12 éves korig). Mérőeszközeink
megkönnyítik a hiteles értékelést, eredményei támogatják a tantervfejlesztést és
inspirációként szolgálnak a gyakorló pedagógusoknak saját pedagógiai
programjuk kidolgozásában. A tanulmányban ismertetjük az alkalmazott
keretrendszert, bemutatjuk a teszteket, valamint felvillantunk néhány
eredményt és kitekintünk a jövőbeli feladatokra.

Bevezetés
A látás és a hozzá kapcsolódó vizuális észlelés és érzékelés alapvető

eszköz a környezet értelmezésében, a világban való tájékozódásban (Arnheim,
1954/2004, 1974/1979; Miorzeff, 1999). Ebből adódóan a vizuális alkotások
létrehozása az emberiséggel egyidős kifejezési forma, ami a 20. század végén
kibontakozó „képi fordulat” során még kiemelkedőbb jelentőséget kapott
(Mitchell, 1994; Nyíri, 2012, Peternák, 1989). Mára egyetértünk abban, hogy a
vizuális ingerek között való eligazodás képessége a mindennapi
tevékenységeink közben aktiválódó képesség.

Gardner a többszörös intelligencia elméletről szóló művében (Theory of
Multiple Intelligences, 1983) újra értelmezi az intelligenciák természetét. Az
intelligencia tág definícióját kínálja, mely egyaránt magában foglalja a magas
szintű és hétköznapi vizuális tevékenységeket. Későbbi műveiben tovább
szélesítette ezt a definíciót: az intelligencia fogalomkörébe sorolta azokat a
képességeket, melyek jelentős kulturális értékek létrehozásához vagy a
mindennapi problémamegoldáshoz szükségesek (Gardner, 2006). A tárgyak,
terek, emberek, képek és ezek kapcsolatainak pontos észlelése, az információ
feldolgozása vizuális és alkotó képességeket igényel. A kapcsolódó
tanulmányokban a vizuális-térbeli intelligenciát az észlelési és alkotási
tevékenységekkel együtt említik.

A vizuális-térbeli intelligenciához kapcsolódó kreatív részképességeket
először a reprezentációra redukálták, majd a vizuális nyelv kreatív használatát
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2. ábra
A vizuális kompetencia befogadás ás alkotás összetevői az Európai

Vizuális Műveltség Referenciakeretben. Bíró Ildikó (2022) ábrája Schönau et
al. (2020) alapján.

A vizuális képességek fejlesztésére irányuló vizsgálataink a CEFR-VC
keretrendszeren alapulnak. Célunk, hogy az életkori fejlődést olyan értékelési
eszközökkel határozzuk meg, amelyek kutatási eszközként és vizuális
művészeti feladatként is hitelesek. A vizuális képességek értékelési
lehetőségeinek a feltárása az oktatási beavatkozások támogatását célozza, ezért
a tanulók különböző iskolai évfolyamokon elért teljesítményét írjuk le, és ezzel
elősegítjük az életkorhoz kapcsolódó teljesítményekre érzékeny
tantervfejlesztést és értékelést. A vizuális kommunikáció befogadói és alkotói
alképességeinek mérésére egyaránt van törekvés (Bíró, 2019). Ebben a cikkben
a vizuális kommunikáció befogadás területéhez tartozó részképességeinek
értékelését mutatjuk be. A mérőeszközök digitális tesztelésre készültek, mely
technológia könnyű hozzáférést biztosít a művészetoktatók számára, akik az
iskolai számítógépes laboratóriumban kezelhetik azokat anélkül, hogy színes
tesztlapokat kellene nyomtatniuk. A feladatok tesztekbe szerveződnek, de
egyénileg is felhasználhatók gyakorlásra vagy értékelésre. A mérőeszközök
készítése a Szegedi Egyetem Oktatáselméleti Kutatócsoportja által kifejlesztett
eDia rendszerben valósult meg.

A vizuális kommunikációs képesség befogadás alrendszere
A vizuális nevelés és a művészeti ismeretek tanításának keretei és céljai

megváltoztak: az alkotóképesség fejlesztése mellett egyre fontosabb feladat lett
a vizuális befogadás, megismerés és kommunikáció elsajátításának támogatása,
a befogadó képességek tudatos fejlesztése. Mindennapi életünkben a digitális
eszközök széles körű elterjedésével a vizuális kommunikáció előtérbe került

meghatározott képességek és részképességek azonosítása és leírása által. A
keretrendszer felülvizsgálata után fejlesztették ki a közös európai
referenciakeretet (CEFR-VL). (1. és 2. ábra).

A keretrendszer sajátossága, hogy nemcsak tevékenységeket határoz meg,
hanem a képi nyelvhasználat jellemző helyzeteinek leírását (Situations) is
tartalmazza (Billmayer, 2016). A szerzők a vizuális kompetencia működésének
meghatározó elemének tartja az (ön)reflexiót, empátiát, a jövő prognosztizálását
és a kísérletezést. Az európai kutatási eredményeket és tantervi koncepciókat
szintetizáló keretrendszer jelentősége, hogy túllép a vizuális nevelés szokásos
felosztásán és a vizuális műveltséget az alapműveltség részeként írja le (1.
ábra). Ebben a képességrendszerben a személyes kompetenciák (az érett
személyiséget jellemző tudáselemek, képességek és attitűdök), a társas
képességek, és a világ megismerésére alkalmas, alkotói és befogadói
képességelemek egyaránt megtalálhatók. A keretrendszerben kiemelt szerepet
kap a képi kommunikáció, melyet különböző társas helyzetekben írnak le és
javasolnak fejleszteni (Billmayer, 2016).

1. ábra
A vizuális műveltség összefüggései a személyes és társas

kompetenciákkal. (Forrás: az Európai Vizuális Műveltség Hálózat (European
Network of Visual Literacy) honlapja, http://envil.eu https://mersz.hu/

hivatkozas/matud_f8110 A magyar nyelvű ábra forrása: Kárpáti & Pataky,
2016, 11.)
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1. táblázat: A vizuális kommunikációs képesség befogadás alrendszere
részképességeinek rendszere

Képesség-
szint

Részképesség A részképességek felmérésére szolgáló
tevékenységek

Vizuális
felismerés

Komponálás síkban 1. Felismeri a vizuális jeleket (pl. pont,
vonal, tónus, folt, szín, forma), de ezek
kapcsolatait nem köti élményhez vagy
tartalomhoz. Ismert kontextusban
megjelenő vizuális jelek jelentését
felismeri.

Vizuális
értelmezés

Komponálás síkban 2. Egyszerű vizuális jelek, jelcsoportok
(kompozíciók) jelentését értelmezi
ismert és új kontextusban is.

Vizuális
elemzés

Komponálás síkban 3. Összetett vizuális jeleket, jelcsoportokat
(kompozíciókat) elemez formai-tartalmi
szempontból. A képelemek közötti
összefüggéseket, a figyelemirányítás, a
figyelemvezetés képi megjelenítését a
tartalommal, üzenettel kapcsolatban
elemzi. A vizuális jelek elemzésére új
kontextusban is képes.

Vizuális
felismerés

Absztrakció 1. Elkülöníti és felismeri a jeleket,
jelcsoportokat, felismeri a
lényegkiemelés, egyszerűsítés
(redukció) képnyelvi eszközeit.

Vizuális
értelmezés

Absztrakció 2. Értelmezi a valóság és az elemi
vizuális jelek közötti kapcsolatokat.
Konvenciókon alapuló, szabályokhoz
igazodó, jelentést hordozó közlő és
magyarázó rajzokat, ábrázolásokat
(szerelési ábrák, folyamatábrák,
adatok, összefüggések, fogalmak,
struktúrák képi megjelenítése, valós
vagy elképzelt viszonyok, állapotok
változásainak, mozgásfázisok ábrái)
értelmez.

Vizuális
elemzés

Absztrakció 3. Ismeri és alkalmazza a forma és
funkcióelemzés módszereit. Egyszerű
ábrák, képi jelek, jelcsoportok,
struktúrák és összefüggések, valamint
műalkotások elemzésére képes.

(Apscott, 2001). A vizuális befogadó képesség fejlesztésében a műalkotások
mellett jelentős szerepet kapnak a mindennapi életben használt digitális
közlések formái, valamint a tömegkommunikáció vizuális üzenetei, mint
megtanulandó képi „nyelvjárások”.

A vizuális befogadás a látható világ érzékelése és észlelése. Az érzékelés
a látvány tudomásul vétele, az észlelés a látvány kapcsolása személyekhez,
dolgokhoz, fogalmakhoz, hangulatokhoz. A vizuális befogadás segítségével a
látványban tanult képzeteink segítségével felismerjük a világ jelenségeit. Az
ember vizuális befogadó tevékenysége kiterjed a teljes látható világ
befogadására a hétköznapi tárgyaktól a természeti képeken át a műalkotásokig,
illetve a vizuálisan észlelés nem közvetlenül szem ingerfelvevő funkciójában
történő területére is (Panofsky, 1955/1984; Antik, 2010). A
vizuális kommunikációs képesség befogadás alrendszerének leírásakor az
iskolai oktatásban fejlesztett részképességeket említjük: a látásos érzékelés mint
szenzomotoros folyamat; a forma és formai különbségek azonosítása; a képi
jelek és a szövegek együttes értelmezése: ábraolvasás, dinamikus vizualizációk
értelmezése, illusztráció és mű átélése.

Eszközök és módszerek
A vizuális kommunikációs képesség befogadás alrendszere

Korábbi tanulmányok (Kárpáti & Gaul, 2011, 2013; Schönau, 2012;
Frick, 2018) kimutatták, hogy a vizuális alkotás képességeinek és a vizuális
ingerek észlelésének/befogadásának együttes értékelése nehéz, és néhány
részképességre korlátozható. Négy részképességet azonosítottunk a vizuális
kommunikációs képesség részeként: komponálás síkban, absztrakció,
szimbolizáció és modalitásváltás. A részképességeket három műveleti szinten
értelmezzük: vizuális felismerés, vizuális értelmezés és vizuális elemzés. Ezek
a szintek a vizuális nevelés módszertani dokumentumai és tantervei szerint
egymásra épülnek és egy nagy mintás műelemző képességvizsgálatban is jól
elkülöníthető fejlettségi szinteknek bizonyulta (Kárpáti, 1992). Minden szintet
értelmeztünk a befogadás és az alkotás aspektusából egyaránt. A vizuális
képességek online mérésére kidolgozott mérőeszközök a rendszernek a
befogadás aspektusára épülnek. (1. táblázat).
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Amérőeszközök
A tanulmányban bemutatott első méréssorozat során három évfolyamra

dolgoztunk ki feladatokat (119 item), melyeket a vizuális kommunikációs
befogadó képesség részképességeihez rendeltünk. A mérőeszközökben
megjelennek olyan itemek, melyek mindhárom évfolyam tesztjében
szerepelnek. Ezek egyrészt a horgonyitem funkciót látják el az elemzések során,
másrészt olyan újszerű feladatok itemei, melyek működéséről nincs előzetes
ismeretünk a különböző évfolyamokon, illetve korosztályokban.

A feladatokat úgy állítottuk össze, hogy azok megoldhatóságát a
diszciplináris tudás ne befolyásolja. Törekedtünk olyan a témaválasztásra,
amely mindkét nem számára egyformán motiváló. A tesztek képanyagát saját
készítésű és a hétköznapi életben használt ábrák és piktogramok, saját készítésű
és mesekönyvekből vett illusztrációk, képzőművészeti alkotások, saját fotók,
valamint a korábbi szakaszban készült gyerekrajzok alkotják. A következőkben
egy-egy példát mutatunk be a tesztekben szereplő, részképességekhez
csatlakozó feladatokból.

Komponálás a síkban
A komponálás síkban képesség vizsgálatát a vizuális elemek

felismerésével, értelmezésével és elemzésével végeztük. Megjelenik a színek
figyelemirányító szerepe, színfelismerés, színkontrasztok, színárnyalatok
felismerése, értelmezése és elemzése, formafelismerés és értelmezés,
kompozíció (3. ábra). A képességelemhez 40 itemet rendeltünk a három
évfolyamon.

3. ábra
Példafeladat a komponálás síkban részképességet mérő feladatra. A feladat vizuális

felismerés szinten tartozik a részképességhez. A feladatban színeket kell megkülönböztetni
hőérzet szerint.

Vizuális
felismerés

Szimbolizáció 1. Ismert kontextusban megjelenő
jelképek, allegóriák, vizuális
metaforák felismerésére
meghatározására és megnevezésére
képes.

Vizuális
értelmezés

Szimbolizáció 2. Jelképek, allegóriák, vizuális
metaforák elkülönítésére,
összehasonlítására és értelmezésére
képes részben ismert kontextusban.

Vizuális
elemzés

Szimbolizáció 3. Jelképet, allegóriákat és metaforákat,
elvont fogalmakat elemez, értékel, a
vizuális jeleket új kontextusban
elemzi.

Vizuális
felismerés

Modalitásváltás 1. Különböző észlelési tapasztalatok,
modalitások (látás, hallás, tapintás,
szaglás, ízlelés) vizuális rendszerben
való megjelenítését felismeri, valamint
ismert vizuális jeleket képes más
modalitásokhoz kapcsolni.

Vizuális
értelmezés

Modalitásváltás 2. Különböző észlelési tapasztalatok,
modalitások (látás, hallás, tapintás,
szaglás, ízlelés) vizuális rendszerben
való megjelenítését értelmezi, valamint
ismert és részben új vizuális jeleket
képes más modalitásokhoz kapcsolni.

Vizuális
elemzés

Modalitásváltás 3. Különböző észlelési tapasztalatok,
modalitások (látás, hallás, tapintás,
szaglás, ízlelés) vizuális rendszerben
való megjelenítését elemzi, valamint új
vizuális jeleket képes más
modalitásokhoz kapcsolni.
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5. ábra
Példafeladat a grafémákat tartalmazó feladatokra. Mindhárom évfolyam megoldotta.

Modalitásváltás
A legtöbb feladat természetszerűleg tartalmaz a szöveg-kép

modalitásváltást, de vannak olyan feladatok, melyek kifejezetten ennek
mérésére irányulnak. A szöveg mellett megjelenik a zenei elemek vizuális
megjelenítése. A vizuális és auditív kapcsolás mérésére új feladatokat
dolgoztunk ki, melyekhez hasonlók még nem szerepeltek korábbi vizuális
képességtesztekben. Egyszerű ábrákat készítettünk, s az így kapott közül kell a
diákoknak kiválasztaniuk azt, amely leginkább megfelel a harsonán játszott egy
szólamú zenei részlet dallamvonalának (6. ábra). A modalitásváltáshoz 25
itemet rendeltünk.

Szimbolizáció
Jelképek, allegóriák, vizuális metaforák képzése, egy dolognak egy másik

helyett való használata, tervezés, elvont szabályok alkotása tartozik a
képességhez. Hétköznapi életben használt magyarázó ábrák, piktogramok,
mesebeli és valós térképek értelmezése szerepel a feladatokban (4. ábra). Egy-
egy szó, fogalom meghatározásához saját készítésű rajzokat használtunk fel,
illetve már meglévő hétköznapi életből vett ábrákat, ábrázolásokat. A
részképességhez 17 itemet készítettünk.

4. ábra
Példafeladat a szimbolizáció részképességhez tartozó feladatra. Hétköznapi életben

használt piktogramok 4., 5. évfolyamosok által megoldott feladatban vizuális felismerés
szinten.

Absztrakció
A vizuális kommunikáció részképességeként az absztrakció jelek, formák

alkotása lényegkiemeléssel, egyszerűsítéssel, redukálással. Konvenciókon
alapuló, szabályokhoz igazodó, jelentést hordozó jelek és képek, arányok képi
megjelenítése, valós vagy elképzelt viszonyok, kapcsolatok, idő és mozgás
felismerése, értelmezése és elemzése alkotja a képességhez tartozó
tevékenységek körét. A tesztitemek megtervezésekor a saját készítésű rajzokhoz
felhasználtuk Paul Klee: Pedagógiai vázlatkönyv a gyermekrajzokban (Klee,
1980) című könyvének leírásait és ábrázolásait. Ezeken az ábrázolásokon
gyakorta alkalmazott alapjelek (grafémák), pl. pont, hullámvonal, lépcsősen tört
vonal és nyitott, többféle értelmezést lehetővé tevő alakzatok egyaránt
szerepelnek (5. ábra). 36 itemet illesztettünk az absztrakció részképességhez.
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elmondhatjuk, hogy minden évfolyamon a vizsgált konstruktum rendezettsége
és szerkezete a vártnál kevésbé stabil. Ugyanakkor a mérőeszközök minden
évfolyamon megbízhatóan működnek, egy irányba mutatnak, a reliabilitás-
mutatók értéke magas.

3. táblázat A vizuális kommunikációs képességet mérő teszt megerősítő
faktorelemzésének eredményei évfolyamonként

Megjegyzés: df = degrees of freedom; CFI = Comparative Fit Index; TLI = Tucker–
Lewis Index; RMSEA = Root Mean Square Error of Approximation; χ2 and df are estimated by
WLSMV.

A mérőeszközök 24 olyan itemet tartalmaznak, melyeket mindhárom
évfolyam tesztjében alkalmaztunk. A horgonyitemekből értelmezett teszt
reliabilitása megfelelő (Cronbach-α=0.78). A valószínűségi tesztelmélet
módszerével lefuttatott elemzés során kapott EAP/PV reliabilitás mutató értéke
is jó, 0.84. Ugyanakkor a tesztitemek közül találtunk olyanokat, melyek nem
különítik el a tanulókat a vártnak megfelelően. Az eredményekben érezhető
plafonhatás, mely azt jelenti, hogy van egy képességszint, ami fölött nem tudjuk
egyelőre megkülönböztetni a tanulókat.

Megvizsgáltuk, hogy az egyes részmintákat képező évfolyamok közötti
különbségek hogyan jelennek meg a teljesítményekben. A varianciaanalízis
során a vizsgált évfolyamok között nem találtunk szignifikáns különbséget
(Levene-teszt=0.35 p=0.7; F=0,11 p=0.89), de kicsi fejlődés kimutatható.

Modell χ2 p df CFI TLI RMSEA (95%
CI)

4.
évfolyam

1746.13 0.00 703 0.679 0.658 0.063
(0.059-0.067)

5.
évfolyam

3144.69 0.00 1371 0.742 0.741 0.063
(0.060-0.066)

6.
évfolyam

6701.85 0.00 1431 0.587 0.569 0.057
(0.055-0.060)

SEQ ábra \* ARABIC6. ábra
Példafeladat a modalitásváltás képességhez tartozó feladatra. A

mindhárom évfolyamban megoldott vizuális és auditív modalitás értelmezésére
kialakított feladat.

Eredmények
Az eredményeket egyrészt a tesztekre vonatkozóan mutatjuk be, másrészt

a tanulók fejlődési tendenciái mentén értelmezzük. A 2. táblázatban a tesztek
pszichometriai jellemzőit összegeztük. A vizuális kommunikációs képességet
mérő tesztek működését vizsgálva megállapíthatjuk, hogy a mérőeszközök
alkalmasak a vizuális kommunikációs képesség mérésére.

2. táblázat: A vizuális kommunikációs képességet mérő tesztek megbízhatósági-mutatói
évfolyamonként

Az egyes részképességekhez kidolgozott feladatok, mint résztesztek
közötti kapcsolat alaposabb feltárása érdekében konfirmatív faktoranalízis (CFA
–Confirmatory Factor Analysis) végeztünk (3. táblázat). A reliabilitás mutatók,
az IRT elemzés, a korrelációk és a konfirmatív faktoranalízis analízis alapján

Évfolyam N (érvényes
elemszám)

Átlag Szórás Cronbach-α

4. évfolyam 416 67,57 15,47 0,87
5. évfolyam 317 67,11 14,77 0,89
6. évfolyam 482 67,56 15,02 0,89
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Összegzés
A tanulmányban összefoglaltuk a vizuális képességek, azon belül

közelebbről a vizuális kommunikációs képesség értelmezési kereteit, mely
korunk vitatatlanul egyik legfontosabb vizuális képességklasztere. Bemutattuk
röviden egy olyan kutatásnak a tesztjeit és eredményeit, mely az eDia online
interaktív tesztkörnyezetében mérte fel a köznevelés 4–6. évfolyamos
diákjainak vizuális kommunikációs képességét. Eredményeink azt mutatták,
hogy fejleszthetők olyan eszközök, melyek megbízhatóan mérik a vizuális
kommunikációs képességet. Ugyanakkor a tesztelés struktúrája újra gondolást
kíván, mert a részképességek alapján képzett hipotetikus modell kevésbé
illeszkedik a mért eredményekhez. Azt találtuk, hogy a befogadás
alrendszerében kevésbé jelentős vagy egyáltalán nincs fejlődés az adott
korcsoportokban.

Az egyénre szabott, a társadalmi és kulturális igényekre reagáló
művészeti programok kidolgozásához a vizuális képességek és részképességek
leírása szükséges, korcsoportonkénti teljesítményre vonatkozó adatokkal.
Eszközeink támogatják a tananyagfejlesztést, mert megkönnyítik a vizuális
kommunikáció befogadás részterületeinek leírását, feltérképezését, így
célzottabb oktatási beavatkozások bevezetését. Emellett a pedagógusok a
feladatokat inspirációként használhatják a releváns részképességekre fókuszáló
programok kidolgozása során. A vizuális kommunikációs képességek
művészeti oktatáson keresztüli fejlesztése nem tűnik elegendőnek: a különböző
iskolai tudományágakban alkalmazható vizualizációs műfajokat bevezető
átfogó fejlesztés további fejlődést hozhat. Továbbra is folytatni kívánjuk
tesztjeink életkorhoz kötött változatának fejlesztését. Vizsgálatunk korhatárát
szeretnénk kiterjeszteni az óvodás korosztályokra (3–6 évesek), hogy a digitális
képekkel való gyakori találkozás milyen hatással van a vizuális kompetenciára
a vizuális nyelv keletkezésének korában. Rugalmasabb értékelési eszközöket
szeretnénk létrehozni, hogy elkerüljük a plafonhatást a dinamikus, adaptív
tesztelés révén. Egyes vizualizációink átkerülhetnek az okostelefonok kisebb
képernyőjére, így játékszerű tevékenységet kínálhatnak a diákok számára egy
könnyen elérhető platformon. A vizuális kommunikáció műfajainak
alkalmazása (multimédiás infografikák, szimulációk, folyamatábrák stb.)
tanulástámogató eszközzé válhat, segítve a kevésbé jó verbális képességekkel
rendelkező tanulókat. Szeretnénk továbbá megvizsgálni a vizuális
kommunikáció alkotó és befogadó aspektusainak kapcsolatát, egymásra
gyakorolt hatásukat.
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7. ábra
A vizuális kommunikáció teszten elért teljesítmények gyakoriság eloszlása

évfolyamonként
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részminta között nem találtunk szignifikáns különbséget. A nemek közti
különbségeket megvizsgálva megállapíthatjuk, hogy elhanyagolható különbség
van a lányok és a fiúk teszten nyújtott teljesítménye között.

A vizuális kommunikáció teszt eredményei és az osztályzatok közötti
kapcsolatrendszer vizsgálva észleltük, hogy az összefüggés minden esetben
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jelentőségére a kognitív területeken.
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gazdagítja mindazokat, akik elsősorban vizuális stimulusok alapján
tájékozódnak.

Feladatként tűzzük magunk elé saját narratívákból megszerezhető
tudással segíteni, motiválni a jövő zenepedagógusait. E cél megvalósításához
több aspektusból, erős elméleti megalapozással indokolt közelíteni. Az elméleti
pillérek egyike a pedagógusképzésben ma még kevéssé alkalmazott, gazdag
szak- és szépirodalmi anyaggal, módszertani eszköztárral rendelkező kulturális
fogyatékosság-tudomány, így az írás célja bemutatni e tudományterület
korlátlan lehetőségeit.

Célunk továbbá ezen összefüggések fókuszba helyezésével a
(zene)tanárok képzésének spektrumát szélesíteni.

Végül, de nem utolsó sorban az együtt zenélésre, egymás értékeinek
megismerésére, nyitottságra inspirálni a különféle képességekkel rendelkező
embereket.

Imidzs és valóság
A zenének évezredek óta jelentős szerepet tulajdonítunk a nemlátó

emberek életében (Flamich, 2019).
„A régi időkben a sérült látást alapvetően az ember képességeit gyengítő

tulajdonságnak tekintették, így aki keveset, esetleg egyáltalán nem látott,
halálra szánták, koldulásra ítélték, vagy száműzték. Kivételes esetek azonban
még ekkor is léteztek... ” (Bolt, 2006, p.80). Ilyen “kivételes” embernek
számítottak azok a vak emberek, akik hangszerjátékukkal, énekhangjukkal
hívták fel magukra a figyelmet.

Az a tény, hogy a vak emberek speciális hallás segítségével érzékelik az
őket körülvevő világot és tájékozódnak benne, valamint a zenei hallás, amellyel
a sztereotípiák szerint Isten kárpótolja őket, még ma is megkülönböztetett
szerepet ír elő számukra a különféle fogyatékossággal élő személyek között
(Bolt, 2006). Cseppet sem meglepő tehát, hogy a zene integráns részét képezi a
vak emberekről festett mentális képünknek (Straus, 2011; Flamich, 2018;
Flamich, 2019). Bizonyítja mindezt a két vak hárfást ábrázoló rajz III. Ramses
sírkamrájának falán. A fáraó Kr. e. 1187 és 1156 között uralkodott az Ókori
Egyiptomban (Britannica, n. d.). A rajzból méltán következtethetünk arra, hogy
híres vak zenészek mindig színesítették a Földgolyó zenei palettáját. Például:
Francesco Landini (1325–1397) itáliai orgonaépítő, -művész, zeneszerző, költő,
John Stanley (1712–1786) angol orgonaművész és zeneszerző, Joaquín Rodrigo
(1901–1999) spanyol zeneszerző, zongoraművész, Ray Charles (1930–2004)
amerikai énekes, dalszerző, muzsikus, Stevie Wonder (1950–), amerikai énekes,
dalszerző, Andrea Bocelli (1958–), olasz énekes, Ungár Imre (1909–1972), a
20. század kiemelkedő magyar zongoraművésze és tanára, Érdi Tamás (1979–),
kortárs zongoraművész, és Juhász Tomi (1988–), dalszerző, rockzenész, csupán
néhány név a teljesség igénye nélkül (Flamich, 2019). Ők, valamint névtelen
társaik, továbbá a vak emberekről sokakban kialakított mentális kép
magyarázhatja, miért reménykedik számos szülő abban, hogy a zene
megélhetést esetleg karriert jelenthet vak gyermeke számára (Flamich, 2018;
Flamich, 2019). E mini kutatás fókuszán kívül esik, hogy a titkolt remény álom
marad vagy megvalósul. Az azonban bizton állítható, hogy a vak emberek

Hangokban gondolkodva – Vak személyek narratívái a
világban való tájékozódásról a zene kontextusában
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“A világnak mindenféle elmére szüksége van.”
(Temple Grandin)

Absztrakt
A tanulmány a vak emberek és a hangok kapcsolatát vizsgálja. A Vakok Iskolája
Kórusának tagjai mondják el félig strukturált interjú keretében, hogyan
navigálnak a hétköznapokban és a zenében a hangok segítségével. A
válaszokból az is kiderül, az együttzenélés hogyan tanítja őket a diverzitás
elfogadására és csapatjátékos szerepének elsajátítására.

Bevezetés
A zene, az éneklés azóta játszik meghatározó szerepet minden

kultúrában, amióta az ember először fedezte fel az őt körülvevő tárgyak,
környezet hangjait, fejezte ki fájdalmát, félelmét, örömét.

A hangok kinek kevesebbet, kinek többet árulnak el a világról. A vak
embereknek például sokkal többet, mint azoknak, akiknek képek is segítenek az
információszerzésben, tájékozódásban.

Következésképpen, a zene és a vakság egymástól szinte
elválaszthatatlan fogalmak (Flamich, 2019). Összefonódásuk vélhetőleg,
részben azzal is magyarázható, hogy a vak emberek – a múltban éppúgy, mint
ma —szívesen kommunikálták, kommunikálják társadalmi inklúzió iránti
igényüket, alkalmasságukat és értékeiket a hangok és a zene segítségével
(Flamich, & Hoffmann, 2011a; Flamich, 2019). Esetükben a hangzó világ
lényegesen szélesebb spektrumot ölel fel, mivel a tájékozódáson túl magába
foglalja a társadalmi szerepvállalás, társadalmi inklúzió lehetőségét is.

Jelen írás főszereplői vak emberek. Segítségükkel egy, a hangok
végtelen változatosságából összerakott világ szegmensei ismerhetők meg. Az
írás egy feltáró mini kutatás. A zene inkluzív természetének szemléltetése
mellett bepillantást enged a hangokban történő gondolkodás valóságos
kontextusaiba. Dialógus múlt és jelen között, releváns üzenettel a jövő számára.
Tényeket ismertet és hangot ad megélt-tapasztalatok narratíváinak. Elméleti és
gyakorlati aspektusokat állít egymás mellé.

Célok
Az elsődleges célunk felhívni a figyelmet az ember sokszínűségére,

valamint arra, hogy a hangok segítségével érzékelt világ új információkkal
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is, ahol Helsinki mellett számos más városban is megismerhették művészetét.
Több évtizedes működése során dolgozott éplátású és vak karnagyokkal,
hanglemezeket készített. A kórus az 1990-es évek közepén feloszlott (Flamich
& Hoffmann, 2011).

Hosszú évtizedekig a Berindán László Zenekar, egy vonós
kamarazenekar is színesítette a hazai amatőr kulturális élet palettáját. Bár a
zenekar nem örvendett a Kóruséhoz hasonló ismertségnek, tagjai tiszteletet és
megbecsülést vívtak ki a vak emberek és a többségi társadalom tagjai körében
egyaránt (Flamich, 2018).

A vakok hazai zeneoktatásának vázlatos történeti áttekintéséből jól
látható, hogy Magyarországon a zeneoktatás prioritást élvezett oktatásukban,
következésképpen jelentős mértékben járult hozzá társadalmi integrációjukhoz
a múltban. A jelenben, amikor az egész világ az integráció irányába tesz egyre
határozottabb lépéseket, még mindig vannak megválaszolatlan kérdései. Ezek
egyike: milyen mértékben befolyásolja az integráció a vakok zeneoktatását?
Valamint lehet-e, és ha igen, mit jelent hangokban gondolkodni? Az első
kérdésre 2018-ban megvédett doktori disszertációmban kerestem választ, míg
ez utóbbi kérdéseket e minikutatás hivatott megválaszolni.

Vakság és a hangok medikális kontextusai
E kutatás a hallás és a nemlátás sajátosságainak összefüggéseiben

gondolkodik arról, hogyan tájékozódik a világban a Vakok Iskolája Kórusának
különféle adottságokkal rendelkező 15 tagja. A diskurzus gondolatát
megalapozták: Temple Grandin 2010-ben rögzített „A világnak szüksége van
mindenféle elmére” című előadása, továbbá, a Park Könyvkiadó gondozásában
Képekben gondolkodom címmel 2014-ben magyarul is megjelent memoárja,
ahol az autista tudós és aktivista elmagyarázza, mit jelent képekben
gondolkodni. A képalapú navigáció indított el a hangalapú navigáció
megismerése felé, így arra a kérdésre keresem a választ, lehet-e, és ha igen, mit
jelent hangokban gondolkodni. A kérdések megválaszolásához, a hangokban
való gondolkodás megértéséhez azonban először célszerű a látás és nemlátás
kontextusainak felvázolása.

Sacks (2011) szerint a látás mechanizmusát illetően az emberi agykéreg
több mint egyharmada érintett, és abban az esetben, ha hirtelen megszűnnek a
vizuális ingerek, elkezdődik egy átfogó újraszerveződés. Vakon született, vagy
korán látásukat vesztett gyerekek esetében a vizuális kéreg szerepe
megváltozik, az érzékelési ingerek, különösen a hallás és tapintás újraelosztása
figyelhető meg (Sacks, 2010; Flamich, 2018). Ez az eltérő felosztás
magyarázatul szolgál arra a tényre, hogy látó és nemlátó személyek
különbözőképpen hallanak, azonban nem bizonyítja azt a sztereotípiát, amely
szerint a vakokat Isten a muzsikálás kivételes képességével ajándékozta meg,
hogy kárpótolja őket veszteségükért (Flamich, 2018).

Természetesnek tekinthető a tény, hogy a vak emberek hallása
kifinomultabb, hiszen vizuális információk nélkül kell boldogulniuk. Eckart
(2004) szerint „a kisgyermekkorban megvakult személyek esetében az agy
bizonyos látásért felelős területei hallási funkciókat teljesítenek.” Eckart, 2004).

örömüket lelik a hangok végtelen változatosságában. Így sokuk életében az
éneklés is fontos szerepet játszik akkor is, ha az nem biztosít megélhetést. E
kutatásban az ismeretlenek hangja szól, azoké, akik nem híres muzsikusok, de
a zene épp annyira életük integráns része, mint bármely közismert vak
muzsikusé. Az írás főszereplői a Vakok Iskolája Kórusának 15 tagja.

A vak gyermekek többségi oktatása hatással van a kóruséneklésre is. Az
integráló nevelés gyakorlatának térhódítása következtében évről évre kevesebb
gyermek tanul a vakok iskolájában. E tendencia meghatározó szerepet játszik a
vak-identitás kialakulásában csakúgy, mint zenei nevelésükben, fejlesztésükben
(Flamich, 2018; Flamich, 2019).

Egy vak zongoratanár szerint „a befogadáshoz ügyes vakokra, nem pedig
ügyetlen »látókra« van szükség” – A mondat egy személyes beszélgetés során
hangzott el és nyilvánvalóan sugallja a társadalmi inklúzióhoz szükséges
speciális tudás elsajátításának szükségességét. Bár az integráló oktatás célja a
társadalmi befogadás, speciális oktatás-nevelés hiányában kihívást jelent
megtanulni „ügyes” vakként élni és szocializálódni. A speciális iskolák
szerepváltása egyaránt új kihívások elé állítja a gyógypedagógusok, a többségi
környezetben tanító pedagógusok, az érintett szülők, valamint tanulók életét.

A speciális iskolák új szerepe – vélhetőleg – részben annak tulajdonítható,
hogy a fogyatékosságra, így a vakságra is még mindig elsősorban stigmaként,
tragédiaként, vagy épp ellenkezőleg: különleges ajándékként tekint a többségi
társadalom (Flamich, 2018; Hoffmann, 2018). E téves elgondolások miatt
számos vak gyermeknek kell megfelelnie a vele szemben támasztott irreális
elvárásoknak.

A zene inkluzív diskurzus – oktatástörténeti áttekintés
A vak emberek értékeinek meg- és felismerése oktatásukkal kezdődött. A

zenetanítás egy volt azok között a pillérek között, amelyekre a Planum, az
intézet első hivatalos tanterve már 1827-ben épült (Flamich, 2018). A jól
megalapozott zenei nevelés eredményei hamarosan a vakok iskolájának falain
kívül, szélesebb körben is egyértelművé váltak. Herodek Károly, aki 1905 és
1933 között igazgatta az iskolát, így ír:

„A vakok éneke már sok barátot szerzett az ügynek, miáltal jelentékenyen
hozzájárul az intézmény fejlesztéséhez és anyagi helyzetéhez” (Herodek, 1925,
p. 220).

A tanterv félreérthetetlenül bizonyította az igazgató zenetanulást
támogató attitűdjét, ugyanis 1930-ban a vak tanulók heti huszonnégy órában
tanulhattak zenét. A tanterv – összhangban a vakok nevelését célzó
oktatáspolitikai irányelvekkel – azt eredményezte, hogy a huszadik század első
negyedében a zene elválaszthatatlan tényezővé vált a vakok társadalmi
befogadásának előmozdítását illetően, és – amit különösen fontos megjegyezni
– nem csupán a kivételes zenei tehetséggel rendelkező tanulók számára
(Flamich, 2018; Flamich, 2019). Jól példázza ezt a híres Homérosz Kórus. Még
ma is találkozhatunk emberekkel, akik emlékeznek a kórusra.

A kórus 1928-ban alakult, és volt idő, amikor hetven-nyolcvan tagot is
számlált. Rendszeresen lépett fel a Zeneakadémia Nagytermében, turnézott
Magyarországon és a szomszédos országokban. Meghívást kapott Finnországba
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A kérdések összeállításánál szem előtt tartottam azt a tudományosan
bizonyított tényt (lásd például: Sacks, 2014; Straus, 2011), amely szerint létezik
különbség az ép látású és a vak emberek hallása között. Annak felderítésére
vállalkoztam, vajon e különbség létezéséről hogyan vélekednek a vak
személyek, ez esetben a Kórus tagjai. Így a hét kérdéskör a különbség felől
közelít a zenei hangok érzékelése felé.

Valamennyi kérdés megfogalmazása során fontos szerepet játszott, hogy
a kérdések könnyen érthető formában hangozzanak el.

A válaszok kifinomultságánál, egyértelműségénél, hosszánál
nyilvánvalóvá válik az interjúalanyok intellektusa. E különbözőségek
megfigyelésére a válaszok összegzése okán, ebben az írásban nem nyílik
lehetőség. Szó szerinti válaszok kiemelésére csupán abban az esetben kerül sor,
amennyiben insider kutatóként úgy vélem, a válaszból kapott információ
konkrét példával segíti elő a hangokban való gondolkodás megértését. Mivel e
tanulmány egy kis közösségen belül végzett feltáró, mini kutatást összegez,
interjúalanyaim anonimitását úgy látom biztosítottnak, ha válaszaikat csupán
idézem anélkül, hogy bármilyen módon jelezzem kilétüket.

1. Van-e különbség vak és „látó” (éplátású) emberek hallása között?
A válaszadók közül csupán egy volt bizonytalan, szerinte talán van

különbség, a többi 14 kórustag határozott igennel válaszolt.
„Valamilyen szinten igen. Van, ami a látónak fel sem tűnik, a kattanás

például.”
„Aki nem lát, mást is meghall. Például a járművek típusát.”

„Jelentőséget tulajdonít olyan hangoknak, aminek a látó nem.”
„Autót, kutyát… mintha erősebb lenne a hallásom, mint amikor még

láttam…”

2. Meghallod-e, milyen tárgy esett le?
Valamennyi interjúalany egyetért abban, hogy amennyiben ismerős tárgy

esik le, az esetek többségében felismerik, általában a leesett tárgyak anyagát is
„meghallják”, azonosítani tudják. Az interjúk során az ismerős tárgyak és
anyagok részletes megbeszélésére nem került sor, azonban a szövegkörnyezet
egyértelművé tette, „ismerős tárgy” minden tárgy, amit az interjúalany a
hétköznapok során gyakran használ. Négy interjúalany úgy véli, megfelelő
gyakorlattal kisebb tárgyak, például a fémpénz is felismerhetőek. Míg egy
másik válaszadó meggyőződéssel vallja, hogy „az anyagát a látó is meghallja”.
A többiek véleménye nem ennyire határozott:

„Az anyagát igen. A jellegzetes tárgyakat igen. Attól függ, mekkora a
csend: a fémpénzt is meghallom.”

„Ismerős tárgyakat igen, de a pénzt nem, bár biztos, azt is ki lehet
gyakorolni.”

„Az ismerős tárgyakat igen.”
„Az anyagát igen, de nincs irányhallásom.”
„Az anyagára is, méretére is lehet következtetni, például, ha öblösebb,

hangosabb, és abból, hogy mennyi ideig hallatszik.”

Grandin (2010) és Eckart (2004) megállapítja, hogy elménk működése
agyunkban leképeződik.

Straus (2011) osztja azoknak a korai szakembereknek a véleményét, akik
határozottan állítják, nem minden vak született zenész.

Figyelemre méltó azonban az a tény, hogy e minikutatás tizenöt vak
résztvevője közül tizenegy személy állítja, abszolút hallása van.

Straus (2011) a hallást két aspektus szerint közelíti meg. Azt állítja, hogy
létezik „normál” és „fogyatékos” hallás. Ez utóbbi az alábbi kategóriákra
osztható: „autista-”, „siket-” és „vakhallás”. A vakhallás valószínűleg
érzékenyebb, mint a „normál” hallás az artikuláció, a dinamika, a hangolás és a
csengés változásaira. A vakhallás érzékenyebb továbbá olyan zenei
aspektusokra, amelyeket nem ír le hagyományos zenei lejegyzés, így a
vakhallást nem befolyásolja kottakép. Összegezve: mivel bizonyos, a látásért
felelős agyi területek hallási funkciókat látnak el, a hallás spektruma
kiszélesedik. E széles spektrumot tekintjük vakhallásnak.

Hangok és reflexiók - a mini kutatás attribútumai, módszere és eredményei
„VAK – vág a V, akaratos az A és kemény a K. Három hang, három betű,

és a legtöbb ember borzong, ha meghallja a szót, amit a vé, az a és a ká ártatlanul
egymásba fonódva alkot” (Hoffmann, 2018 p.77).

Legyen bármennyire is finom a vak emberek hallása, még soha nem
hallottam, hogy e három hang ártatlan egymásba fonódása bántotta volna
érzékeny hallásukat, az ismeretlenségnek tulajdonítható konnotáció azonban
igen. Ezért arra az elhatározásra jutottam, hogy az ismeretlenséget, a
bizonytalanságot egy feltáró minikutatással igyekszem csökkenteni, és a Vakok
Iskolája Kórusának vezetőjeként, valamint insider kutatóként bemutatom,
hogyan tájékozódnak a Kórus tagjai a hangok és zene labirintusában.

A kutatás módszeréül a szóbeli kikérdezést, az interjút választottam. A
választott módszert az interjúalanyok különféle képessége és fogyatékossága
indokolja. Az interjú hét kérdéskört tartalmaz. Az interjúk felvétele
időpontjában (2022 márciusa) a kórus 15 tagot számlált. A kérdésekre 15 (13
vak és 2 alig látó) kórustag válaszolt, akik között található általános és
szakiskolai tanuló, foglalkoztatóban dolgozó személy, valamint zene-, ének- és
nyelvtanár. Képességeiket és fogyatékosságaikat tekintve a látássérülés mellett
ők Down-szindrómás, autista, értelmi sérült és tanulásban akadályozott
személyek. Életkoruk 14 és 50 év között határozható meg. A szó szerint idézett
válaszok esetében nem jelzem az interjúalany életkorát.

Az alábbi hét fő kérdés képezi az interjú alapját:
1. Van-e különbség szerinted a vak és a „látó” (ép látású) emberek hallása

között?
2. Meghallod-e, milyen tárgy esett le?
3. Megtalálod-e a leesett tárgyat a hangja alapján?
4. Van-e abszolút hallásod?
5. Amikor egy zenemű jár a fejedben, milyen hangnemben hallod?
6. Tudod-e a többi szólamot is?
7. Mit jelent neked a Kórus?
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feltételeztem. Válaszaikból az is egyértelművé vált, hogy egymás gyakran
rejtett értékeinek megismerésével, megtapasztalásával tanulható, tanítható a
társadalmi inklúzió.

„Nekem jó ott! Megmutathatom a tudásom, és nem baj, ha hibázok.”
„Nekem ez az első kórus, ahol kötődöm a tagokhoz.”
„Sok akadályt le kellett küzdenem. Zavart néhány gyerek furcsa

viselkedése, de elfogadtam, hogy ilyenek, mert énekelni, zenélni jöttem.”
„Szépek a szólamok, a darabok. Szép a többiek hangja.”
„Különbözőek a darabok, már nehezeket is tudunk énekelni. Nagyon jó a

társaság, barátságokat lehet kötni zenészekkel, Tudjuk egymást segíteni.”
„Új dolog születik, alkotás. Maradandót létrehozni együtt. Felemelő,

lélekgyógyító. Különösen, mert jó a közösség.”
„A zenét szeretni kell. Kikapcsol. Dolgozunk, mégis kikapcsol. Munka, de

mégse az. Ebben a kórusban szeretek lenni. Sok pluszt jelent. Idegen nyelveken
is énekelünk, zenélünk másoknak, meg sokat nevetünk. Ja, szerintem a
légzőgyakorlatok miatt sokkal később fáradok el tesin is.”

„Szeretek énekelni, Mi adjuk meg a hangot. Ez új és jó, mert mi csináljuk.
Viccelünk, nevetünk sokat.”

„Közösségformáló csapatmunka, amit nem érzek munkának. Biztonságot
ad, hogy többen énekelünk és támaszkodhatunk a másikra.

„Négy szólamban énekelni nagyon szórakoztató, élvezem a harmóniákat.
Feldobnak az érdekes akkordok. Jó együtt megjelenni, közös élményeket
szerezni, mindenki hozzátesz valamit. Felfedezhetjük egymás képességeit,
tehetségét.”

„Ha az emberek látnak egy ilyen produkciót, egy idő múlva elfelejtik,
hogy vakok énekelnek. A gyerekeknek, meg mindenkinek rengeteget ad.
Kollektív büszkeség.”

„Egyre inkább érték, mert itt mindenki egyenrangú. Fontosak az
erősségek, mint az abszolúthallás, a látás stb.; van külön szeretetereje is.”

E megszólalások egyértelműen bizonyítják Straus (2011) állítását, mely
szerint a zene pervazív. Amellett, hogy pozitív hatást gyakorol a koncentrációs
képességre és a teljesítményre, az együtt zenélés felelősségvállalásra, színpadi
gyakorlatra tanít, fejleszti a kommunikációs készséget, valamint a vak
személyek életét nagymértékben meghatározó önállóságot, viselkedés-,
mozgás- és öltözködéskultúrát.

Insider kutatói és aktívan zenélő személyként szerzett tapasztalataim
alapján meggyőződésem, hogy a kóruséneklésnek, „az együtt zenélés
örömének, közösségformáló erejének közvetlen hatásán túl a kórus tagjai
számos, a személyiségüket, világlátásukat, életvitelüket közvetetten érintő
pozitív tapasztalattal gazdagodnak” (Flamich, 2018).

3. Megtalálod-e a leesett tárgyat a hangja alapján?
Csupán egy válaszadó állította, hogy nincs irányhallása. 14 válaszadó

képes lokalizálni a leesett tárgy irányát:
„Óvatosan megkeresem, nehogy elsodorjam.”
A hétköznapi élet hangjainak érintőleges megbeszélését követően a zenei

hangok kerültek az interjú középpontjába. Bár világszerte viszonylag szűk
kutatói kör vizsgálja, engem különösen foglalkoztat a vakság és abszolút hallás
kapcsolata, ezért feltettem a kérdést:

4. Van-e abszolút hallásod?
A 15 interjúalany közül 11 válaszolt igennel. Ez nagy mértékben

befolyásolja és részben megkönnyíti kórusvezetői munkámat. Ez a
könnyebbség az osztozó felelősség gyakorlatában nyilvánul meg. Az osztozó
felelősség ez esetben annyit jelent, hogy a beéneklésnél a zongorakíséretet egy
kiválóan zongorázó kórustag önként vállalta, a kezdőhangot pedig minden
alkalommal az abszolút hallással rendelkező kórustagok egyike adja meg. A
közös munkához nélkülözhetetlen felelősségtudat megerősítéséhez fontos,
hogy amennyiben megoldható, mindenki szerephez jusson, feladatot kapjon,
így mindegyik mű esetében más-más kórustag felel a kezdőhangért.

5. Amikor egy zenemű jár a fejedben, milyen hangnemben hallod?
A 11 abszolút hallással rendelkező kórustag azt az egybehangzó választ

adta, hogy eredeti hangnemben, mint a rádióban.
„Amiben először hallom.”
„Nem akarom másikban hallani. Zavar.” – egészítette ki válaszát egy

interjúalany. A többi kikérdezett kórustag nem említette, hogy zavarja, ha más
hangnemben hallja a művet.

6. Tudod-e a többi szólamot is?
Hét abszolúthallással rendelkező válaszadó úgy nyilatkozott, a tanult

művek valamennyi szólamát pontosan tudja, nyolc személy azt állítja, „többé-
kevésbé, de a rossz hangot meghallom”.

Ketten szívesebben tanulnák meg a szólamot Braille-írásos kottából, ha
ismernék, de örömmel néznek szembe az önként vállalt kihívással, hogy kotta
nélkül tanulják meg a műveket. Mindannyian megjegyezték, izgatják,
szórakoztatják őket a harmóniák. Külön öröm számukra, ha segíthetnek
egymásnak a szólamtanulásban.

Az út a kezdőhang adásától a szólamok megtanulásában nyújtható
segítségig jól szemlélteti az osztozó felelősség jelentőségét, a kóruséneklés
közösségformáló erejét. A kórustagok vélekedésének feltárása céljából a
következő kérdést fogalmaztam meg:

7. Mit jelent neked a Kórus?
Valamennyi válaszadó szívesen és hosszan beszélt arról, mit jelent neki a

Kórus. Bár minden alkalommal tapasztalom lelkesedésüket,
közreműködésüket, néhány válasz azonban engem is meglepett, mivel sokkal
többet árult el interjúalanyaim magányáról a többségi társadalomban, mint
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Hoffmann, 2011; Hoffmann & Flamich, 2011), minden kétséget kizáróan segíti
a többségi környezet pedagógusainak képzését, felkészítését a fogyatékossággal
élő tanulók fogadására az oktatás minden dimenziójában (Flamich, 2019;
Hoffmann, 2018; Flamich, 2018; Hoffmann, & Flamich, 2011).

Ugyancsak az amerikai gyakorlat alapján megfigyelhető, hogy a
diszciplína hosszú távon előmozdíthatja a fogyatékossággal élő személyek
iskolai és társadalmi inklúzióját.

A kulturális fogyatékosság-tudomány egyszerre elméleti és gyakorlati
eszköztár, amely napról napra bővülő szak- és szépirodalmi művekkel
gazdagítja a pedagógusképzést. Relevanciája megkérdőjelezhetetlen.

Összegzés
Mindannyiunknak sokat jelentenek a hangok. Kinek többet, kinek

kevesebbet. A vak ember esetében például a gondolkodás, a világban való
tájékozódás prioritást élvező eszközei. A vak emberek hangok segítségével
érzékelt, kialakított képe a környezetről eltérhet attól a képtől, amit a többség
lát. Ez az eltérés amellett, hogy egy a sokszínű emberiség csodálatos
szivárványának színárnyalatai közül, értékét tekintve olykor bizonytalanságot
okoz a többségi társadalomban, hiszen gyakran inkább feltételezéseken, mint
tudáson, ismereteken alapul.

Az írás a vak emberekkel kapcsolatos vélekedések és tudások egyik
szegmensébe, a hangok szerepébe enged bepillantást „insider” kutatói
aspektusból. Főszereplői a Vakok Iskolája Kórusának 15 tagja, akik egy feltáró
minikutatás során mesélték el, hogyan boldogulnak a hangzó világban, és mire
tanítják őket a zenei hangok.

A különféle fogyatékossággal és adottsággal, képességgel rendelkező
kórustagokkal készült interjú kérdései hét témakört érintettek, és haladtak a
hétköznapi tárgyak hangjaitól a zenei hangokon át az osztozó felelősség és az
együttzenélés csapatjátékossá formáló szerepéig.

Az írás középpontjába helyezett interjúk történeti kontextusban
világítanak rá a hangok segítségével érzékelt világ inkluzív lehetőségeire.
Elméleti megalapozásul az az út szolgál, amit mind a vak, mind az éplátású
ember tett és tehet meg egymás megismerése, elfogadása és tisztelete felé. Az
út, így a tanulmány is átvezet a fogyatékosság társadalmi konstrukcióin, érinti a
morális modellt, amikor az imidzsről beszél; a medikális, szociális modellt,
amikor orvosi és oktatástörténeti információkat ad át; a kulturális modellt,
amikor az interjúalanyok hangja hallható. A diszkusszió új tudományos utakat
mutat, hogy megértsük és megtanítsuk, a világnak szüksége van mindenféle
elmére.

Diszkusszió
Az ember diverzitása az utóbbi két évszázadban kezdett félreérthetetlenül

kirajzolódni. A diverzitást értelmező konstrukciók és változásaik jól láthatóan
tükröződnek időben, kultúrában egyaránt. Különösen releváns ez
fogyatékosságra, mint egyre a diverzitást igazoló attribútumok közül. Kultúránk
a mindennapok élményeit rögzíti, azokra reflektál fiktív és valóságon alapuló
narratívák segítségével (Couser, 2009).

E reflexiókat vizsgáló és megfigyelő tudományos megközelítés a
kulturális fogyatékosság-tudomány.

Ezen aspektus a kritikus reflexiók széles spektrumát öleli fel. Lennard J.
Davis, a tudományterület egyik legismertebb művelője így látja: „Ha a
fogyatékosság kerül szóba, az ép emberek hajlandóak önkényeskedni,
anekdotázgatni, filmek, regények fogyatékos hőseivel példálózni. Senki nem
mer Heidegger filozófiájára gondolni, vagy a reneszánsz kor művészeti
ábrázolásaira hivatkozni. Hiszen a fogyatékosság nagyon is nyilvánvalónak
tűnik – hiányzó végtag, vakság, siketség. Mi sem egyszerűbb, mint ezt
megérteni? Az embernek egyszerűen el kell képzelnie, hogy hiányzik egy
végtagja, nem működik egy érzékszerve, és már félúton vagyunk ahhoz, hogy
megértsük.” (Davis, 2006, xvi.). Aki jól ismeri Davis írásait, érzi e mondatok
konnotációját és tudja, Davis bátran kimondja, a képzelet sem a fogyatékos
ember megértéséhez, megismeréséhez, sem a fogyatékosság megértésének
tudományos megalapozásához nem elegendő. Csupán a képzeletre alapozott, a
fogyatékosság-élményt elemző diskurzus egyszerre közvetít fals információt és
„épségista” szemléletet, lehetőséget biztosítva így az akadémia szkeptikus
szakemberei számára, hogy megkérdőjelezzék a fogyatékos személy
aspektusainak hangot adó, nem a képzeletre épülő tudományterület hitelességét,
relevanciáját. E kételkedésekre reflektál a fogyatékosság kulturális modelljét
rögzítő kulturális fogyatékosság-tudomány. E tudományterület születése,
csakúgy, mint valamennyi, a fogyatékos személyek hangját felerősítő,
tudományokon átívelő tudományterületé, a 20. század fogyatékos személyek
jogaiért vívott mozgalmainak eredménye. Helye a tudományos világ sokszínű
palettáján ma már megkérdőjelezhetetlen.

Az utóbbi közel harminc évben a fogyatékosság-ábrázolások kritikai
elemzése mellett saját- élmény-alapú, insider narratíváival is gazdagodott a
tudományos diskurzus. Például: Lennard J. Davis Enforcing Normalcy (1995),
Rosemarie Garland-Thomson: Extraordinary Bodies (1996), David T. Mitchell
és Sharon L. Snyder Narrative Prosthesis (2001), Robert McRuer: Crip Theory
(2006), Margrit Shildrick: Dangerous Discourses of Disability, Subjectivity and
Sexuality (2009), Tobin Siebers: Disability Theory (2008), Disability
Aesthetics (2010), and David Bolt: The Journal of Literary and Cultural
Disability Sudies (2006), amint Berressem, Ingwersen és Waldschmidt (2017)
listája szemlélteti e megalapozott elméleti bázist, és egyben indikálja a kultúrára
épülő, mélyebb megértés jelentőségét (Flamich, 2019).

A kulturális fogyatékosság-tudomány kritikus társadalomtudomány,
melyet a fogyatékosság kulturális ábrázolásainak kritikus elemzése hívta életre.
Következésképpen amellett, hogy kritikus gondolkodást, diskurzust
kezdeményez, az amerikai gyakorlat tapasztalatai alapján (Flamich &
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fiúgyermekek is, különösen az olyan szakirányokon, mint a néptánc vagy a
társastánc. Az élsporthoz hasonló képzést követően a növendékek társulatoknál
helyezkednek el, ahol – a szakma minden szépsége mellett – a táncművészek
olyan kockázatoknak vannak kitéve, mint az állandó sérülésveszély és a
reflektorfény okozta stressz. A testi amortizáció miatt a táncművészek 45 éves
koruk körül nyugdíjba mennek, nem ritka azonban, hogy már aktív karrierjük
mellett táncpedagógusi tevékenységbe kezdenek, amelyet a színpadi élet után
tovább tudnak folytatni.

A táncművészekkel és táncpedagógusokkal kapcsolatos életúttörténeti
információk az érintettek autobiografikus elbeszélésein keresztül látnak
napvilágot. Az élettörténetek tartalmazhatnak közös és egyedi vonásokat, és
megfigyelhetők bennük szakirányonkénti, társulati vonások is. Az
életúttörténeti elbeszélésekből kiolvashatók a táncművészeket erősen érintő
társadalmi-kulturális elvárások, legyenek azok kultúrpolitikai intézkedések, a
szakmával kapcsolatos tradíciók és rituálék vagy a közönség – táncstílussal,
fizikai megjelenéssel és képességekkel kapcsolatos – elvárásai. Az egyéni
történetek tükrözik egy adott korszak és földrajzi-nemzeti lokáció
kultúrpolitikai és rituálékörnyezetét, izgalmas nyersanyagot szolgáltatva a
kutatónak. Emellett a táncos narratívákban megmutatkozik az a motivációs
rendszer is, amely a fölöttébb küzdelmes pályához szükséges.

Az élettörténeti feltárás eszköze a kvalitatív kutatásokban többnyire a
narratív interjú. Jelen kutatás azonban a kvalitatív kutatások legújabb trendjéhez
igazodva részvételi akciókutatási módszerrel, a digitális történetmeséléssel (a
továbbiakban: digital storytelling = DST) hozza felszínre a táncos életpályákat.
A Magyar Táncművészet Egyetem hallgatói immár hat éve készítenek digitális
történeteket, amelyekben elmesélik, hogyan kerültek erre a pályára, milyen
motiváló, megtartó és kihívást jelentő tényezők befolyásolták életútjuk
alakulását, valamint bemutatják azt is, milyen egyéni, intézményi és társadalmi
paraméterek határozzák meg szakmai fejlődésüket.

Jelen tanulmány körbejárja, hogy 1.) milyen kutatási eszközökkel lehet
feltárni a táncművészek és -pedagógusok életútpályáját; 2.) milyen kutatási
paradigmák mentén elemezhető egy olyan audiovizuális adathalmaz, amely
narratív természetű, tehát amelyben az adatok nem egymás mellettiek, hanem
egymással ok-okozati összefüggésben állnak; 3.) milyen konstruktumok
vizsgálhatóak a táncművészek- és pedagógusok elbeszéléseiből. A tanulmány a
terjedelmi keretek miatt nem tud kitérni a digitális történetek konkrét
elemzésére, azonban a szerző reméli, hogy a megközelítések bemutatásával
közelebb viszi az olvasót a narratívakutatás módszertanának teljesebb
megismeréséhez.

Kutatási célok és módszerek a táncművészek és -pedagógusok
élettörténeteinek feltárásában

A táncművészek és -pedagógusok életpályájának feltárásában két
jellemző tendencia figyelhető meg. A kutatások egyik felében az elbeszéléseket
maguk a táncosok írják meg reflektív naplószerű esettanulmányban. Az ilyen
narratívumban a táncos önreflektív elbeszélő és egyben saját motivációit és
reakcióit vizsgáló-elemző kutató. Ezek a kutatások sajátos életúttörténeti

Kutatásmódszertani megfontolások digitális történetek
hermeneutikai vizsgálatához

Lanszki Anita
egyetemi docens

Magyar Táncművészeti Egyetem, Pedagógia és Pszichológia Tanszék

Absztrakt
A digitális történetmesélés az élettörténeti narratíva egyik legnépszerűbb

21. századi formája. A 2-4 perces video-formátumú én-elbeszélésekben az
alkotók narratív struktúrában rendezik életük fontos eseményeit, amelyet
képanyaggal – többnyire privát fotókkal – illusztrálnak. A digitális történetek
alkalmasak arra, hogy alkotójuk olyan személyes aspektusból mutassa be
tapasztalatait és élményeit, amelyek a téma érzékenysége, társadalmilag
marginalizált vagy sztereotipizált jellege miatt nem jelennek meg a nyilvános
kommunikációban.

A táncos szakmát rengeteg sztereotípia sújtja. Jelen kutatás célja, hogy
életúttörténetek segítségével feltárja, milyen motívumok mentén alakul ki a
szakmai elkötelezettség olyan személyekben, akik a professzionális előadó-
művészetet vagy a táncpedagógusi szakmát választották élethivatásuknak. A
vizsgálatban a Magyar Táncművészeti Egyetem táncos és próbavezető,
koreográfus, valamint táncpedagógus szakos hallgatói vettek részt, akik 2015 és
2021 között a Médiaismeret, a Kommunikáció és a Művészetpedagógia
kurzusok keretein belül 284 egyéni digitális történetet készítettek. A személyes
képanyaggal gazdagon dokumentált életúttörténetek képi és verbális
adatforrásként szolgáltak vizsgálatunk számára.

A videók több mint kétharmada a táncos életpálya eddig megélt
nehézségeit és sikereit tematizálja. A digitális történetekből kirajzolódik a
hallgatók szakmai identitása, mivel megfogalmazzák ars poeticájukat,
megnevezik azokat a tényezőket is, amelyek elindították és megtartották őket az
olykor rögös pályán. A hallgatók önreflexiója azonban nemcsak a múlt és a jelen
motívumaira terjedt ki, hanem a jövőbeli tervezést is elősegítette, ugyanis
számos digitális történet konklúziójában megjelennek a hallgatók
perspektivikus gondolatai.

Jelen tanulmány bemutatja a digitális történetmesélést mint
kompetenciafejlesztési és mint részvételi akciókutatási eszközt a táncművészeti
felsőoktatásban. A tanulmány ezen kívül összefoglalja azokat a
kutatásmódszertani megfontolásokat, amelyek a komplex audiovizuális
élettörténetek elemzéséhez elengedhetetlenek.

Bevezetés
A táncművészettel kapcsolatban számos sztereotípia kering a

köztudatban. A legelterjedtebbek közé tartozik, hogy a tánc nem lehet szakma,
csak hobbi, a tánc könnyed, felszabadító szórakozás, valamint, hogy a táncosok
többnyire nőneműek. Ezzel szemben a valóságban a professzionális
előadóművész táncosok több évtizedes, komoly fizikai és mentális
igénybevételt megkövetelő képzésen mennek keresztül, amelyben részt vesznek
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Az említett két identitáskutatás a kutatói megközelítés két végletét
képviseli. Az egyik objektív mérések és matematikai-statisztikai elemzések
segítségével, a másik pedig önreflexióval definiálja a táncos identitást. Az első
kutatási szemlélet hátránya, hogy az identitásképző komponensek
szétszálazása, indexálása olykor lehetetlen, mivel azok az ok-okozati
összefüggések rendszerében az adatelemek jelentésárnyalatokra tesznek szert.
A második kutatási szemlélet limitációja pedig az, hogy a kutató – bár ő saját
története legtökéletesebb ismerője és önreflexiói rendkívül értékesek – túl közel
van saját életeseményeihez ahhoz, hogy teljeskörűen, tehát tágabb intézményi
vagy társadalmi kontextusban megbízhatóan elemezhesse azokat.

A két megközelítés között helyezkedik el a szintén etnográfiai jellegű, de
kutatói szempontból objektívabb brit kutatás (Wainwright, Turner & Williams,
2005), amelyben a kutatók húsz aktív és visszavonult klasszikus balett-táncos
habitusát tárták fel mélyinterjúk segítségével. A kutatásban felvett narratív
autobiografikus adatokat a kutatók annotálták és a kódok segítségével
egymástól függetlenül elvégezték a szövegek tartalomelemzését. A kutatás
megbízhatóságát növelte, hogy a narratív szövegeket több kutató kódolta és
elemezte, így több nézőpont érvényesülhetett a feltárás során. A brit kutatás
nóvuma ugyanakkor, hogy a balettos testhez nem táncmedicinai szempontból
közelített, hanem társadalomtudományos fókuszú volt, tehát nem a sérülések
létrejöttének körülményei és rehabilitációja, hanem a táncosok személyisége és
identitása volt a kutatás középpontjában. A kutatók Bourdieu habitus és tőke
fogalmát használták az identitáskonstrukciók pontos meghatározásához,
akiknek az interjúk szövegéből sikerült azonosítaniuk a táncosok egyéni és
társulati habitusát, valamint a szakmához szükséges fizikai és kulturális tőke
elemeit. A táncosok identitása egyéni és társulathoz köthető elemekből tevődött
össze. A kutatás fontos eredménye, hogy a táncosok identitása is sérül az
öregedés és a sérülések miatt, és mindez a már belsővé vált társulati és
társadalmi elvárásokra vezethető vissza. A balett-táncosok pályájuk természetes
részeként definiálták a test erős igénybevételét, amelynek állapota az
élsportolókhoz hasonlóan akár a végső kimerülésig is eljuthat. Mindez olyan
pregnánsan kiderült az interjúk többségében, hogy a kutatók megállapították, a
balett-táncosok elsősorban a balettre képes testhez kötik saját táncos
identitásukat. A táncos test esetükben a szakmai identitás fontos eleme, amely a
társulati és társadalmi elvárásoknak megfelelően szociális konstruktum. A
kutatásból az is kiderült, hogy a test sérüléseivel a táncosok identitása is
megrendül, és ezzel magyarázható az a szinte már normává vált gyakorlat is,
hogy a táncosok színpadra lépnek sérüléssel is.

Szabolcs Éva (2013) a pedagógusidentitás vizsgálata kapcsán
hangsúlyozta, hogy a professzionális identitás kialakulása nem választható el a
pedagógussá válás folyamatának elemzésétől. A tanárrá válás története, a
szakmai identitás kialakulásának a folyamata a pedagógusok autobiografikus
elbeszéléseiből rajzolódik ki a legpontosabban. A narratív szemléletű kutatások
a kvalitatív paradigmához köthetők. Az elbeszélésekben nyomon követhető a
jelentéskonstruálás, és a narratív logika segítségével az összetett pedagógus
professzió is több dimenzióban kutatható. Szabolcs (2013) tanulmányában
három élettörténeti kutatást vizsgált meg, amelyekben a szakmai én az

akciókutatásnak tekinthetőek. A kutatások másik fele a hagyományosabb
kutatási paradigmát követi, mivel ezekben a vizsgálatokban a kívülálló kutató
veszi fel az életúttörténeti adatokat különböző módszerekkel, majd elemzi
azokat. Az ilyen kutatások jellemző kutatási eszköze az interjú, azon belül is a
narratív mélyinterjú (Wainwright, Turner és Williams, 2005), de előfordul az is,
hogy a kutató a kutatás alanyaival szakmai életútelbeszélést írat vagy kérdőívet
vesz fel (Mikonya, 2013). A kutatók a kutatási céljaiknak és kérdéseiknek
megfelelően kiegészíthetik az életúttörténetek adatait különböző tesztek
felvételével.

A táncos életúttörténeti kutatások területén az identitáskutatások a
legjellemzőbbek. A korábbi vizsgálatok fókuszában a szakma elvárásai és a
táncos saját testtel kapcsolatos elképzelései voltak, ami visszavezethető arra az
evidenciára, hogy a tánc kivitelezéséhez szükséges a táncos fizikai és mentális
apparátusának tökéletes működése és a hatáskeltés miatt pedig a test esztétikus,
azaz szimmetrikus és fiatalos megjelenése a közönség előtt. Langdon és
Petracca (2010) moderntáncosok (n=77) testképének és táncos identitásának
összefüggéseit vizsgálta. A kutatók négy validált kérdőív segítségével
közelítették meg a táncosok identitáskonstrukcióit. Az egyik eszközzel a
táncosok testérzékelését tárták fel (Body Appreciation Scale; Avalos, Tylka, és
Wood-Barcalow, 2005), a másikkal pedig a testképzavart szűrték ki (Drive for
Thinness subscale of the Eating Disorder Inventory-2; Garner, 1990). A kutatók
ezen kívül Noll és Fredrickson (1998) szelf-objektifikációs tesztjének testre
vonatkozó itemjeit is beemelték a vizsgálatba, és a táncos identitás kifejezett
vizsgálatához pedig adaptálták Brewer, VanRaalte és Linder (1993) élsportolói
identitás vizsgálatára kidolgozott mérőeszközét, amelyet Dancer Identity
Measurement Scale-nek (DIMS) neveztek el. A kutatásból kiderült, hogy a
magasabb elvárású moderntáncosok szakmai identitása nem mutat pozitív
együtt járást a testi identitással, tehát ezeknek a táncosoknak pozitív
testperspektívákat kell kidolgozniuk egyénileg és a társulatban is. Emellett
megállapították, hogy maga a tánc pozitív hatással lehet a testképre.

Ezzel szemben Webster-Wright (2012) kutatása szakít az empirikus
kutatások objektivitásával és a táncos identitás és az öregedés kapcsolatát saját
én-elbeszélésén keresztül tárta fel, valamint elemezte. Mivel a narratívában
megfigyelhetők kronologikus és kauzális összefüggések, ezért ezek a kutatási
nyersanyagok kiválóan alkalmasak arra, hogy a kutató a témát ne empirikusan,
hanem fenomenológiai megközelítésből, hermeneutikai értelmezésben tárja fel.
Az empirikus kutatásokban jellemző objektív megfigyelés módszere az
alapvetően etnográfiai paradigmából kiinduló kutatásban önmegfigyeléssé
alakul át, az adatok értelmezése pedig olyan önértelmezéssé, amely további
szubjektív elemekkel egészíti ki a reflexiókat. A hermeneutikai alapvetésből
kiindulva pontosan ezek a részletek, tehát az egyes élettörténeti események
alakítják ki az egészleges képet, valamint megfordítva az értelmezési irányt az
egész életút tekintetében nyernek értelmet az egyes élettörténeti események is.
Az autobiografikus narratíva ilyen megközelítésből bemutatja és meg is
magyarázza az okokat és azok következményeit, az egyéni felelősségvállalással
kapcsolatos motivációkat, valamint a kapcsolati rendszerek változásait és a
társadalmi hatásokat is.
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láthatóvá válnak életkörülményei és esetenként hangulatfestő háttérzene is
felcsendül.

A Magyar Táncművészeti Egyetem táncos és próbavezető, koreográfus,
valamint táncpedagógus szakos hallgatói 2015 és 2021 között a Médiaismeret,
a Kommunikáció és a Művészetpedagógia kurzusok keretein belül 284 egyéni
digitális történetet készítettek. A DST alkalmazásának egyik funkciója a
hallgatók kompetenciafejlesztése volt. Emellett a személyes képanyaggal
gazdagon dokumentált, 2–5 perces rövid videók olyan E/1-ben elmesélt
életúttörténetek, amelyek képi és verbális adatforrásként szolgáltak a jelen
kutatás számára.

ADST helye a Magyar Táncművészeti Egyetem kurzuskínálatában
A DST módszere többféle céllal különböző kurzusokban is megjelent a

Magyar Táncművészeti Egyetem kurzuskínálatában. A módszer a Táncos és
Próbavezető BA-szak Médiaismeret kurzusán a digitáliskompetencia- és
információsműveltség-fejlesztésének az eszköze volt, mivel a hallgatók
célorientáltan használták a hang- és videószerkesztő szoftvereket, valamint
megismerték a Creative Commons-licenceket, és a jogtiszta képek
felhasználásának jó példáját is elsajátították az élettörténeti videók készítése
közben (Lanszki, 2016). Ugyanezen a képzésen a DST a Kommunikáció
kurzuson is megjelent, ahol a szakmai életutat bemutató digitális történetek
sajátos audiovizuális e-portfólióként funkcionáltak. A hallgatók elsajátították,
hogyan tudnak olyan esszenciális, lényegre törően megfogalmazott
bemutatkozó videót készíteni, amely könnyedén megosztható a
közösségimédia-felületeken, ugyanakkor narratív struktúrájának köszönhetően
érzelmi reakciókat is kivált a befogadóból. A Táncpedagógus MA-szakon a
DST a Művészetpedagógia kurzus részét képezte, ahol célja a pedagógusi
pályán alapvető szakmai önreflexió fejlesztése volt.

Mivel mindhárom kurzus az esti képzésekben kapott helyet és a DST
időigényes módszer, ezért integrálása sajátos tanulásszervezési formában, az
ún. tükrözött osztályterem (flipped classroom) gyakorlatával ötvözve tudott
megvalósulni. Ebben a formában két jelenléti duplaórát töltöttünk
magyarázattal, vitával és értékeléssel, az egyéni kutatás és alkotás pedig
megmaradt otthoni tevékenységnek. Az első 90 perces kurzusalkalmon a DST
módszerével és a Creative Commons-licencekkel ismerkedtek meg a hallgatók,
majd elsajátították egy ingyenesen elérhető videóvágó program használatát. Az
egyéni tevékenységek, úgymint a szövegírás, a hangfelvétel, a képek keresése
és készítése, valamint a videó készre vágása otthoni feladatok voltak. A második
jelenléti kurzusalkalmon a videók vetítése, megvitatása és értékelése zajlott (1.
ábra).

elbeszélések és a hozzájuk kapcsolódó diskurzusok segítségével bontakozott ki.
A három kutatásból kiderült, hogy a pedagógusi léthez szorosan hozzátartozik
a tudásközösségekkel, tehát a példaképekkel, a kollégákkal, valamint a tágabb
értelemben vett szakmai környezettel folytatott interakciók és együttműködések
sokasága. Ezek a mintázatok az elbeszélők életeseményeinek és reflexióinak a
rendszeréből rajzolódtak ki.

A narratív szemléletű pedagógusidentitás-kutatásokban is megmutatkozik
a kétféle, tehát a külső pozícióból elemző és az önreflektív kutatói hozzáállás.
Míg a Szabolcs által áttekintett kutatásokban a kutatók kívülállók voltak, addig
a legújabb etnográfiai irányzatokban a kutató a kutatás alanya és tárgya is. A
Hayler és Moriarty (2017) szerkesztésében megjelent tanulmánykötetben tíz
pedagógus tekintette át addigi szakmai életútját önreflektív szakmai életútleírás
formájában. Az entografikus, azon belül autobiografikus megközelítésű,
narratív szemléletű kutatásokban a kutatók saját szakmai életeseményeiket
elemzik. A szakmai önéletrajzírás a tanulmánykötetben nemcsak a szakmai
identitás artikulálása, hanem egyben transzformatív aktus is volt, ugyanis a
pedagógusok iskolai élményeik értékelését felszabadítónak élték meg –
kifejezték saját szakmai értékrendjüket, ami által tudatosabbá váltak és
önbizalmuk is erősödött. Hasonló koncepciót követett Karaman és Edling
(2021) tanulmánykötete is, amelyben pedagógusok vallottak saját életútjukon
keresztül arról, mitől sikeres egy pedagógus. A szintén E/1-ben megfogalmazott
szakmai életútleírások önreflektív esettanulmányok. A szerzők a kötet
nemzetközi jellegéből fakadóan társadalmi kontextusba helyezték szubjektív
tapasztalataikat, és nemcsak az egyéni módszertani és tanulásszervezési
jellemzőket, hanem országuk tantervi és nemzeti sajátosságainak
összefüggésrendszerében fogalmazták meg következtetéseiket.

Számba véve a táncművészekkel és pedagógusokkal kapcsolatos
fontosabb identitáskutatásokat megállapíthatjuk, hogy ezek közül a legtöbb
autobiografikus szemléletű, különbségek csak a módszerekben és a kutatói
(külső vagy belső) pozícióban mutatkoznak meg. Közös vonás azonban, hogy
az élettörténeti adatok minden kutatás esetében verbális természetűek voltak.

A továbbiakban azt vizsgáljuk meg, hogy miként lehet megközelíteni az
audiovizuális élettörténeti elbeszéléseket. A Magyar Táncművészeti Egyetemen
több éve zajló szakmai életútfeltáró kutatás eszköze a digitális történetmesélés,
egy olyan részvételi művészeti alkotófolyamat, amelynek eredménye a verbális
és vizuális narratív arte-faktum, maga a digitális történet.

A digitális történet mint életúttörténeti adathalmaz
A DST a ’90-es években vált népszerűvé mint közösségi művészeti

módszer (Lambert, 2013). A műhelymunka sajátossága az, hogy az alkotók úgy
fogalmazzák meg a számukra fontos élettörténeti eseményeket, hogy a közös
történetmesélő játékok és a társértékelések során folyamatosan visszajelzéseket
kapnak elbeszélésük érthetőségére a többi résztvevőtől és a facilitátortól. Ilyen
értelemben az egyéni narratívaalkotás közösségi támogatással jön létre és
kokreációnak tekinthető (Lanszki, 2019). A DST másik jellegzetessége az, hogy
történetét az elbeszélő saját hangján narrálja és saját állóképeivel illusztrálja. A
digitális történetekben tehát hallható az elbeszélő saját hangja, a fotókon
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A DST sajátos narratívafeltárási módszer tehát, amelyben az elemzés
tárgyát képezhetik az alkotási folyamat során elhangzó párbeszédek és
csoportdinamika, valamint a digitális történetek is mint autobiografikus videók.
Az ilyen kutatás szükségszeren akciókutatás, mivel a kutató egy személyben
facilitálja is a workshopot. A kutatás kézenfekvő módszere pedig a belső
megfigyelés és a tartalomelemzés.

A digitális történetek elsőkézből származó élettörténeti információk
elemzésére adnak lehetőséget a kutatónak, amelyek személyes narratív
adathalmaznak tekinthetőek. Annyiban térnek el az oral history-elbeszélésektől,
hogy nem egy külső személy interjúkérdései strukturálják az adatközlő
szövegének logikáját, hanem a történet készítője – önmagát folyton korrigálva
és pontosítva – maga hozza létre azt a narratívát, amellyel leginkább tud
azonosulni. A másik lényeges különbség, hogy az elbeszélésben ugyan hallható
az elbeszélő intonációja, nem látható azonban a testbeszéde (úgy, mint egy oral
history-videóban). Vizuális szinten a kutató tehát nem az elbeszélő mimikáját és
gesztusait, hanem ehelyett annak személyes képanyagát és képi asszociációit
elemezheti.

A digitális történetek elemzésének paradigmarendszere
Az előzőekben megállapíthattuk, hogy a digitális történetek sajátos

élettörténeti elbeszélésként verbális és képi adatokat hordozva elemzés tárgyát
képezhetik. A verbális és képi adatok nem egymástól elkülönülten kerülnek a
videókba, hanem a képek illusztrálják az elbeszélt életeseményt. A képek a
szöveggel együtt érvényesek az egymással alkotott komplex összefüggésben. A
digitális történetek elemzésekor ugyanakkor azt is figyelembe kell vennünk,
hogy az egyes életúttörténetek mind sajátos logikát és stílust mutatnak az
elbeszélésükben. Mivel a narratív struktúra az adatok kronológiai és kauzális
összefüggéseinek megjelenítését, továbbá az előzmények és következmények
kifejezését is lehetővé teszi, felmerül a kérdés, milyen kutatási paradigma
segítségével lehet megvizsgálni a digitális történeteket.

A 2. ábra bemutatja azt a hierarchikus rendszert, amely a digitális
történetek elemzésének paradigmamátrixa lehet. A tölcsérábra legalján a
pozitivista, empirikus szemléletmód található. Ebből a megközelítésből a
digitális történetekben található verbális és képi elemek számszerűsíthetőek: a
digitális történetek szövegéből transzkripció készül, a képeket pedig
csoportosítani lehet indexált tartalom alapján. Az adatelemek annotálhatók,
klaszterekbe sorolhatóak és matematikai-statisztikai módszerekkel
összefüggések kereshetők közöttük.

1. ábra: A DST és a tükrözött osztályterem ötvözése az MTE kurzusain

ADST mint kutatási eszköz
A hat akadémiai év alatt többszáz (n=284) digitális történet látott

napvilágot a Magyar Táncművészeti Egyetemen. A koreográfus, valamint
divattánc, klasszikus balett, moderntánc, néptánc, színházi tánc, társastánc
szakirányokat látogató hallgatók a táncművésszé és/vagy táncpedagógussá
válás életúteseményeit tematizálták narratív videóikban. Szabolcs felfogásában
a szakmai életúttörténetben feltárul a professzionalizációs folyamat és ezáltal az
identitás alkotóelemei. Ilyen értelemben a digitális történetek audiovizuális
identitástörténetek, amelyekből feltárhatóak a táncművészek és -pedagógusok
valódi motivációi és szakmai perspektívái. Az elbeszélések kiegészülnek
képanyaggal, amelyek szintén elemzés tárgyát képezhetik: az adatközlő
szociokulturális státuszáról, lokális közösségéhez kapcsolódó szokásrendjéről,
társadalmi determinációiról juthat a kutató értékes adatok birtokába. A videók
elemzésével a különböző szakirányonkon eltérő identitáskonstrukciók
rajzolódhatnak ki.

Lang, Laing, Ewasen és Moules (2020) a digitális történeteket sokkal
informatívabbnak tekinti a szó szerint átírt interjúszövegekhez képest,
amelynek oka az, hogy a kokreáció és a mély önreflexió során az alkotó olyan
élethelyzeteket hív elő az emlékezetéből, amelyek hétköznapi voltuk miatt nem
tűntek fel neki, azonban az életút elbeszélésében nagy jelentőséggel bírnak.
Mindennek köszönhetően gyakran előfordult a szerzők DST-kutatásaiban, hogy
a workshopokon résztvevők gyökeresen más életúttörténetet fogalmaztak meg
a projekt végén, mint amilyet eredetileg el szándékoztak mesélni. Ennek oka
abban keresendő, hogy a DST módszertani része, hogy a csoporttagok a
projektvezető-kutató-facilitátorral együtt folyamatosan reflektálnak az én-
elbeszélésükre. Ez a dialógus közelebb hozza az elbeszélőt ahhoz, hogy sokkal
részletgazdagabb, ugyanakkor mégis pontosabb fókuszú releváns élettörténetet
alkosson a reflexiók és a mély önreflexió hatására.
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hasonlóságait és különbözőségeit az egyes táncstílusok művészeinek
élettörténeti elbeszéléseiben. A szakirodalmi előzmények alapján különös
jelentőséggel bírnak az annotáció szempontjából az ágencia, a fájdalom, a
sérülés és az öregedés témáihoz kapcsolódó tartalmak. A pedagógusidentitás-
kutatások pedig a szakmai szocializáció és a személyiségfejlődés vizsgálatára
hívták fel a kutató figyelmét. A hermeneutikai vizsgálódás középpontjában így
az egyéni életúttörténetek és a társadalmi keretek összefüggései, a tágabb
kontextus, például az intézményrendszer és a lokális szokásrend hatásainak
azonosítása áll.

Owton, Clegg és Allen-Collinson (2016) strukturált interjút vett fel
különböző stílusokat oktató, eltérő korú és nemű táncpedagógusokkal (n=10),
és az élettörténeteket tematikus elemzésnek vetették alá. A vizsgálatból kiderült,
hogy a vizsgált személyek mindannyian a professzionális táncművészi pálya
természetes folytatásának tekintették a tánctanári munkát. Mikonya (2013) a
tánctanulás motivációs rendszerét tárta fel élettörténeti esszék és strukturált
interjúk segítségével, kutatásában csak divat- és moderntánc szakirányon tanuló
hallgatókat (n=40) kérdezett meg. A kutatónak az elbeszélésekből sikerült
meghatároznia az élettörténetekben azonos fordulópontokat, valamint a
modern- és divattáncosi pálya motiváló és akadályozó tényezőit. A hallgatók
elmondása szerint a pálya kezdetén a családi hagyományok és a fellépésre való
felkészülés motiváló volt, kivéve, amikor a környezet erőltette azt. Az
elbeszélésekből kiderült az is, hogy az iskolai hatások úgy pozitív, mint negatív
értelemben meghatározóak voltak. A hallgatók az iskolai élményeik közül a
tornatanárok szerepét és az iskolai ünnepségen való szereplés lehetőségét
motiváló tényezőnek tartották, emellett megemlítették azt is, hogy a tánc és a
tanulás összeegyeztetése időben nagyon nagy kihívás volt számukra. Emellett
az egyesületi hatások is nagyon erősek voltak: az azonos érdeklődési körű
közösség és a fellépések vonzó és megterhelő oldalát is felidézték a hallgatók.
A versenyző hallgatókat a siker húzóereje vitte tovább, a rivalizálás azonban
gátolta őket. A hallgatók ugyanakkor megemlítették azt is, hogy a táncos
szakmával járó utazások a felnőtt életben ugyan sok élményt jelentenek, de
gátolják a családalapítást. A hivatásos táncosok már a maguk urai,
nélkülözhetetlenek saját szakmájukban, azonban a teljesítménydrukk és a
szakma erkölcsi és agyagi megbecsültségének változó volta egyértelműen a
gátló tényezők közé tartoztak az elbeszélésekben.

Mikonya leíró kutatásából látszik, hogy az elbeszélések narratív
struktúrájával párhuzamosan maga a kutató is narratív rendszerben elemzi az
életúteseményeket. Az elemzési logika lineáris kronológiában mutatja be az
elbeszélések közös vonásait. A kutató az alaphelyzetből indult ki, amelyből
megismerhető a táncosok pályakezdésének helye, ideje, tárgyi körülményei és
szereplői. Észrevehető az is, hogy a szereplők közül a főhős az elbeszélő maga,
de megjelennek antagonisztikus szereplők vagy kihívást jelentő élethelyzetek is
a történetek fordulópontjain. A meghatározó személyek, például művészek és
tanárok példaképként és segítőként tűnnek fel a történetekben, de ugyanilyen
előremutató motívum a kapcsolati háló támogató ereje is. Az elbeszélések szinte
minden esetben konklúzióval zárulnak, amelyben az elbeszélő megfogalmazza
a szakmájával kapcsolatos értékrendjét és perspektíváit.

2.ábra: A digitális történetek kutatásának paradigmarendszere

Az elemzés következő szintje, amikor a kutató leíró, narratív elemzést
készít a digitális történetekről és ő maga is narratív rendszerben, az oksági
viszonyok figyelembevételével meséli el, hogy szerinte mi látható és hallható a
videókban. Ezt a szemléletet meghaladja a transzformatív megközelítés, amikor
a kutató figyelembe veszi azt is, hogy a digitális történet dinamikus párbeszédek
hatására megalkotott egyéni életúttörténet és a részvételi művészeti folyamat
hatását is fel kívánja tárni. Az ilyen kutatásokban a kutató elemzi az alkotóban
elinduló változásokat, például az ágencia kialakulását (Lanszki & Horváth,
2017; Lanszki & Kunos, 2021), a személyiségfejlődést (Lanszki, 2022). A
transzformatív megközelítésből végzett elemzésben ugyanakkor a kutató a
digitális történet, azaz az egyéni életút artikulásának a társadalmi hatását is
megvizsgálja. Jenkins (2017) például feltárta kutatásában azt a folyamatot,
amikor a betegek egészségügyi ellátórendszerben tapasztalt negatív
élményeiről készített digitális történetei hatást gyakoroltak a döntéshozókra.

Konstruktivista megközelítésből a kutató azt vizsgálja meg, hogyan
konstruálja saját valóságát a digitális történetben az alkotó, melyek azok az
élettörténeti elemek, amelyeket említésre méltónak érez, és melyek azok,
amelyek az identitáskonstrukció szempontjából irrelevánsak (Lanszki és
Horváth, 2017). Ehhez a szemlélethez szorosan kötődik a hermeneutikai
megközelítés, amely lehetővé teszi a kutatónak, hogy az életeseményeket
komplex módon, az egész életpálya összefüggéseiben, valamint az életpályát
társadalmi kontextusban is megvizsgálja. A fenomenológiai értelmezési keret a
legtágabb, amely figyelembe veszi azt az igazságot, hogy az egyén saját
élettörténete szakértője, és a digitális történet így az egyén által érzékelt
szubjektív összefüggésrendszerben nyer értelmet.

Vizsgálandó konstruktumok
Az előzetesen áttekintett identitáskutatásokból kirajzolódtak azok a célok

és kutatási módszerek, amelyek a jelen kutatást is determinálják.
A táncos identitáskutatások az episztemológiai-hermeneutikai

megközelítéshez vezették a kutatót. Jelen kutatás fő célja tehát azonosítani a
táncos identitást társadalmi konstruktumnak tekintve annak egyéni és társulati
elemeit, valamint meghatározni a táncosok testi és kulturális tőkéjének
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Nem szabad figyelmen kívül hagyni ugyanakkor, hogy a digitális
történetek olyan speciális élettörténeti elbeszélések, amelyekben a verbális
tartalmak mellett a vizuális elemek is vizsgálat tárgyai lehetnek.
Meghatározható a képek segítségével a szakirányonkénti vagy akár
társulatonkénti habitus, ugyanis a fotókon azonosíthatóvá válnak a kulturális
tőke összetevői, mint például a fellépőruhák, a viselet, a közösségi rituálék. A
fotók ugyanígy a fizikai tőkével kapcsolatos értékrend megállapításához is
hozzájárulnak. Különösen a professzionális fotós által készített képanyag
alkalmas arra, hogy a táncos test mint társadalmi konstruktum azonosíthatóvá
legyen, ugyanis a hivatalos fotó tükrözi a közönség és a szakma elvárását a
táncos megjelenésével, fizikai felépítésével kapcsolatban. A vizuális anyagok
nagy része családi fotó, amelyek segítségével azt tudja feltárni a kutató, hogy
milyen szociokulturális hátterű családból származik az elbeszélő, valamint
hogy a táncművészképzés során és után kedvezőbb vagy rosszabb körülmények
közé került-e, tehát megvalósulhat-e a társadalmi mobilitás a táncosi pályán. A
személyes képanyag másik része iskolai ünnepélyekről és versenyekről készült,
amely megmutatja, milyen intézményi rituálé-környezetben nevelkednek a
táncosok.

Látható tehát, hogy az identitás, a külső és belső motiváció összetevői,
valamint az elköteleződés nem vizsgálhatók elkülönítetten a narratív szerkezetű
adathalmazokban, valamint az is kiderült, hogy a képi és verbális tartalmak
elemzéséhez komplex módon kell közelíteni. Bár az adatok elméletben
kvantifikálhatók, a leíró összegzésen túlmutató matematikai-statisztikai
elemzések csak nehezen végezhetők el a digitális történetek esetében. A
jelenségek, ez esetben az elbeszélések fenomenológiai–hermeneutikai
vizsgálata azonban lehetőséget ad a kutatónak arra, hogy kvalitatív módon tárja
fel a táncosok szakmai elköteleződésének részleteit, amelyek az
identitáselemekkel és a motivációkkal összefüggésben egyéni, intézményi és
társadalmi szinten is átszövik az elbeszéléseket (4. ábra).

4. ábra: A táncos digitális történetek hermeneutikai vizsgálata

Wilson (2009) ezzel szemben a grounded theory alapelveit követte
episztemológiai-fenomenológiai jellegű kutatásában. A kutatás célja az volt,
hogy feltárja a kortárstáncosok (n=51) testtudatának kialakulását. Az
akciókutatásban a kutató saját óráin megfigyelte hallgatóit, majd időről-időre
interjút vett fel. A kutató az interjúk szövegeit fő- és alkategóriák szerint
annotálta. Wang (2013) is a grounded theory elemzési módszereit alkalmazta
kutatásában, amelyben a taiwani táncpedagógusok és táncművészek szakmai
identitásának feltárására vállalkozott. Az erősen narratív szemléletű kutatásban
a kutató terepmunkája során a verbális képi és mozgásos narrációt is adatnak
tekintette. Wang speciális kevert módszertant alkalmazott doktori kutatásában,
ugyanis adatfelvételében az interjút művészetalapú önkifejezési módszerekkel,
rajzolással és táncimprovizációval egészítette ki. A kutatás nóvuma ugyanakkor
az volt, hogy a tánctanárok egyéni tapasztalatainak és a szakmai hálózatok
vizsgálatán túl a tanárok intézményi kultúrája és a társadalmi összefüggések
elemzése is helyet kapott az elemzésben.

A különböző szakirányon tanuló hallgatók digitális történeteinek leíró-
narratív jellegű vizsgálata a jelen kutatásban is kirajzolhatja a stílusonkénti
táncos habitust és tipikus életpályát. A jelen kutatásban a legnagyobb kihívást
azonban a további vizsgálandó konstruktumok meghatározása és elemzése
jelenti. Mivel narratív szerkezetben helyezkednek el az adatok, azok nem
függetleníthetők egymástól, emellett az adatok vizuális és verbális síkon is
összefüggenek egymással, tehát a pozitivista megközelítés a digitális történet
komplex szerkezete miatt kizárható.

Az élettörténeti elemeket időbeli és ok-okozati viszonyrendszerben lehet
és kell vizsgálni, amikor a táncosi és táncpedagógusi életpálya motívumait
kívánjuk feltárni. Így járunk el akkor is, amikor a szakmai elköteleződés
összetevőit vizsgáljuk, tehát amikor a szakmai ars poetica feltárására, a
professzionális eszköz- és hatásrendszer definiálására és az elköteleződést
akadályozó tényezők nevesítésére a professzionalizációs folyamat elemzésével
vállalkozunk. A szakmai elköteleződés elemeinek feltérképezése azonban
lehetetlen a szakmai identitás és a motivációk vizsgálata nélkül. Mindez tehát
kirajzolja az életúttörténeti szövegek annotációs rendszerét is (3. ábra).

3. ábra: Vizsgálandó konstruktumok az MTE hallgatóinak autobiografikus digitális
történeteiben
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adatokat, melyekhez pozitivista alapon viszonyult. Láthattuk azt is, hogy úgy a
táncosok, mint a pedagógusok körében népszerű az életrajzi önreflexió és a
pályaelemzés is. A populációval kapcsolatos kutatások némelyike a grounded
theory elvén működő terepkutatás volt. Ezek a kutatások kevert módszertannal,
flexibilisen viszonyultak az adatfelvételhez.

Jelen tanulmányban a Magyar Táncművészeti Egyetem hallgatói által
készített autobiografikus digitális történetek elemzési lehetőségeit vettük sorra.
A digitális történetek narratív architektúrája, valamint a képi és verbális
narráció összefüggései nem elemezhetők pusztán leíró vagy annotációs elven.
Bemutattuk azokat a kutatás paradigmákat, amelyekkel meg lehet közelíteni a
digitális történetekben található audiovizuális, narratív természetű adathalmazt,
és a pozitivista szemlélettől egészen a fenomenológiai-hermeneutikai
paradigmáig sorra vettük a megközelítési lehetőségeket.

Végül az aktuális kutatásra fókuszálva meghatároztuk, mely
konstruktumokat lehet feltárni a digitális történetekből. Kutatásunk fókuszában
az áll, milyen motivációk és élettörténeti események vezetnek ahhoz, hogy egy
táncos táncművészként és -pedagógusként definiálja önmagát. Kíváncsiak
leszünk majd arra is a jövőben, milyen életútmintázatok rajzolódnak ki a
különböző táncstílusokat tanuló hallgatók pályáján, és hogy melyek azok a
viselkedésbeli vagy értékrendbeli elemek, amelyekkel én-azonosnak tartják
magukat a kutatásban résztvevő hallgatók.

A kutatásban egyértelműen konstrukciónak tekintjük az identitást, amely
bizonyos identitásalkotó komponensekből tevődik össze. A táncművész és -
pedagógus identitás elemei az eltérő táncos és pedagógiai célok és eszközök
miatt változhatnak szakirányonként és a különböző korokban, jelen kutatás
tehát majd a 21. század eleji magyarországi identitáskonstrukciókat törekszik
bemutatni. Az identitás vizsgálatát nem lehet elkülöníteni a motivációk és a
szakmai elköteleződés vizsgálatától. A három fő konstruktum (identitás,
motivációk elköteleződés) részkomponensei az élettörténetekben mikro-,
mezo- és makroszinten jelennek meg. Így vizsgálhatók meg az egyéni
jellemzők (kulturális és fizikai tőke, habitus, ars poetica), az intézményi
környezet és végül a társadalmi-kulturális közeg. A tanulmány végén
megállapítottuk, hogy ezek a részelemek nem választhatók el egymásról, sőt,
egymással folyton kölcsönhatásban vannak, tehát elemzésük csak
hermeneutikai megközelítésből lehetséges.

Hallgatók digitális történetei (példák)

Horváth Attila (2017). Egy mozdulat, egy emóció. Magyar
Táncművészeti Egyetem [moderntánc]

A vizsgálati mátrixban az identitást meghatározó tényezők, az ars poetica,
a kulturális és fizikai a tőke, az egyéni célok és a habitus mikroszinten jelennek
meg. A motiváció vizsgálatában az egyéni belső motivumok mellett az
intézményi identitás elemei többnyire a mezoszinten jelentkeznek, a sikerek és
nehézségek megélésében azonban a személyes és kisközösségi faktorok mellett
tágabb társadalmi összefüggések is megmutatkozhatnak, ezért ez esetben
makroszinten is vizsgálhatók a jelenségek. Láthatjuk a 4. ábra bal oldalán, hogy
a belső körtől a középsőn át a külső körig, tehát a személyes tényezőktől az
intézményieken a társadalmiakig terjed az elköteleződést meghatározó
komponensek köre. Elmondható azonban az is, hogy a tágabb összefüggések is
hatással vannak az intézményi struktúrára és az egyéni fejlődésre. A
hermeneutikai vizsgálat lehetőséget ad mindkét irányú összefüggés feltárására.
A körábrát belülről kifelé szemlélve felfedhetjük, hogy az egyént
szociokulturális háttere, fizikai adottságai, elképzelései a táncról mennyire
predesztinálja arra, hogy táncoktatási intézménybe járjon, az intézmény oktatási
profilját mennyire határozza meg az oda járó tanulók hasonló habitusa, a
társadalomban pedig milyen kulturális hatást fejtenek ki a táncosok és az
intézmények a rituális táncalkalmakon (versenyeken, előadásokon,
televízióműsorokban). A 4. ábrát kívülről befelé megvizsgálva pedig
lehetőségünk nyílik a digitális történeteket abból a szempontból megvizsgálni,
hogy a társadalom (például a kultúrpolitika, a közoktatási rendeletek, népi, pop-
vagy underground kultúra) milyen hatást fejt ki az intézmények képzési
követelményeire, a versenyelőírásokra, az intézmények pedig milyen kulturális
és fizikai tőke fejlesztését várják el és tűzik ki célul a növendékkel
kapcsolatban. A 4. ábra jobb oldali körmátrixa pontosabban ábrázolja a mikro-,
mezo- és makroszintek egymásra hatását, ugyanakkor az ábrán található
mindkét körábra egyszerre értelmezendő annak érdekében, hogy az
összefüggések többdimenziós, tehát egyszerre hierarchikus és körforgásszerű
rendszere is érzékelhető legyen.

Összefoglalás
A táncpedagógusok és táncművészek élettörténeti elbeszéléseiből

következtetéseket lehet levonni az egyéni habituális jellemzőkkel és
identitásjegyekkel kapcsolatban, emellett feltárható a szakma kulturális és
társadalmi hatásrendszere is.

A tanulmányban hivatkozott kutatás célja, hogy a leendő táncosok és
táncpedagógusok személyes digitális történetein keresztül feltárja a szakma
pályamotivációs hátterét és az elköteleződés komponenseit. A kutatás
módszerének meghatározásához azonban szükség volt arra, hogy a
táncművészekkel kapcsolatos korábbi biografikus szemléletű kvalitatív
kutatások nézőpontjait megvizsgáljuk, és a pedagógus-életpálya kutatások
alapvetéseit is feltérképezzük. A tanulmányban ezért megvizsgáltuk, hogy a
táncművészek és -pedagógusok élettörténeti elbeszéléseinek elemzésével
foglalkozó korábbi kutatások milyen kutatásmódszertani elveket követtek.
Megállapítottuk, hogy az adatfelvételi eljárások közül elsősorban a kikérdezés,
azon belül pedig a mélyinterjú módszere a legnépszerűbb, de találtunk az
identitáskutatások között olyat is, amelyik validált kérdőívekkel vette fel az
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zenélés, valamint ily módon a zenetanulás megannyi tevékenységet magába
foglalhat, az egyszerű zenehallgatástól kezdve az otthoni vokális és hangszeres
szárnypróbálgatásokon keresztül egészen a professzionális muzsikálásig.
Mindazonáltal az elmúlt években egyre bővül azon kutatások száma, amelyek a
felnőttkori zenetanulás lehetőségeit az amatőr közösségi zenélés, azaz a
„community music” fogalmához kapcsolódva vizsgálja (Veblen & Olsson,
2002; Veblen, 2007; Coffman & Higgins, 2012). A nemzetközi kontextusban
vizsgált közösségi zenélés önmagában nagyon tág értelmezési körrel
rendelkezik, mivel a különböző formális oktatási keretek között zajló, eltérő
stílusú és összetételű zenei csoportok mellett ide tartoznak a nem formális zenei
együttesek és a különféle vallási, vagy etnikai alapú zenei formációk is,
azonban a kutatások legnagyobb része a hagyományos tradíciókon alapuló
amatőr kórusokat (Diekhoff, 1991; Bell, 2004; 2008; Sz. Fodor, 2016; 2018) és
fúvós együtteseket (Coffman, 2009b; Billaud, 2014; Southcott, 2014; Rohwer,
2016; Schultz, 2018; Williamson & Bonshor, 2019; Tsugava, 2009; 2021;
Radócz 2020a; 2021) veszi górcső alá. Mindemellett megjegyzendő, hogy
ugyan a kórusok és fúvós együttesek világa technikai szinten távolinak tűnik, de
a közösségre és az egyénre kifejtett hatásaiban összességében hasonlóságok
fedezhetők fel (Williamson & Bonshor, 2019).

Kutatásunk legfőbb célja, hogy a nemzetközi tapasztalatokra építve hazai
tekintetben is megismerjük a felnőttkori amatőr fúvószenekari muzsikálás
lehetőségeit, céljait, valamint az egyénre kifejtett pozitív vagy negatív hatásait.
Jelen munkánkban a zenekarok megkerülhetetlen tagjára, a fúvószenekari
karnagyokra fókuszálunk. Tanulmányunkban a hét magyarországi régió alapján
hét fúvós karnaggyal készítettünk félig strukturált interjút, amelyben a karnagyi
szerepkör sajátosságaira, a fúvószenekarok jellegzetes funkcióira, összetételére,
továbbá a felnőttkori fúvószenélés és a hosszútávú zenekari tagság karnagyi
szempontból tapasztalt jellemzőire tértünk ki.

Minta és módszer
Jelen tanulmány egy nagyobb volumenű országos szintű kutatás egyik

szegmensének felel meg, amelyben a hazai fúvószenekari világ és a felnőttkorú
közösségi zenélés csoportokra és egyénekre kifejtett hatásainak megismerését
tűztük ki célként. A kutatás jelen fázisában hét fúvószenekari karnaggyal
készítettünk félig strukturált interjút. Országos lefedettségre törekedtünk, így a
területi eloszlást figyelembe véve elsősorban a magyarországi régiókat vettük
alapul, a karnagyok és az együttesek kiválasztása is a régióhatárok
figyelembevételével történt. Mindemellett igyekeztünk különböző méretű és
összetételű, ezáltal eltérő lehetőségekkel rendelkező zenekarok karnagyait
megszólaltatni, ezáltal minél szélesebb látómezőt érintve a vizsgált terület
szempontjából. Az érintett zenekarok között többféle zenekartípus képviseltette
magát, azaz ifjúsági, bányász, nemzetiségi (sváb) , valamint városi és koncert
fúvószenekarok is.

Az interjúk hossza viszonylag széles skálán mozgott, így volt, amely 55
percig, de volt, amely közel 120 percig tartott. A kérdések során érintettük a
fúvóskarnagyi munka kevésbé ismert, unikális jellegzetességeit, valamint a
zenekarvezető és a zenekari tagok közötti kapcsolattartás dinamikáját, továbbá

Munka, hivatás, életforma – Interjú a hazai fúvószenekarok
karnagyaival
Radócz J. Miklós
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Absztrakt
A tanulás szó hallatán hajlamosak lehetünk a fiatalabb generációra

asszociálni, holott napjainkra teljesen általános jelenség, hogy az nem
korlátozódik egy-egy korosztályra. Ugyanígy igaz ez a felnőttkori zenetanulás
jelenségére is, amely bár nemzetközi viszonylatban egyre szélesebb
tudományos háttérrel rendelkezik, de hazai tekintetben e terület mélyebb
megismerése még viszonylag kezdeti fázisban jár. Tágabb kutatásunkban a
felnőttkori amatőr közösségi zenélés jelentőségét és hatásait a hazai
fúvószenekari réteg megismerésén keresztül vizsgáljuk, különös tekintettel az
egyén zenekari tagság iránti belső indíttatásaira, a közösséget összetartó
kohéziós erőre, valamint a hosszú távú, akár egy életen át tartó fúvószenekari
tevékenység titkaira, a felnőttkori közösségi muzsikálás lehetséges előnyeire és
hátrányaira. Jelen vizsgálatban fókuszunkat egy speciális hivatásra, a
fúvószenekari karnagyokra és tapasztalataikra helyezzük. Az interjúalanyok
kiválasztásánál országos lefedettségre törekedtünk, így a hét magyarországi
régióból hét fúvószenekari karnaggyal készítettünk félig strukturált interjúkat,
amelyben a karnagyi hivatás sajátosságaira, a zenekaron belüli életkori
különbségekre, valamint a hosszútávú fúvószenekari tagság kulcsmozzanataira
koncentráltunk. Az interjúk gépelt változatát MAXQDA Analytics Pro 2020
kvalitatív adatelemző szoftver segítségével kódoltuk és elemeztük, ennek során
egy összesen 551 elemből álló kódháló jött létre. Az adathalmaz rendszerezését
követően olyan értékes meglátások kerültek a felszínre, amelyek
meghatározóak lehetnek a további hazai kutatások során.

Bevezetés, elméleti keret
Az öregedő társadalmak korában¹ egyre inkább felértékelődik a

felnőttkori tanulás, ezen belül a felnőttkori zenetanulás jelentősége, amely
gyakran olyan kifejezésekkel párosul, mint a „quality of life” (Coffman &
Adamek, 1999; Cohen, Bailey & Nilsson, 2002), azaz az életminőség javítása,
a „positive/successful ageing” (Coffman, 2002), mint a pozitív vagy sikeres
öregedés, valamint a „wellbeing” fogalma (Williamson & Bonshor, 2019),
amely a hazai szakirodalomban jóllétként jelenik meg (Szántó et al., 2016)). A

¹ A demográfiai változásoknak köszönhetően az Amerikai Egyesült Államokban a 60 év fölötti
felnőtt lakosság már nagyobb létszámot ölel fel, mint a 15 év alatt gyermekkorú népesség
(Coffman, 2009a). Hasonló tendencia figyelhető meg Magyarországon is, hiszen 2013-ban
már itthon is nagyobb volt az idősebb, 65 év feletti generáció gyermekkorúakhoz viszonyított
aránya, valamint a becsült előrejelzések azt mutatják, hogy 2060-ra az idősek aránya a két és
félszeresét is elérheti a gyermekek számának (Földházi, 2013).
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1. ábra: A hazai fúvószenekari karnagyi hivatás legfőbb elemei
Saját szerkesztés (MAXQDA-Analytics PRO 2020, MAXMaps)

Pontos adatok híján csak feltételezésekre szorítkozhatunk, de a hazai
amatőr fúvószenekari szcénában valószínűleg nem jellemző, hogy valaki
főállásban kizárólag fúvószenekari karnagyként tevékenykedjen, éppen ezért
kíváncsiak voltunk arra is, hogy a megkérdezettek milyen munkakör mellett
végzik karnagyi munkásságukat. Az összes interjúalany arról számolt be, hogy
végzettségükből adódóan rendelkeznek pedagógiai tapasztalattal, így ketten
ének-zene tanárként, öten pedig zeneiskolai hangszeres tanárként is dolgoztak,
azonban az interjúk során már csak négy alany volt valamilyen pedagógiai
munkakörben, hárman változó okok miatt már nem tanítottak aktívan.
Mindemellett öt karnagy között is jellemző hasonlóság volt, hogy egyszerre
több fúvósegyüttes szakmai vezetéséért is ők feleltek, valamint egy interjúalany
a fúvószenekari munka mellett három kórus szakmai irányítását is ellátta.

A fúvószenekarvezetés szegmenseinek ismerete nem csak a laikusok, de
igen gyakran a zenei életben jártas hivatásos muzsikusok számára is kevésbé
ismert terület, így kíváncsiak voltunk arra, hogy a megkérdezettek heti
lebontásban körülbelül mennyi időt töltenek a zenekarhoz köthető munkákkal.
„Tulajdonképpen reggeltől estig” (városi),² „gyakorlatilag folyamatosan”
(bányász), „szinte lehetetlen belőni” (koncertfúvós) hangzottak el rögtön a
válaszok, de minden alany egyértelműen egyetértett abban, hogy ezt objektívan

² Az interjúkból felhasznált idézetek mögötti zárójeles megjegyzés azt a zenekari típust jelöli,
amelynél a válaszadó karnagy tevékenykedik.

kitértünk a felnőttkori fúvószenekari tagság jellemzőire és a zenekarok életkori
összetételének sajátosságaira is. Az interjúk írott változata összesen közel 60
oldalnyi gépelt szöveget foglal magába, amelyet MAXQDAAnalytics Pro 2020
kvalitatív adatelemző szoftver segítségével kódoltunk és elemeztünk. A
kódolási folyamat eredményeként egy összesen 551 elemből álló kódháló jött
létre, amelyet az érintett témaköröknek megfelelően fő- és alkategóriákba
rendszereztünk. Az eredmények bemutatása mellett minden főbb kérdéskört az
adatok közötti kapcsolatrendszert bemutató térképpel szemléltetünk, amely
reményeink szerint az értelmezés megkönnyítése mellett a további kutatómunka
segítségeként is szolgálhat.

A fúvóskarnagyi hivatás jellegzetességei
Minden zenei együttes, különösen az amatőr formációk életében

kulcsfontosságú, hogy azt szakmai és szervezettségi szinten milyen módon
terelgetik és irányítják. Ezen amatőr együttesek működésének megértése a
nemzetközi szakirodalomban a „community music” definíciójához
kapcsolódnak, amelynek fogalmi értelmezése viszonylag széles skálán
lehetséges, azonban hazai viszonylatban ezen terület vizsgálata még kezdeti
szakaszában jár. A „community music” azaz közösségi muzsikálás színterén
számos olyan megnevezéssel találkozhatunk, amely az együttes vagy zenei
csoport élén álló szakképzett vezetőre és munkájára utal, ilyen lehet a
„community music worker”, „facilitator”, „community musician”, „educator/
trainer” vagy akár „tradition bearer” (Veblen, 2007). Ezen elnevezések már
nevükben is a közösségi zenélés valamely szegmensére utalnak, jóllehet egyéb
elnevezések is gyakoriak lehetnek, többek között a „music educator”, „music
teacher”, „cultural development worker”, illetve nem utolsó sorban a
„conductor”, azaz a karnagy (Coffman & Higgins, 2012). Hazai
megközelítésben ez a munkakör minden bizonnyal az együttesek élén álló
karnagyra utal, aki legtöbbször nem csak a próbák és koncertek levezényléséért
felel, hanem meghatározza az együttes arculatát, figyel, tervez és szervez,
irányítja a működéshez szükséges dolgokat, és ha kell, akkor a
csoportdinamikáért is ő felel. A fejezet jelen részében éppen ezen speciális
szakma sajátosságaira fókuszálunk.

Meghatározó lehet, hogy ki miért választ egy szakmát hivatásának, tehát
mik azok a tényezők, amelyek miatt valaki karnagy lesz. Az interjúalanyok
elmondásából kiderül, hogy ez többnyire nem egy előre eltervezett lépés volt az
életükben, azaz egyikük sem készült tudatosan fúvóskarnagyi pályára.
Tulajdonképpen előre aligha tervezhető véletlenek és élethelyzetek vezettek
oda, hogy elvállalták egy fúvószenekar irányítását. Ezt támasztja alá, hogy
ugyan különböző szintű és típusú zenei képzettséggel természetesen minden
alany rendelkezett, mindazonáltal négyen is karnagyi és vezénylési ismeretek
híján kezdték el pályájukat, amolyan kényszermegoldásként, mivel közvetlen
elődjük magánéleti vagy akár egészségügyi okok miatt nem tudta folytatni
munkáját. Kiemelendő azonban, hogy ezen hiányosságukat később
továbbképzések, mesterkurzusok, továbbá fúvóskarnagyi képesítés
megszerzésével mindannyian pótolták, ezzel is bizonyítva szakmai
elhivatottságukat.
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pontosan tudja azt, hogy én ott dolgozom és milyen munkát végzek. Úgyhogy
nincs ilyen szempontból nézetkülönbség közöttünk.” (koncertfúvós), de
hasonlóan nyilatkozott egy másik alany is: „Nekem az egész családom játszik a
zenekarban […] Úgyhogy nekünk ez nagyon szerencsés, hiszen egy nagy családi
program is. Nyilván mindenhova nem megyünk együtt, de ahova csak tudjuk
igyekszünk megoldani, így kompenzálódik (szerzői kiegészítés.: a karnagyi
munka miatt családtól kiesett idő) egy kicsit azt hiszem” (városi).

Az alapvető karnagyi elfoglaltságok mellett több interjúalany is kitért rá,
hogy zenekarvezetőként egy teljes közösségért felelnek, emiatt
kötelességüknek érzik, hogy a próbákat és a közös együttléteket olyan
tartalommal töltsék meg, amely kiszolgálja a tagok igényeit és elvárásait, hiszen
ez az egyik alapja annak, hogy a fúvósok örömmel vegyenek részt a zenekar
életében. Mindemellett az interjúk során ugyancsak visszatérő elem volt a
karnagyi lét kultúraközvetítő missziója. Több alany is kiemelt céljaként írta le,
hogy a zenekari tagokat és általuk a teljes zenekedvelő közönséget a
szórakoztató műfajok mellett olyan színvonalas zenei értékekkel ismertesse
meg, amelyekkel egyébként hétköznapi életük során nem találkoznának. Ez a
gondolat teljesen összefüggésbe állítható a fúvószenekarok történelmileg is
fellelhető kultúraközvetítő és közönségnevelő szerepével (Hollós, 1980;
Marosi, 1994).

Életkori differenciák a fúvószenekarokban
A megkérdezett karnagyok együttesei mind eltérő lehetőségekkel

rendelkeznek, ezáltal jelentős differencia figyelhető meg azok létszámát és
apparátusát tekintve. Az interjúalanyok kiválasztásánál arra is törekedtünk,
hogy a zenekarvezetők együttesei a gyermekzenekarokat nem számítva – amely
jelen kutatásunk megközelítéséből nem releváns – lehetőleg mindenféle amatőr
fúvószenekari kategória képviseltesse magát. A zenekarok közötti különbségek
ellenére mindegyikben közös, hogy – bár eltérő létszámban – az általunk
vizsgálni kívánt felnőtt korosztály is képviselteti magát azokban, egészen a
fiatalabb huszonéves generációtól kezdve az idősebb nyugdíjas nemzedékekig.
A zenekarok sokszínűsége miatt nehéz egy-egy kategóriába besorolni azokat,
ily módon az együttesek életkori sajátosságaira is – egyéni, részletesebb
ismeretek híján – csak következtetni lehet. A nehézséget jól szemlélteti az
ifjúsági zenekarok helyzete, amelyek általában véve valóban a fiatalabb
korosztályból állnak, de ahogy a tapasztalat mutatja, rendszeresen előfordul,
hogy idősebb felnőttek is tagjai ezen formációknak.

Ennek alapján jelentős eltérés mutatkozik a megkérdezett karnagyok
zenekarainak életkori megoszlásában. Míg az ifjúsági zenekarokban csak
elszórtan találkozhatunk idősebb felnőttel, addig a többi együttestípus sokkal
vegyesebb képet mutat. A városi zenekartípusnál tevékenykedő interjúalany
elmondása szerint jó kiindulási alap lehet a városi titulusú zenekarok
megvizsgálása, mivel általában ez a legvegyesebb összetételű fúvószenekari
típus. Együttesével kapcsolatban is ismerteti, hogy a 60 fős együttes közel
harmada még iskoláskorú, a következő harmada nagyjából a huszonéves
korosztályt jelenti, de az együttes felső harmada már a 30-60 közötti korosztályt
fedi le. Szembetűnő életkori jellemzők a koncert fúvószenekarok esetében sem

körülhatárolni gyakorlatilag lehetetlen, hiszen a kötött próbaidő – amely egy
együttesnél átlagosan mindössze heti maximum 1-4 óra – mellett megannyi
olyan tevékenység is idetartozhat, amely rendkívül időigényes. Ilyenek például
a zenekar képességeinek megfelelő darabválasztás, az újdonságok folyamatos
keresése, a fúvószenekari hangszerelés, utánpótlás-szervezés, koncertszervezés
és az olyan teljesen változó háttértevékenységek, amelyeknek célja a zenekari
kohézió kialakítása, valamint folyamatos ápolása és fenntartása. „Én ha
elmegyek egy kirakat előtt, akkor is azt nézem, hogy ebből a zenekarnak hogy
lehetne valamit összehozni, például ha látok egy zakót, akkor azt nézem, hogy
ez jó lenne-e egyenruhának vagy nem. Ezt úgy kell érteni, hogyha bemegyek egy
üzletbe, megnézem, hogy nincs-e valami olyan, ami a zenekarnak a hasznára
lenne, mondjuk egy felvételkészítéshez, vagy bármihez. Ha látok egy teret,
akusztikailag megvizsgálgatom, hogy ez jó lenne-e nekünk, milyen jó lenne itt
koncertet tartani. Tulajdonképpen ez folyamatosan benne van az ember
gondolataiban. Ha valóban szereti és jól akarja csinálni, akkor azt csak úgy
lehet, hogy az ott nagyon fontos helyen van” (ifjúsági). Mindemellett volt, aki
kiemelte, hogy a koncertprogram és a felkészülési időszak sűrűségéhez mérten
a zenekarra fordított idő teljesen eltérő: „Van olyan, hogy naponta 2-3-4 órákat
is foglalkozok ezzel, amikor mondjuk hangszerelni kell, de van, amikor lazább
időszak van akkor tulajdonképpen csak a próba. Gyakorlatilag, ha egy-egy
ilyen karbantartó edzéseket tartunk a zenekarral, akkor nincs mellette dolog, de
ha készülünk valamire, akkor ez akár fölmehet egészen addig, hogy az egész
szabadidőmet ezzel töltöm. Ilyen szempontból nagyon változik.” (bányász).

A válaszokból is jól látszódik, hogy nem lehet egyértelműen körül
határolni, hogy mennyi időt vesz igénybe a fúvóskarnagyi mesterség, hiszen az
főként a karnagy zenekara és szakmája iránti elhivatottságán múlik. Mindezt
alapul véve a kérdések között arra is kitértünk, hogy mindez hogyan
egyeztethető össze a családi élettel. „Arra mindig van idő, össze kell
egyeztetni!” (koncertfúvós), válaszolta szinte azonnal az egyik megkérdezett,
jóllehet az összes interjúalany kifejtette, közvetlen és támogató környezet híján
elképzelhetetlen lenne, hogy minőségi munkát végezzen együttese élén. Több
interjúalany is kitért rá, hogy párjuk „szintén zenész” (bányász), és/vagy
családtagjaik ugyancsak hivatásos muzsikusok, vagy rendelkeznek valamilyen
szintű zenei képzettséggel, így természetesen ez is hozzájárul ahhoz, hogy
könnyebben elfogadják a karnagyi munkával együtt járó teendőket. Emiatt volt,
aki Így nyilatkozott: „Kettős érzelem van a családban. A zenekar
tulajdonképpen elvesz a családtól, mert menni kell a zenekarral turnézni,
fellépésekre, folyamatos próbák vannak […] Viszont nagyon sok örömet is adott
a zenekar, hiszen mind a két gyerekem kapcsolatba került vele, és ezáltal a
zenével is. […] Nem mondom azt, hogy ez problémamentes lett volna (szerzői
kiegészítés.: a családi élettel való összeegyeztetés), mert azért az például nehéz,
amikor megjön az unokám, de én itt vagyok a próbán. De azt hiszem más is így
van ezzel, amikor valaki nagyon komolyan veszi a munkáját” (ifjúsági). Ezen
túlmenően több karnagy is kifejtette, hogy az együttesük és családjuk élete
gyakorlatilag összefonódott. „Nekem az a szerencsém többféle tekintetben, tehát
szakmai tekintetben is, hogy a feleségem szintén a fúvószenekarban játszik. Ez
azért nagy szerencse, mert pontosan tudja azt, hogy ez az életmód mivel jár, és
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generációjú tagokkal összefüggésben. Részben minden karnagy megemlítette,
hogy ahogyan az minden rendes közösséghez illik, a zenekarukon belül is
megfigyelhető, az idősebb, tapasztaltabb tagok segítik a kisebbek szakmai és
szociális beilleszkedését. A bányász fúvószenekar karnagya szerint „az idősek
szeretik, hogyha vannak fiatalok, szocializálják őket, próbálják terelgetni őket
[…] ha kell, elmagyarázzák nekik, hogy ezt így vagy úgy csináld…” (bányász).
Bizonyos szempontból a nagyobb korkülönbség még erősíti is a
csoportkohéziót: „Az idősebbek tele vannak történetekkel, olyan meséket tudnak
mondani a fiataloknak, amiket mástól nem kaphatnak meg. Igaz, van, hogy nem
tudnak már annyira fújni, annyira játszani a hangszerükön, de azt, amit el
tudnak mesélni arról a régi világról, amikor még ők zenéltek, az olyan élmény
a fiatalok számára, hogy azt gondolom, ez pótolhatatlan […] És aztán az öregek
meg sokszor tanulnak a fiatalabbaktól, egy új fogást, új technikákat, érdeklődve
nézik, hogyan boldogulnak a fiatal zenészek” (nemzetiségi). Kifejezetten
szerencsés, amikor az idősebbek által a fiatalabbak testközelből is
megismerhetik azokat a speciális fúvószenekari hangszertechnikai fogásokat,
amelyeket zeneiskolai vagy otthoni környezetben zenekari tapasztalat híján
nem lehet elsajátítani. Mindazonáltal karnagyi szempontból kihívás megtalálni
azt az egyensúlyt, hogy „az épp bekerülő embernek se legyen túl nagy feladat
(szerzői kiegészítés.: egy mű eljátszása), de az se unja halálra magát, aki
művészdiplomával ül be” (koncertfúvós).

Az interjúk folyamán minden karnagy kiemelte, hogy a következetesség
jegyében nem szokott differenciálni a fiatalabb vagy idősebb tagok között, tehát
a zenekar normáit, a fegyelmet és az általános hozzáállást tekintve mindenkitől
ugyanazt követeli meg, továbbá az egyéni képességeket figyelembe véve
minden tagtól a lehető legmagasabb szintű szakmai közreműködést várja el.
Megemlítendő azonban, hogy némi differencia az egyenlőségre való törekvés
mellett is megfigyelhető, mivel a tapasztaltabb, idősebb zenekari tagok az
előforduló szakmai hiányosságaikat jellemzően tudatosabban kompenzálják,
valamint a tanulási folyamatukra is többnyire a tudatosság jellemzi. Ezzel
szemben többen is megjegyezték, hogy bár jelentős problémák nem szoktak
lenni, de ha mégis előfordul, az főként a fiatalabb korosztályra jellemző. Ugyan
az interjúkérdésekben külön nem érintettük, de a karnagyok mondataiból több
ízben is kitűnt, hogy a fiatalabb generációk, azaz az utánpótlás beépítése
alapvető a zenekar továbbélésének szempontjából: „Ha nincs utánpótlás,
meghal a zenekar” (ifjúsági).

Vegyes életkorú közösségek esetében nélkülözhetetlen, hogy a
generációk a szakmai kapcsolaton túl is megtalálják egymással a közös hangot.
Ennek kapcsán rákérdeztünk, hogy a vizsgáltak zenekarában ez miként jelenik
meg. A fúvószenei közösségek összetartó erejét mutatja, hogy ezen kérdésünkre
csak pozitív töltetű válasz érkezett, hiszen ez a generációs kapocs „a
zenekarnak az egyik varázsa” (városi).
A nemzetközi szakirodalomban is kevesebb figyelmet kap, de kíváncsiak
voltunk arra, hogy az interjúalanyok együtteseiben vannak-e olyan újrakezdők,
akik hosszabb, akár 2-3 évtizedes kihagyás után is újra hangszert vettek a
kezükbe, és aktív zenekari tagnak mondhatók. Minden karnagy arról számolt
be, hogy ha nem is sokan, de vannak ilyen fúvós muzsikusok a zenekarban. „Az,

rajzolódtak ki, hiszen a karnagyok elmondása alapján, a városi zenekarokhoz
hasonlóan széles életkori lefedettség tapasztalható. Ezzel szemben érezhetően
idősebb átlagkorosztályról számolt be a két hagyományőrző együttes, a
nemzetiségi és bányász zenekarok karnagyai. A két formáció hatalmas
generációs különbségekkel rendelkezik: a nemzetiségi együttesnél ez 20-74 évet
jelent, a bányász zenekarnál a legfiatalabb tag 10 éves, a legidősebb zenekari tag
84 éves, mindazonáltal átlagban mindkét együttes az idősebb felnőtt korosztály
felé tolódik.

2. ábra: A hazai fúvós együttesek intergenerációs közösségével kapcsolatos
tapasztalatok

Saját szerkesztés (MAXQDA-Analytics PRO 2020, MAXMaps)

Az együttesek vegyes életkori összetételét feltételezve interjúnkban
kitértünk az intergenerációs zenekari közösség dinamikájára, valamint arra,
hogy karnagyi szemszögből milyen tapasztalatok szűrhetők le az eltérő
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Hasonlóan a legtöbb kérdéshez, a válaszok alapján ez esetben sem lehet
egyértelmű következtetéseket levonni, hiszen a tagságot számos külső tényező
is befolyásolja, de arra több karnagy is kitért, hogy egy szűkebb lehetőségekkel
rendelkező település esetében egyértelműen nehezebb kivitelezni a hosszabb
távú tagságot, mint egy jobb opciókkal rendelkező nagyváros esetében.
„Szerintem ehhez egy olyan szintű együttállás kell, olyan mennyiségű paraméter
stimmelése kell, ami viszonylag kevés esetben marad meg. A munka, a
magánélet, a gyereknevelés, a lakhatás mind közrejátszik” (koncertfúvós). A
település adottságai mellett ugyancsak többször szóba került a család és a
közvetlen környezet támogatása, a barátok, ismerősök és a közönség
elismerése, amely sikerélményt és büszkeséget ad a tagoknak. „A sikerek, a
munka, a felkészülés, ez mind-mind olyan bizonyságok az életükben, hogy arról
tesz tanúbizonyságot, hogyha dolgozol, keményen odateszed magad, akkor
megéri, akkor lesz belőle valami. És ez épül ki bennük. Ezt az élményt és ezt az
érzést a zenekar váltja ki” (ifjúsági). „Van, hogy kiülünk egy szereplésre, és
olyan jó, hogy sokaknak ismerőseik vannak a közönség sorai között, és olyan
büszkék, hogy játszhatnak, és ugye ez mindig fontos, hogy nemcsak odamegyünk
és játszunk, majd szaladunk, megyünk el, hanem ott maradunk, beszélünk a
helyiekkel” (nemzetiségi).

A válaszokból az is kiderül, hogy összességében a zenekari közösség
központi tényező, hiszen az, hogy milyen emberek vesznek részt az együttes
életében, a tagok kikkel élik át közösen az élményeket, a koncerteket, a
versenyeredményeket, vagy a közös turnékat, az mind-mind meghatározó. „Ők
a közösség miatt járnak elsősorban, amit én megpróbálok megfelelő szakmai
tartalommal is megtölteni, és próbálok olyan plusz élményt adni nekik, amit
aztán az életük során hasznosítani tudnak” (városi). Emellett nem
elhanyagolható, hogy a tagok a közösségen belül is megtalálják a helyüket,
mivel „akkor maradnak meg az emberek, ha a nagy zenekari közösség mellett a
belső kisebb közösségek is megvannak egymással, és megtalálják a
társaságukat” (koncertfúvós).

Az látható, hogy a hosszútávú tevékenység szempontjából megannyi
komponens kiemelhető, azonban végső soron az a legfontosabb, hogy a tagok
jó érzéssel járjanak a próbákra, jó érzéssel vegyenek részt a zenekar életében,
így ha egyéb – családi, munkahelyi, vagy lakóhelyi – tényezők nem szólnak
közbe, akkor a hosszútávú tagság is megoldottnak tekinthető. „Az a nagyon
nehéz egy fúvószenei mozgalomban, hogy úgy megtartani az embereket, hogy ne
csak egy-két próbára jöjjenek el. Tehát a zene szeretetét, a zenei hozzáállást, az
alázatot úgy átadni ezeknek az embereknek, hogy megmaradjon a jókedvük,
megmaradjon a hozzáállásuk, hogy ők el akarnak jönni a próbára és közösséget
alkotnak, közösséghez ragaszkodnak, valamint a kulturális értékeket aztán ők is
tovább tudják adni” (koncertfúvós).

Az interjúk felépítése során külön-külön tértünk ki a hosszútávú tagság
tényezőire és a tagok családi hátterének jellemzőire, de a karnagyok elmondása
alapján egyértelmű párhuzamok fedezhetőek fel a két témakört tekintve.
Azokban az együttesekben, ahol a tagok valóban élethosszig tartó
tevékenységként tekintenek a zenekari elfoglaltságaikra ott gyakori, hogy a
tagok családja is közel áll a zenekar mindennapjaihoz, és részt vesznek a

hogy visszaülnek, az egyrészt azért van, mert vonzó nekik az, hogy újra részesei
lehessenek ennek az egésznek, újra tudjanak benne lenni, újra megéljék azokat
az élményeket, amiket anno. Ez az egyik. A másik meg, hogy hiányzik nekik
valami. Valami annak idején megvolt, és most, amikor adott esetben fölnőttek a
gyerekek, vagy már nem hajtja őket annyira a pénz, akkor már könnyebben
mondják már, hogy rááldozzák az életüket”
(koncertfúvós).

Gondolatok a hosszútávú zenekari tagsággal kapcsolatban
A szakirodalomban rekurrens elem a zenei közösségbe járás egyéni szintű

motivációinak megfigyelése (Coffman, 2002; King, 2009; Mantie, 2012; Vial,
2015; Szabóné Fodor, 2016; 2018), hiszen ezáltal jobban megérthetjük a
zenekari tagok igényeit, azokat az akár apróbb részleteket is, amik miatt a zenei
tevékenység és a zenekari tagság hosszútávú, élethosszig tartó tanulási
folyamattá válik. Ugyan minden ember élethelyzete eltérő, ezáltal a zenekari
tagság iránti belső indíttatás is több tőről fakadhat, de kíváncsiak voltunk arra,
hogy mindez mennyire érzékelhető karnagyi nézőpontból, mennyire ismerik az
általuk dirigált tagokat, valamint mi kell ahhoz, hogy valaki hosszútávon, akár
egész életében tag lehessen.

3. ábra: A hosszútávú tagságot érintő motivációs tényezők és a családi háttér jellemzői
Saját szerkesztés (MAXQDA-Analytics PRO 2020, MAXMaps)
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zenekar egyéb rendezvényein. Mindemellett több karnagy is kiemelte, hogy a
zenekaruk ténylegesen családi közösségnek is tekinthető, hiszen néha teljes
családok muzsikálnak együtt a zenekarban.

Ennek ellenére, ahogyan az ábrán is látszik, a család visszatartó erőként
is megjelenhet, hiszen az szabadidős program lévén időt vehet el a családtól,
amely végül a zenekari hobbi megszüntetéséhez, lemorzsolódáshoz vezethet.
Ilyen tényezőkként ugyancsak kiemelhető a költözésből és a munkahelyi
elfoglaltságokhoz köthető lemorzsolódás, de emellett érdekes módon többen is
megemlítették, hogy jellemző a lemorzsolódás olyan tagoknál, akik időközben
hivatásos muzsikusok lettek, ezért már nem járnak vissza aktívan az együttesbe.

Összegzés
Tanulmányunkban arra vállalkoztunk, hogy a hazai fúvószenélés

jelenségeit egy speciális oldalról, karnagyi szemszögből vizsgáljuk meg. Ezen
törekvésünkhöz a hét magyarországi régió alapján hét fúvószenekari
karnaggyal készítettünk félig strukturált interjúkat, középpontban a karnagyi
hivatás unikális karakterisztikájával, a zenekaron belüli intergenerációs
kapcsolatok jelenségével és az életkorbeli differenciák jellemzőivel. A válaszok
és a zenekartípusok sokszínűsége miatt nehéz általánosan összegezni, azonban
a hosszútávú fúvószenekari tagság alapjaként elmondták, hogy a szerencsés
élethelyzet mellett fontos tényező a folyamatos cél, hogy mindig legyen mire
készülni, és megkerülhetetlen, hogy maga a zenekari közösség összetartó erővel
rendelkezzen, vonzó legyen a tagok számára. Az interjúk során kevésbé került
előtérbe a zenei tevékenység egészségmegóvó szerepe, azonban kiemelendő az
egyik interjúalany gondolata, amely élesen egybevág a nemzetközi
szakirodalom egyik fő mondanivalójával, irányt mutatva a további
kutatásokhoz is: „A zene nagyban segít abban, hogy a szellemet frissen tartsa.
Tehát a reakcióidők, az, hogy egyszerre több dolgot kell feldolgozni… az
időskori egészség, vagy szellemi egészségmegóvás szempontjából is hasznos,
még akkor is, ha valaki hatvanéves korában kezd el zenét tanulni”.
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Absztrakt
A táncművészet szempontjából kiemelten fontos a test különböző

nézőpontú vizsgálata és megtapasztalása. A test a legősibb kommunikációs
médium, amely kortalan és ma is fontos szerepet tölt be a nevelő-oktató munka
során. Az antropológia irányából is egyre erősebb a kutatói érdeklődés, amely
hangsúlyozza a test és a környezet közötti kapcsolat jelentőségét, valamint a
mozdulatok kommunikációs szerepét, kulturális sajátosságait. A Magyar
Táncművészeti Egyetem hallgatói egy féléven keresztül ismerkedhetnek meg a
különböző kultúrantropológiai elméletekkel, amelyek kifejezetten a táncra
reflektálnak. Az előadás célja betekintést nyújtani a hallgatók beadott munkáin
keresztül a különböző tánccsoportok beavatási és átmeneti rituáléiba, azok
rejtett szabályaiba. A neveléstudományi kutatásokban is egyre gyakoribbak a
pedagógiai antropológiai nézőpontú, a megfigyelés módszerére alapozó
vizsgálatok, amelyen keresztül bepillanthatunk a színház, a próbaterem, az
iskola, vagy a táncstúdió világába. A kutatás során a hallgatók célja megfigyelni
azokat a szociális változásokat, társadalmi jelenségeket, amelyek egyedivé
teszik a tánc terét (Gehlen, 1974; Wulf, 2004; Turner, 2002). A színház
közegének, antropológiai sajátosságainak vizsgálata számos elgondolkodtató
problémára hívja fel a figyelmet. Hiszen teljesen más rituáléi lehetnek egy
előadást megtekintőnek, mint egy táncosnak, aki az előadásra készül. Mások a
térre és az időre vonatkozó észleléseik. Ha a színházat, vagy akár a próbatermet
szakrális térnek tekintjük a 21. századi komplex világban, az ott létrejövő
rituális cselekvések összekapcsolják az egyént a társadalommal, a test mint a
tudás közvetítésének legősibb médiuma a kifejezés terévé válik. A test
fegyelmezettségének illetve szabadságának mértéke, a rituális cselekvés
jelentősége a tánc során, vagy a nemi szerepek megjelenése, igen eltérő lehet a
különböző táncstílusokat tekintve. Ennek a nézőpontnak a beemelése nem csak
bővíti a táncosok ismereteit, de fejlődik az önreflexiós képességük, valamint a
szakmáról való komplexebb gondolkodásuk.

Bevezetés
A Magyar Táncművészeti Egyetem (továbbiakban MTE) tánctanár

mesterszakán a hallgatóknak lehetőségük van az első félévben megismerkedni
a nevelés antropológiai alapjaival, valamint a tánc antropológiai nézőpontjával.
A kurzus során szót ejtünk olyan alapfogalmakról, mint a kultúra, a kulturális
tanulás, ezen belül is a mimetikus, azaz utánzásos tanulás. A test szerepe a
tanulás folyamatában az évszázadok alatt átalakult, ezt a tényt helyezzük a
középpontba a test fegyelmezésének és szabadságának mértéke által a táncok
során. A félév során beszélünk továbbá a tér és idő, szent és profán
érzékeléséről, valamint mindezeknek egy kiválasztott terepen való megfigyelési
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Merlin Donald (2001) szerint az emberi kultúra és annak részeként a
gondolkodás az emberré válás evolúciós folyamatával párhuzamosan alakult ki,
amelyben a morfológiai testi változások mellett fontos szerepet játszottak a
kultúra közösségi szimbolikus cselekvési és kommunikációs formái, az
úgynevezett szemantikai emlékezet kialakulásának folyamatai. Merlin Donald
ezt a folyamatot négy fő „kultúraszakaszra” bontotta az emberi gondolkodás és
jelalkotás, valamint az evolúciós változások tükrében.

Az első az epizodikus kultúra, ahol a korszak emberének viselkedése
konkrét és szituációhoz kötött, jelzéshasználata és társas viselkedése is a
környezetre adott közvetlen, rövid időn belüli válasz. Életét teljesen a jelenben
éli konkrét epizódok sorozataként, ennek a rendszernek a legmagasabb eleme is
mindösszesen az események megismétlése.

A második szakasz a mimetikus kultúra, amelynek jellemzője a testi
reprezentáció és szociális szabályozás, az imitáció, a mimetikus azaz utánzásos
tanulás folyamata. A mimetikus készség közös tudást eredményez, amelyből
stabil társas struktúra építhető fel.

A harmadik a szóbeliségre épülő, úgynevezett orális kultúra időszaka,
azaz a mitikus kultúra. Jellemzőji a nyelvi szemantika, a mítoszok és a narratív
tudás. A szimbolikus világ jellemzi a kultúrát, amelynek része a történelemről,
a múltról, a jelenről, a jövőről való komplex gondolkodás. z értékek kialakítása,
az emberi test gesztusnyelve, a mimézis, a hagyományok, a rituálék, a beszéd-
írás szimbólumvilága, a mítosz, vallás, művészet, és tudomány összetett
szimbólumrendszere alakul ki általa

A mimetikus tanulásnak nagyon fontos szerepe van az enkulturáció során.
Az emlékezet alapja mimetikus. Biztosítja a tárolhatóságot, az előhívhatóságot
és a közölhetőséget, mindebben pedig a testnek nélkülözhetetlen szerepe van.
Assmann (2004) a kollektív emlékezet fennmaradásának eszközeként tekint az
utánzásos tanulásra, amelynek feltétele, hogy az eseményeken minden tag jelen
legyen. Ezek az események lehetnek ünnepek, tanító szándékú összejövetelek.
Az ismétlés pedig garantálja a csoport tér- és időbeli összetartozását. Az
utánzásos tanulás a nevelés és oktatás alapját is jelenti. A táncok, játékok,
rítusok, dallamok, terek, helyszínek pedig a csoport megjelenését, valamint az
önigazolás formáit adják. A mimetikus kultúrában a testé a közvetítő szerep, a
mozdulatok, a testen viselt szimbólumok képviselik a kommunikációt, akár
csak ma, egy táncelőadás során a performansz, amely jelek és szimbólumok
sűrített megértését igényli.

Rítusok az életünkben, rítusok a táncban
A mimetikus tanulásnak, valamint a kollektív emlékezet megtartásának

egyik eszköze a rituálé, amely szimbolikus természetű, szabályok által
irányított tevékenységet jelent, ahol a résztvevők figyelmét az általuk különösen
fontosnak tartott gondolatokra és érzésekre irányítják. Ezek formalizált, ,
ismétlődő természetű cselekvések, nem csak pillanatnyi belső felindultságból,
hanem abból a célból végzik, hogy érzéseket keltsenek a befogadóban. Hatásuk
nem korlátozódik mindig rituális alkalmakra, bár általában speciális helyeken
és időben zajlik. Ismétlésük automatikusan utal a múlttal való folytonosságra.

lehetőségéről. Célunk, hogy a hallgatók számára e témákon keresztül új
szemléletmódot mutassunk, hogy más szemmel tekinthessenek a hétköznapinak
gondolt eseményekre, cselekedetekre. A kurzus esszé megírásával zárul,
amelybe a hallgatók a félév során vizsgált témakörök egyikét kifejtve, a
szakirodalomra hivatkozva építik be saját élményeiket és tapasztalataikat. Jelen
tanulmány célkitűzése, hogy bemutassa , a nevelés elméleti és antropológiai
alapjait néhány fontosabb fogalom mentén, miközben azt a hallgatók
dolgozataiból beemelt idézetekkel gazdagítja.

A test mint kommunikációs médium a mimetikus tanulás tükrében
A test fogalmát számos nézőpontból vizsgálhatjuk. A klasszikus

megközelítések közé tartoznak a filozófiai, vallástörténeti, biológiai,
pszichológiai tudományterületek. A meghatározó testelméleti munkák
szerzőinek sorában kiemelkedő Michael Foucault (1975), aki számos írásában
elemzi a fegyelmezett test, a hatalom és engedelmesség kapcsolatát.
Terminológiája, miszerint a hatalmi technikák teszik hasznossá a testet, beépült
a kor társadalomtudományába, valamint a mai neveléstudományi kutatások
alapját is adhatja.

A történeti antropológiai, kulturantropológiai megközelítés az emberre
cselekvő lényként tekint, aki a környezetével összhangban cselekszik. A test a
korai antropológiában fontos szerepet játszott, ugyanis megoldást kínált a
társadalmi relativizmus problémájára. Továbbá a test fontos felület nem csak a
premodern társadalmakban, ahol a társadalmi státusz, a kor sajátosságai, nemi,
vallási hovatartozás mutatható ki. A modern társadalmakban a test jelzi a
gazdasági és az életstílus jellegét, a fogyasztói társadalom hatására pedig a
testen viselt szimbólumok számos más, a társadalmi struktúrát érintő mélyebb
rétegbe is bepillantást engednek.

Az emberi test kommunikációs médium jellegének vizsgálata során a
kultúra sajátosságairól is szót kell ejtenünk. Arnold Gehlen (1974) úgy
fogalmaz, „az ember a világra nyitott, plasztikus »hiánylény«, aki arra
kényszerül, hogy létrehozza saját magát és saját világát” azaz kultúrát
teremtsen. Az embert nem kizárólag ösztönei vezérlik, ő a kultúrából szerezheti
meg azokat a speciális készségeket, képességeket, amelyek lehetővé teszik őt az
önreflexióra, önértelmezésre, eszközzé téve saját testét és a körülötte lévő
dolgokat. Gehlen Nietzsche nyomán gondolta tovább az ember mint
befejezetlen lény eszményét, aki nem rendelkezik a különböző állatfajokra
jellemző szervi védekező-támadó specializációval, ösztönös viselkedése
diszpozicionális szintű túlélés. Hiányainak ellensúlyozására alakult ki a
felegyenesedett járás, a sokoldalú kéz-és eszközhasználat, a tanulási és
tervszerű alkotómunka képessége, a beszéd, a fogalmi gondolkodás, a fantázia
(Gehlen, 1978; 1999).

Az emberi kultúra csak közösségi létben létezhet. A kulturális jelenségek
a másokkal való érintkezésben, kommunikációban, visszacsatolásokban
bontakoznak ki és maradnak fenn. A kultúra és a kommunikáció egymástól
elválaszthatatlan, a kommunikáció a kultúra hordozója és továbbörökítője,
valamint a kommunikációban és a szimbolikus jelalkotásában realizálódik.
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itala; be kellett ágyaznom reggelente a felsőbb évesek ágyát; egy kört nekem
kellett fizetni mindenkinek egy italkiszolgáló egységben; ha azt mondták „SÜN”
le kellett guggolni, bármit is csináltunk, és még sorolhatnám. Az utolsó
beavatási feladatunk, ami után már nem kaptunk semmilyen szivatást és a
csoport teljes értékű tagjaivá váltunk azaz első közös fellépésünkkor volt. A fiúk
és a lányok külön-külön avatták újoncaikat. A lányok beavatása sokkal lágyabb,
mint a fiúké. Minket ruhástól a zuhany alá küldtek és „megfürdettek”. A fiúké
ennél sokkal keményebb volt. Úgy nevezték, „lehúzás”. Ilyenkor az újoncok
választanak egy keresztapát, akinek az ölébe belehasalnak és minden fiú (az
újoncokon kívül), rácsap egyet az avatott csupasz fenekére…” A beavatás
minden csoport esetében más és más, -ahogy a példából is látjuk- nemtől is
függő lehet a rituálé jellege. A célt azonban mindig eléri, a közöny élmény, a
beilleszkedés életre szól.

A moderntánc és klasszikus balett körében más-más rítusokkal
találkozhatunk. Egy-egy előadás előtti bemelegítés ugyanúgy rituáléként tud
szolgálni. „Ilyen rítusszerű szokás még az előadások előtti ráhangolódás.
Sokszor összekapaszkodunk egy körben, és pozitív energiákat „mantrázunk”
egymásnak, hogy sikeres legyen az előadás, majd külön-külön mindenki
megöleli a másikat és személyesen is sok sikert kívánunk egymásnak.” A
hétköznapinak tűnő rituálék talán még fontosabbak lehetnek az életünkben,
mint ahogyan azt gondoljuk, hiszen a hétköznapi krízishelyzeteket is tudjuk
vele kezelni. Erre példa a következő, szintén dolgozatból kiemelt részlet is:
„Rengeteg mindenben segítettek át és rengeteg mindenre tanítottak meg azok a
rituálék, rítusok, mai szóval élve talán inkább szokásrendszerek, melyek a tánc
álta, kiskorom óta átszövik az életemet. Kezdve a megfelelő (illendő) viselkedés
elsajátításától, a követelményeknek való megfelelésen át, a siker és kudarc
élmények kezelését is magába foglalva segített a felnőtté válásom útján. …
Ezért mint leendő pedagógus igyekszem minél tudatosabban használni ezeket a
„praktikákat” nevelési és oktatási munkám során egyaránt. Ezáltal is
könnyebbé és befogadhatóbbá téve a tanítványoknak szánt tudásanyagot,
legyen az akár lexikális, akár szociális értékű” A rituálék jelentőségét a
pedagógia is felismerte már, és a hétköznapokba beépülve megjelenhet egy
hétkezdő, hétzáró körbeszélgetés formájában, vagy ünnepekhez, évszakokhoz
kapcsolódó események keretében.

A fegyelmezett és szabad testek tánca
Ahogyan azt a korábbi fejezetekben is kifejtettem, a testnek kulturálisan

nagy jelentősége van a kollektív emlékezet és a tanulás szempontjából. A
rituálék feltétele a jelenlét. Ugyanakkor a modern kultúra hatása az, hogy a
tudás közvetítésének médiuma a testről a testen kívülre, külső tárolókba került,
a testtől függetlenné vált. Wulf (2007) hangsúlyozza a test jelentőségének
visszatérését, miszerint a nyugati kultúra sajátossága a testi és szellemi
dimenziók elkülönülése, amelyben a testi-lelki egyensúly új értelmet nyer. A
fegyelmezett és szabad test viszonya megjelenik a vágyott test formájába való
visszatérés, illetve annak elérése során, valamint a betegségek leküzdése, a
hétköznapi cselekedetek, a szabadidős tevékenységek által. A testhez való
visszatérés megjelenik a szexuális forradalomban, az orvoslásban, a fogyasztói

A rituálék közösséget teremtenek, az abban résztvevő személyek
cselekedeteinek szimbolikus tartalma által hozzák létre és szilárdítják meg a
közösség identitását. Ebben a keretben a rituálé résztvevőinek cselekedetei
hatnak egymásra, kapcsolatban állnak, és új rítust hoznak létre. Az
intézményesített és informális közösségek megosztott, kollektív, szimbolikus
tudással rendelkeznek, amelyben bemutatják és módosítják ezt a kompetenciát.

A rituális cselekedetek típusait többen különféle kategóriák szerint
csoportosították. A rituálékutatók vizsgálták a vallás, a rituálé és a mítosz
összefüggéseit, amelyek szolgálhattak a társadalmi struktúrák értelmezésére.
Kutatási területük középpontjában állhattak a konvenció és azok a hétköznapi
rituális cselekedetek, amelyek során az egyén megtanulja a saját életéhez
szükséges érintkezési formákat, gyakorlati tudást szerez arról, miként
viselkedik az ember a szociális kapcsolatokban.

A rituálék jellegét tekintve több nézőpont lehetséges. Wulf szerint (2007)
a rituálék áthatják az egész emberi életet, lehetővé teszik a változást és a
folyamatosságot. Ennek mentén megfigyelhetünk évszakokhoz, lázadáshoz,
hatékonysághoz, új szerepbe való beiktatáshoz köthető rituálékat, továbbá az
átmeneti állapotokhoz tartozó rítusokat, amelyeknek része egy beavatás is. Az
átmenetek egyfajta krízishelyzetet generálnak mind a társadalom, mind az
egyén szintjén. Az ezen való túllendülést segítik elő a rituálék, azok a szerep- és
szabályozó játékok(Mead,1973), amelyek felépítik az egyén önmagához,
valamint a társadalomhoz való viszonyát, annak stabilitását. A rituáléknak
továbbra is a test lesz a legalapvetőbb közvetítő eszköze, a narratív tudásátadás
fejlődésének következményeképpen változik meg ennek a folyamatnak az
észlelése.

Az MTE hallgatói beadott dolgozataikban vették sorra életük rituáléit.
Egyikük a néptánc területéről így ír: „Egy másik ilyen rituális szokásom, hogy
ezt követően minden abban az előadásban használatos népviseleti darabot
átnézek, a műsor menete szerint sorrendbe helyezek, a kalapokat a
koreográfiában feldolgozott tájegységnek megfelelően feldíszítem tollakkal,
árvalányhajjal. …azt vettem észre magamon, hogy a relaxációmat követően
cselekszem meg ezeket, és nem beszélgetek közben senkivel, és nagyon zavaró
részemre, ha közben kérdeznek vagy beszélnek hozzám… Számomra sokkal
érdekesebb a világ, mióta tisztában vagyok ezen rituális tevékenységek
jelenlétével és nagyrészüket fel is ismerem.”

A beavatási rítusok kiemelkedő jelentőséggel bírnak az élet minden
területén. Ezek nagy része nem is ismert, hiszen lényegük, hogy csak az a
közösség ismerheti a részleteket, akik jelen voltak az eseményen. „Az én
beavatásom az iskolai táncos közösségbe egy kicsit hosszabb volt, és az egész
folyamat vége az első fellépés utáni fürdetés. Sajnos ez a „sehová sem
tartozom” időszak hosszabbra nyúlt…” Írja egy néptáncos hallgatónk, aki az
átmeneti állapot jellegzetes érzését foglalja össze, amikor a korábbi státuszból
való kiválás megtörtént, azonban a nagy beavatásig még várni kellett. Az
átmenet parttalan feszültségének beteljesülése a beavatási szertartás. Nincs ez
másként a táncos közösségek beavatási rítusai során sem. Kis betekintést
azonban megengednek a külvilág számára. „Néhány ilyen feladat: tartanom
kellett a plafont egy kocsmában az asztalon állva, amíg nem fogyott el mindenki
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Lehet egy tér egyszerre szent és profán?
A tér és idő kapcsolatának vizsgálata nem csak a kulturantropológiai

kutatásokban jelentős. E kettő kapcsolatát egészen tágan is értelmezhetjük, a
kultúra létrejöttének párhuzamával. A természetet birtokba vevő ember
megalkotja saját tárgyi és szimbolikus valóságát. Ennek része a települések,
épületek, otthonok létrejötte. Eliade (2009) hasonló paradigmai mentén
gondolta végig a szent és profán terek és időnek a létrejöttét a civilizációval
párhuzamban. „Az ember azért tud a szentről, mert az megnyilatkozik, és a
profántól tökéletesen különbözőnek bizonyul.” mondja Eliade (2009, 9.).

A szent tér a vallásos ember számára egyértelmű, körülhatárolható
valami, ami egyszerre jelenti a valóságot és az örökkévalóságot. Ezáltal vágyik
arra, hogy része legyen ebből a valóságból, ezáltal feltöltődni. A profán ember
számára azonban a tér homogén és semleges, nem hasad minőségileg
különböző részekre. Azonban kiemeli azt is, hogy nincs teljesen profán létezés.
„A profán térélményen belül is felmerülnek olyan értékeke, amelyek a vallásos
térélményre jellemző inhomogenitásra emlékeztetnek.” (Eliade, 2009, 19.)
Ennek megfelelően az ember életében vannak helyek, amelyek minőségileg
különböznek a többitől. Ilyen lehet az otthon, egy bizonyos hely, amelyhez
kedves emlékek társulnak. Ezáltal a hely, ami más számára homogén, az egyén
számára funkciót tölt be, adott esetben rituális eseményekkel társul. Az idő
hasonlóan válhat profánból szentté. Szent idő egy ünnep megélése, vagy egy
előadásra való felkészülés. A szent és profán tér érzékelés gondolatát fejtette ki
dolgozatában egy balett területén aktív hallgató: „A táncos világban is
megkülönböztetjük a szent és profán teret. Amint már említettem, a színpad
egyértelműen szent tér a táncos életében. Ez a hely szinte egy másik dimenzió,
ahol minden másképp működik. Azért is szent hely, mivel ott egy felett karaktert
játszunk el úgy, hogy közben sajátosságaink is megjelenhetnek. Tehát
semmiképp sem a világi énünk áll a színpadra. Természetesen ezek csak akkor
érvényesek, ha a színpad, mint előadói tér funkcionál. …Ugyanígy aközött is
különbséget kell tennünk, hogy csak spontán felugrottunk a színpadra kicsit
viccelődni, vagy a szereplést megelőzte egy komoly felkészülés. (A táncos is
ember így a privát életében szent helyeknek tartott terek ugyanúgy jelen
vannak.) Profán térnek egyértelműen az öltözőt és a folyosókat mondanám, hisz
itt önmagunk lehetünk, itt készülünk fel arra, hogy belépjünk terembe, a
színpadra. Itt minden olyan beszédtéma is felmerül, ami más táncos térben nem.
Amint már említettem a terem szerintem a szent és a profán „között” van. van,
hogy egyértelműen profán és van, hogy egyértelműen szent. Szerintem, aki
először lép be az egyetemre például, annak az egész épület, az egész campus
szent tér kezdetekben.” A szent és profán térérzékelés egyéntől függ. Az
idézetben szereplő öltöző példáján keresztül akár lehet olyan, aki számára az is
szent, hiszen ott a felkészülés zajlik, szent idő is társulhat hozzá, az előadást
megelőző rituálékkal.

A színház világánál maradva nem csak a tér érzékelése térhet el, hanem az
időé is, attól függően kiről van szó. „A színházban eltöltött természeti idő-
óraidő átlagosan nettó 3-3,5 óra. Az, hogy ez az idő elrepült, vagy éppenhogy
csak vánszorgott (szubjektív idő) leginkább az határozza meg, hogy mennyire
tetszett a darab. …A nézőtéri székeken helyet foglalók szabad idejüket töltik az

társadalomban. A test iránti kereskedelmi és fogyasztásközpontú érdeklődés
mellett a kondíció, a szép test megőrzése és az öregedés késleltetése, a sport
egyaránt kiemelt hangsúllyal bírt.

A test különböző megjelenítései kritika alá vonták a populáris kultúrát, a
művészeti elméleteket, amelyekhez szorosan kapcsolódik a nemek közötti
viszony változásának következménye. A női és férfi test különbségeiről,
hasonlóságairól eltérő álláspontok léteznek. Van, amelyik azt mondja, a
megkülönböztetés társadalmi probléma, ez esetben pedig elsősorban nem
ontológiai különbségről beszélhetünk. A nemi egyenlőtlenség kizárólag
társadalmilag konstruált. A másik álláspont szerint vannak alapvető eltérések a
személyiség, az értékek, az attitűdök és az életstílusok terén. Az eltérések oka
pedig a különböző testfelépítések, azok világhoz való viszonya például a
gyermekszülés élménye által (Turner, 1997).

A nemi szerepek a tánc világát is meghatározzák. Az adott táncstílus
kultúrája hozhat magával a testet fegyelmező vagy éppen szabadon engedő
elemeket. A férfi-női szerepek antropológiai vizsgálata az egyetem hallgatóit is
inspirálták. Egy hallgató a néptánc területéről, így fogalmazott: „Az együtesben
töltött évek alatt az volt a legcsodálatosabb dolog, hogy nagyon sok stílusbanés
szerepben kipróbálhattam magam nőként. A stílus azért volt meghatározó, mert
az együttesben voltak táncok, ahol elmosódhattak a nemi különbségek és
lehetőségem nyílt férficsapásokat elsajátítani, amelyek távol állnak a nőktől a
néptáncban… Emlékszem, sokat készültem, hogy a szólómat úgy találjam ki,
minél hitelesebb legyek. Szerencsére férfikollégáim nagyon készségesek voltak
a figura megszületésének segédkezésében és elláttak instrukciókkal, hogy mitől
lehetnék férfiasabb. …új módon irányult a figyelmem a másik nemre és
rájöttem, hogy minden tiszteletem a férfiaké. Az ő technikai virtuozitásuk
teljesen más testhasználaton alapszik, mint a nőké, és nem gondolnánk, mennyi
fizikai munka van az ő mozgásuk hátterében.”

A pedagógiát illetően újabb szempontként kerül be a testtel kapcsolatos
kutatásokba a tanárok és diákok testi jólléte. A fegyelmező mechanizmusok
hatása a testre több területen is megfigyelhető. Erről ír dolgozatában az egyik
hallgató: „Végiggondolva ezeket a lehetőségeket, valójában egyik sem lényeges
ok számomra a néptáncolásra, valahol egy megfoghatatlan érzést kelt bennem
a tökéletesen megformált mozdulatok elvégzése. A táncban való
testhasználatomról akkor változott meg a gondolkodásmódom, amikor
kortárstánccal kezdtem el foglalkozni. A kortárstánc arra ösztönzött, hogy minél
újabb és ismeretlenebb módon használjam a testemet. Az újnak a kutatása egy
mélyebb önismerethez, tudatosabb testhasználathoz vezetett. Ennek
köszönhetően az önkifejezés egy új formáját tapasztalhattam meg a testemen
keresztül. A két táncműfajban való jártasságom rávilágított arra, hogy nem csak
kulturális korlátok szabnak határt a testnek, hanem egy-egy táncműfaj. Élesebb,
vagy átjárhatóbb, de határokat szab a testmozgásban. A legszabadabb ebből a
szempontból a kortárstánc, a legkorlátoltabb pedig a balett.”
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ami a táncosok antropológiai érdeklődését és életük rituális hátterét érinti,
további kutatás részét fogja képezni, amivel célunk feltérképezni a különböző
táncos csoportok rituális szokásait és hagyományait, ezek szerepét a tanulásban
nevelésben.
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épületben, kikapcsolódási céllal érkeztek és maguk választották meg a dátumot,
a helyszínt a műsort és a szereposztást, míg a back stage-ben és színpadon
dolgozók a munkájukat végzik. Az ő munkaidejük ettől a 3,5 órától lényegesen
több, mert technikailag elkészülni egy előadásra... Legyünk bármelyik oldalon
(nézőtéren, vagy a színpadon) az előadás mindenki számára egyértelműen szent
idő. Hihetnénk azt, hogy a művésznek profán idő, mert “csak” a munkáját végzi,
ahogy mondjuk a próbaperiódus az, de az előadás egyértelműen kiemelkedik és
szent idővé válik, hiszen egy soha többé meg nem ismételhető különleges
pillanat születik meg ott, akkor térben és időben azokkal a személyekkel.”

A tér és idő vonatkozásában, annak jellege szabályokat és engedményeket
is hordoz magában. Így beszélhetünk fegyelmező térről és időről. A modern
tánc területéről egy hallgató dolgozatában a következő képpen ír a
tapasztalatairól: „A fegyelmező tér több helyet is magában foglal a táncos
világban. Véleményem szerint az elsődleges fegyelmező teret az a hely
szolgáltatja, ahol tanul az ember táncolni, tehát egy iskola vagy egyesület
épülete, vagy csak egy táncterem. És ez meg is határozza a tánchoz való
hozzáállását. Az adott helyre és időben megérkezve a diák már biztosan
másképp viselkedik, mint például az utcán.” Mindez összhangban áll a szent idő
és tér sajátos szabályrendszerével, ami láthatatlanul fegyelmezi a testet és elmét,
elősegítve az itt és mostban való teljes jelenlétet. A fegyelmező tér és idő
hatásáról pedagógiai vonatkozásban is olvashatunk, amely kihat az egyén
teljesítőképességére. „…A terembe érkezést követően minden táncosnak/
tanulónak van egy kiválasztott, jobban preferált helye, tehát ez is fegyelmező
erővel bír. Példának okáért: van egy táncos, aki mindig jobb oldalt és hátul
szeret „dolgozni” és a tanár megkéri, hogy álljon át egy másik helyre (esetleg
a tanár a mondja meg, hogy pontosan hova is menjen), akkor elképzelhető, sőt
egészen biztosan másképp fog dolgozni, mint az eredeti helyén. Vagy pozitív
vagy negatív irányba változik. Itt párhuzamot lehet vonni a táncoktatás és a
közoktatás között, mert micsoda fegyelmező erővel bír mind a két esetben, ha
egy gyereket előre állítanak vagy ültetnek.”

Eliade (2009, 10.) szerint az embereknek szükségük van egy „szilárd
pontra” az életükben. Ez a szilárd pont központi szerepet tölt be a térben, e köré
épül minden más. Ez a pont bármilyen szent tér lehet, a korábbi példákat alapul
véve pedig elmondható, hogy stabilitást és egyensúlyt jelent az egyén számára,
ami elengedhetetlen a modern kor kaotikus „feldarabolt” fogyasztói
társadalmában.

Összegzés
Az elmúlt tanévek tapasztalata alapján elmondható, hogy a legtöbb

hallgatót elgondolkodtatták a félév során érintett témák, néha a tanóra idején túl
is folytatódott a beszélgetés a rítusokról, a beavatási és átmeneti rituálékról,
vagy éppen a fegyelmezett testről a táncban. Összességében elmondható, hogy
a két legtöbbször választott téma a nemi szerepek és a rituálék voltak. A
néptáncos csoportok gyakran írtak a szokások, és hagyomány nyomán a
különböző tánc specifikus rituálékról. A társastáncos csoportok a nemi
szerepekről, fegyelmezett testről szerettek írni, ami a modern és klasszikus
balett csoportokban szintén népszerű volt. A tanulmányban elkezdett kutatás,
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lényeg. A művészet érzékennyé tesz és megtanít a harmóniára, egyfajta belső
iránytűvé válik. Maria Montessori és Rudolf Steiner a művészeti nevelést
nélkülözhetetlen eszköznek tekintette az emberi kiteljesedés felé, melynek
során a gyermekek kiegyensúlyozottabb, fegyelmezettebb, kreatívabb,
emocionálisan érzékenyebb felnőtté válhatnak (Gönczy, 2009).

Kodály Zoltán – a reformpedagógiai irányzat zenepedagógusai közül
egyedülálló módon – nem külön iskolatípusban vagy zeneiskolai keretek között,
hanem a közoktatás színterein vezette be a magas színvonalú zeneoktatást. A
pályatársak visszaemlékezése szerint fontos volt, hogy ne legyen válogatás a
tanulók között, első zenei osztályait nem a különlegesen tehetséges tanulóknak
szánta, ragaszkodott hozzá, hogy „botfülűeket” is felvegyenek (Kokas, 1998).
Mivel kezdettől fogva megkapta a kritikát, hogy a gyermekek idejét, figyelmét
elveszi a fontosabb tantárgyaktól, a zene transzferhatásának tudományos
kutatását is elősegítette (Janurik, 2010; Tiszai, 2019). Hasonlóképpen Ullrich
egy teljesen átlagos gyógypedagógiai intézményt vett célba a programjával.
Ami a transzferhatást illeti, Ullrich ugyan nem kutatta, de rendszeresen
beszámolt ilyen irányú tapasztalatairól. Madarászné Losonczy Katalin
beszámolója is ezt igazolja: „Az értelmi akadályozottság kórképei azonosak
más hasonló német vagy magyar iskola diákjainak kórképeivel. Mégis az iskola
légköréből és a gyermekek viselkedéséből rögtön érződik, hogy itt valami más.
Szembetűnő a tanulók fegyelmezettsége. Ezt nem szigorral érik el. Ezek a
gyerekek szeretnek énekelni, szeretnek zenélni. Napi harmadik zeneórájuk
hírére is futnak a zeneterem felé, ahol aztán türelmesen kivárják, amíg a
játékban rájuk kerül a sor. Dalrepertoárjuk több száz népdal, komolyzenei és
könnyűzenei műdal. Jókedvűek. Jórészt olvashatóan írnak, lassan, de érthetően
olvasnak. Ügyesek, önállóak, látványosan többet tudnak, mint máshol a hasonló
sérültséggel küzdő gyermekek” (Madarászné Losonczy, 1994, p. 32). A
kortársak (Kokas, 1999) és a kutatók (pl. Gönczy, 2009) is hangsúlyozták, hogy
Kodály a korának zenepedagógiai jó gyakorlataiból, mások módszereiből
folyamatosan ötleteket merített, nem egy statikus, hanem egy megújulásra
képes, nyitott zeneoktatási koncepciót hozott létre.

Színeskotta módszer: válasz egy kihívásra
Ullrich személyes beszélgetésekben gyakran felidézte, hogy tanáraitól azt

a tételt hallotta, hogy értelmi fogyatékos gyermeket nem lehet hangszerjátékra
tantani (Ullrich személyes közlés, 1989). Ha kicsit közelebből megnézzük, egy
szólóhangszeren való játék az egyik legösszetettebb emberi tevékenység,
hasonló az olimpikonok csúcsteljesítményéhez. A virtuóz zenei mozgások
vizsgálata szerint egy zongorista másodpercenként akár 20–30 hangot is
megszólaltat (Wilson, 1989). Ehhez ismerni kell a zenei notáció komplex
jelrendszerét, és specifikus hangszeres mozgásokká kell alakítani (Hodges &
Nolker, 2011), valamint különböző testi és akusztikus ingerek folyamatos
megfigyelésével monitorozni kell az elképzelt és elhangzott hangok viszonyát
és szükség szerint módosítani a motoros kivitelezés pontosságán (Wan &
Schlaug, 2010). Értelmi fogyatékosság esetén a leggyakoribb nehézség a
kottaolvasás során lesz, de figyelemzavar, vagy lassabb motoros tempó is
megakaszthatja ezt az összetett folyamatot. Heinrich Ullrich németországi

Több, mint a színeskotta: Heinrich Ullrich oktatási koncepciója
Tiszai Luca

Szegedi Tudományegyetem, Juhász Gyula Pedagógusképző Kar,
Gyógypedagógus-képző Intézet

Absztrakt
Heinrich Ullrich, német gyógypedagógus és zenepedagógus nevéről

Magyarországon főképpen az ULWILA színeskotta módszer jut eszünkbe.
Kevesebben tudják, hogy frankentáli Tom-Mutters Schule vezetőjeként olyan
nevelési-oktatási rendszert hozott létre, amely az értelmi sérült gyermekek
oktatásának központjába a zenetanítást tette. A művészettel nevelés
koncepciója, a gyermek alkotóképességének fejlesztés a reformpedagógia
nevelési koncepciójának jellegzetessége. A művészetalapú nevelés fogalmát a
Herbert Read írta le részletesen 1942 „Education through art” című művében.
Magyarországon Kodály Zoltán vezette be az általános iskolákba a magas
színvonalú zeneoktatást. Koncepciójában az az egyedülálló, hogy nem külön
iskolatípusban, vagy zeneiskolai keretek között valósította meg reformját,
hanem az óvodai és iskolai nevelés keretei között.

Ullrich nevelési programja Orff koncepciójából indul ki. Hét területet
határozott meg, ezek az éneklés, zenehallgatás, zenés színház, tánc, zenei
improvizáció és zeneszerzés, hangszerkészítés, valamint hangszeres zene. A
frankentáli iskola minden napja az összes tanuló részvételével közös énekléssel
indult, s a tanulóknak napi két különböző zeneórájuk volt.

Bár a színeskotta módszert világszerte ismerik és használják, a
frankenthali iskola profilt váltott, a zenei foglalkozások számát csökkentették,
így az eredeti koncepció már csak töredékesen tud megvalósulni. A sikeressége
ellenére megszűntetett zenei nevelésre épülő iskola története emlékeztethet
minket Magyarország ország első, állami Énekiskolájára, amelyet 1946-ban
hozott létre Gulyás György karnagy a Békés-tarhosi Wenckheim-birtok
ősparkkal körülvett, megüresedett épületeiben, majd alig 8 év múlva 1954-ben
egy tollvonással megszüntetették, 2013 óta pedig Hungarikumként tartjuk
számon.

Heinrich Ullrich, a zenepedagógiai reformerek képviselője a
gyógypedagógiában

Heinrich Ullrich neve a magyar gyógypedagógiában ismerősen cseng, a
színeskotta kidolgozójaként tartjuk őt számon, de nemcsak a kottarendszer,
hanem egy teljes nevelési koncepció fűződik a nevéhez. A zeneoktatásnak hét
területét vezette be az intézmény mindennapjaiba: (1) éneklés, (2)
zenehallgatás, (3) tánc, zenei mozgás (4) hangszerkészítés (5) zeneszerzés (6)
zeneszínház (7) hangszeres játék.

A reformpedagógia jeles képviselői közül elsőként Herbert Read írt
„Education through art” (1942) című művében arról, hogy a művészeti
tevékenység az ember lényegi tevékenysége, amely minden megismerés és
alapjává válhat a nevelés során (Kiss, 2010; 2014). Herbert Read e könyvében
kifejti azt a gondolatot, hogy a művészetben kifejeződik a legbelső emberi
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megismerésének útja: a zenei írás-olvasás. Ennek birtokában mindenki részese
lehet nagy zenei élményeknek” (Kodály 1944/2007, p. 154.) Erre a kihívásra
Kodály válasza a relatív szolmizáció volt, míg Ullrich válasza a notáció
leegyszerűsítése. A kottaolvasással kapcsolatban érdemes megjegyezni, hogy
(számos más nyugati koncepcióval ellentétben) Kodály Zoltán szerint a
kottaolvasásnak meg kell előznie a hangszeres játékot, vagyis a vizuális
szimbólumokat először hangokká, onnan pedig elképzelt dallamokká kell
formálni, hogy ez a tudás később segítse a zenetanulót a notáció motoros kódba
való transzformálásának már említett monitorozásában. Az értelmi sérült
gyermekek számára ez komoly nehézséget jelent, így Ullrich ezt a folyamatot
szín és formaegyeztetéssé egyszerűsítette (szín=hangmagasság,
forma=ritmusértérték). A zenetanulót kottamutató segíti, aki a megfelelő
sorrendben mutatja a soron következő értéket, így a tanuló nem pusztán a
hangjegy formájából, de a segítő pálcájának mozgásából is segítséget kap a
hangok megfelelő időben való megszólaltatásához. Ullrich Orff módszerére
épített, ahol az improvizáció, a különböző hangzások próbálgatása segíti a belső
hallás kialakulását.

Kodálynál és Ullrichnál is fontos volt az éneklés. Kodály elkötelezettsége
az éneklés mellett közismert: a relatív szolmizáció bevezetése, az éneklésre
épített zeneoktatás, a kórusmozgalom elindítása mind ezt a célt szolgálta.
Ullrichnál zeneoktatás 7 területéből mindjárt az első helyre tette az éneklést,
mint a legtermészetesebb, minden tanuló számára hozzáférhető, a további
zenetanulást megalapozó tevékenységet. A tanítási nap az iskola minden
tanulója számára közös reggeli énekléssel kezdődött, a tanulók számtalan dalt
ismertek, s a nem beszélő tanulók is kifejezhették kéréseiket az általuk
választott dal eléneklésére (annak ritmusát hangoztatva, vagy dallamát dúdolva/
hümmögve) (Ullrich, szóbeli közlés, 1997).

A hét terület – reformpedagógiai áthallások
A második terület a zenehallgatás, a harmadik a tánc, zenei mozgás. A két

terület egységét, a zenebefogadás mozdulatokkal való megsegítését
Magyarországon elsősorban Kokas Klára életművében találjuk meg.
Nemzetközi szinten a zenei folyamatok mozdulatokon, az általuk keltett testi
tapasztalaton keresztül való megértését Dalcroze nevével társítják (Kenesei,
2013). A zenére improvizált táncok jelentőségét Pásztor Zsuzsa frappánsan
fogalmazta meg: „A zene-mozgás gyakorlat olyan ősi kódolású idegrendszeri
programot hoz működésbe, mely minden embernek veleszületetten a sajátja.
Ennek anatómiai, élettani bázisát az ember szervezete öröklötten magában
hordozza. Mivel a hangingerre való reflexes, ösztönös mozgásreagálásokat
hordozó, ősi öröklésű idegrendszeri struktúrák az ember egyedfejlődése
folyamán korábban érnek be, mint a fejlődéstanilag fiatalabb intellektuális
területek, ezért jóval hamarább kondicionálhatók a zenei nevelés által. Így
lehetséges az, hogy az ösztönös megközelítésű zene-mozgás gyakorlatban a
gyerekek már kicsi korban megélnek olyan zenei élményeket, amelyek tudatos
tanulás útján csak később lesznek megközelíthető” (Pásztor, 2003) Értelmi
fogyatékos személyeknél érdemes hozzátenni, hogy az az intellektuális, elemző
megközelítés, amelyet a nyugati zeneoktatás használ, valószínűleg sosem lesz

Frankenthal városában található Tom-Mutters Schule igazgatójaként dolgozta
ki a színes kottarendszert és a hozzá tartozó hangszercsaládot, amelyet
ULWILA néven ismerünk. Az ULWILA szóban benne vannak a módszer
kezdetei: Az Ullrich (UL) név mellett egy-egy szótag utal Hermann-Josef
Wilbertre (WIL), Ullrich tanárára, akinek segítségével kidolgozta a módszert,
és Landshut városára (La), mert itt volt a Landshuter Werkstätten fejlesztő
iskola. Ma a módszer kidolgozójáról HU’s-nak nevezik (Heinrich Ullrich
módszer). Magyarországon ez kevésbé ismert, az eredeti ULWILA – esetleg
más színes kottarendszerektől megkülönböztetve az ULWILA színeskotta
módszer – elnevezést használjuk leggyakrabban (Fabényi, 2012).

A módszert magyarra Vető Anna adaptálta. A magyar adaptáció
érdekessége, hogy az elindulását Gruiz Katalin szorgalmazta. Ő maga érintett
szülőként és nem mellesleg a Magyar Down Alapítvány alapítójaként vett részt
vett Németországban egy szakmai napon, ahol Ullrich személyesen mutatta be
módszerét. A résztvevők zenei képzettséggel nem feltétlenül rendelkező szülők
voltak, akik a notáció megismerése és néhány próba után zenekari darabot
tudtak együtt játszani. A módszer adaptálására az akkor még főiskolai hallgató
Vető Anna vállalkozott. Ullrich közreműködésével a német dalkincset (pl.
jellemzően felütéssel kezdődő páratlan lüktetésű gyermekdalok) magyar
gyermekdalokra cserélte, s a módszert a Dohány utcai Foglalkoztató Iskola
tanulóival el is kezdte gyakorolni (Személyes közlés, Gruiz, 1989, Vető, 1987).
Ebben a munkában részt vett Urbán Károlyné, a Bárczi Gusztáv
Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola tanára, és Kövics Zoltán karnagy, a
módszer oktatásában évről évre számos főiskolai hallgató kapcsolódott be –
többek között e cikk szerzője is. Újabb mérföldkő volt 1997-ben az Ulwila
színeskotta – Tanári kézikönyv zeneoktatáshoz című kötet, amelyben
közzétették az adaptált módszert (Palojtay, 2011).

Kodály és Ullrich
A színegyeztetésen alapuló kotta egy gondosan kidolgozott zeneoktatási

rendszer része, amely számos rokonságot mutat Kodály Zoltán pedagógiai
koncepciójával. Kodályhoz hasonlóan, a minél korábban elkezdett általános
zeneoktatást nem feltétlenül a későbbi zenei karrier első állomásának, hanem a
sokoldalú, harmonikus személyiségfejlődés mozgatórugójának tartotta. Kodály
a maga zenepedagógiai koncepciójában fontosnak tartotta a zenekultúra, sőt a
zenei írás-olvasás és a kóruséneklés minél szélesebb körben való terjesztését.
„Az általános iskola célja: a teljes embert megalapozni. Zene nélkül nincs teljes
ember… Jó mérnök, vegyész stb. lehet valaki, ha tizenöt éves koráig rá sem
gondol. De zeneértő nem lehet, ha hatéves korában (s játékosan még előbb) nem
kezdik rendszeresen nyitogatni-gyakorolni a fülét… A zene ügye az általános
iskolában nem is a zene ügye elsősorban. Közönségnevelés=közösségnevelés”
(Kodály, 1958/2007, p. 138) Ullrich koncepciója azzal szolgálja a kodályi
alapelvet, hogy egy olyan csoport számára tette elérhetővé a zeneoktatást,
akiknek sokáig ki voltak zárva a hangszeres zeneoktatás színtereiről.

Mind Kodály, mind Ullrich fontosnak tartotta a zenei írás-olvasás széles
körű megismertetését, és mindketten úgy látták, hogy ehhez valamiféle kulcsot
kell adni a kezdő kottaolvasó kezébe. „Mindenkinek hozzáférhető a zene
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szép példája (Németh & Pukánszky, 2004). Értelmi fogyatékos gyermekeknél
az ok-okozati összefüggések, logikai folyamatok megismerés különösen fontos
szerepet játszik a gondolkodás fejlődésében, valamint a hosszútávú célok
kitűzése, az arra való készület az érzelmi érettséget, a késleltetésre való
képesség is segít elsajátítani.
Egyetlen tollvonással: Rokon vonások a Békés-Tarhosi Énekes Iskolával

Bár a színeskotta módszert világszerte ismerik és használják, a
frankenthali iskola profilt váltott, a zenei foglalkozások számát csökkentették,
így az eredeti koncepció már csak töredékesen tud megvalósulni.

A sikeressége ellenére megszűntetett zenei nevelésre épülő iskola
története emlékeztethet minket Magyarország ország első, állami
Énekiskolájára, amelyet 1946-ban hozott létre Gulyás György karnagy a Békés-
tarhosi Wenckheim-birtok ősparkkal körülvett, megüresedett épületeiben.
Kezdetben maga Kodály is gyanakodva szemlélte a „békéstarhosi
iskolakísérletet”, amelynek célja a vidéki tehetséges gyerekek felkutatása és
oktatása, és a továbbtanulás lehetőségének biztosítása volt az iskola és
internátus. „Akkor a levegőben volt valami. A megújulás vágya, a régi
kollégiumok, a tehetséges szegény tanulók mentéseinek általánossá tétele,
„Homályosan éreztem, hogy a falusi tehetségeket meg kell szabadítani az
elzártságtól, a kitaszítottságból eredő hátrányoktól, hiszen hányan tudják azt
véghez vinni, amilyen utat nekem meg kellett tennem, hogy zenei pályára
kerülhessek?” (Gulyás, 1988, p. 21).

Gulyás a kodályi alapelveken nyugvó zenei nevelést adó intézményt
álmodott meg, ahol pentaton hangsorokra és népzenére alapozott „zenei
gyermekkort” biztosít az alsó tagozatos gyermekek számára. „…Az énekiskola
hivatása lenne, hogy zenei önképzőkörök, népi játékok, balladák, mondókák
alakítása és meggyökereztetése útján szinte »alapépítkezést« végezzen az
egészséges, helyes zenei gondolkodás kialakításához.” (Gulyás, 1988, p. 25).
Az énekiskolát kifejezetten falusi közegben szerette volna létrehozni, ezzel a
vidék kulturális életét is felpezsdíteni, a tehetséges gyermekekből a kisvárosok,
falvak korszerűen képzett leendő zenei vezetőit, énektanárait szerette volna
felnevelni (Dévai, 2021).

A vidéki kezdeményezést éppen Kodály nézte kritikus szemmel,
kifogásolta, hogy nem egyetemi városban indul a képzés. Úgy gondolta, hogy
vidéki gyerekekből, akik komolyabb műveltségi hátránnyal indulnak, egy
generáció alatt nem lehet művészeket nevelni. Azt is felvetette, hogy a kétkezi
munka olyan módon torzítja el a kezet, hogy azokkal már nem lehet a
hangszerkezeléshez szükséges finom mozgásokat megtanulni (Farkas, 2016).
Többek között Keresztury Dezső vallás- és közoktatásügyi miniszternek
köszönhető, hogy az iskola mégis állami engedélyt kapott. Kodály 1950-ben
látogatott Tarhosra, ahol a gyermekek zenei képességéről személyesen is
meggyőződött. Úgy tűnt, Gulyás munkásságát végre elismerte mestere, akinek
tanait diadalmasan megvalósította iskolájában. A történet mégis szomorú véget
ért. Hirtelen és váratlan módon 1954-ben egy tollvonással megszüntetették. Az
egykori Énekiskola, amely 8 éves fennállása alatt nemzetközi sikereket ért el,
2007-ben Magyar Örökség díjat kapott, 2016 tavaszán kuratóriumi döntés során
a Nemzeti Értéktárba került, 2013 óta pedig Hungarikumként tartjuk számon.

élményszerű értelmi sérült személyek számára. Ezzel ellentétben „Az ősi
öröklésű idegrendszeri bázison kialakuló információs csatorna révén a zenére
improvizált mozgás a pedagógiai folyamat során bizonyos idő alatt egyfajta
közvetítő közeggé válik, mely úgy működik, mint valami elektronikus
fordítóprogram. A gyermek idegrendszere átírja, átkódolja a zene elvont
jelentésrendszerét egy másik, a maga számára jól felfogható konkrét
jelrendszerbe, a mozgásba. A gyerekek lefordítják a zenét a maguk
mozgásnyelvére, és ezen az úton képessé válnak a nagy művészi alkotások
megértésére és átélésére” (Pásztor, 2003).

Ullrich a zenehallgatást más módon is megközelítette, a programzenét pl.
azoknak a helyeknek, élményeknek megtapasztalásával, amelyről az adott zene
szól. Smetana Moldva c. darabjának meghallgatásához pl. többféle folyóvizet
(patakocskát, eret, folyót) kerestek fel (Ullrich, szóbeli közlés, 1999).

A zeneszerzés vagy improvizáció szintén fontos szerepet játszik a
reformpedagógiában. Ullrich Orff inspirációját követte, akinél az (elsősorban
ritmikai) hangszeres improvizáció a tanulás alapja. Orff metodikája az utánzás,
felfedezés, improvizáció és kompozíció technikáin keresztül szeretne élményt
szerezni (Kenesei, 2013). Bár Kodály koncepciójáról kevésbé a szabad
improvizáció jutna először eszünkbe, ez inkább a későbbi pedagógiai gyakorlat
torzulása miatt lehetséges. 1929-ben megjegyezte, hogy „rögtönözne minden
épkézláb gyermek, ha hagynák” (Kodály 1929/2007, p. 44). Amint Sipkovits
(2012) megjegyzi: „Az improvizáció kisebb mértékben Kodály esetében is
szerephez jut. Bár az improvizáció fogékonnyá és nyitottá teszi a tanulót a zenei
jelenségek iránt, de megfelelő alapismeretek és kapaszkodók hiányában
elenyésző zenei értéket hordoz önmagában.” Szabó Helga énekes
improvizációra épülő tankönyvsorozata ékes bizonyítéka annak, hogy Kodály
életművében ez fontos pedagógiai eszköz volt. Kodály sem a zene intellektuális
megközelítését hirdette, hanem az élményszerűség elsőbbségét: „A gyermek ne
fogalmakat, definíciókat gyűjtsön, hanem zenekincset. Annak számbavételére,
rendező áttekintésére ráér később.” (Kodály 1937/ 2007, p. 67.)

Értelmi fogyatékosság esetén az élményszerűség nagyon fontos, tehát
Ullrich Orff követője abban az értelemben, hogy nagyobb teret a
kísérletezésnek, míg az ezzel párhuzamosan folyó hangszeres oktatás inkább a
kodályi szisztematikus tanulás eszméjével mutat rokonságot, amennyiben a
tanultak játékos rögtönzéssel való elmélyítése fontos pedagógiai cél.
Különbség, hogy míg Kodály a vokalitásra épít, Ullrich kezdettől hangszert ad
a gyermekek kezébe, de egészen sokáig nem specializálódik az oktatás egyetlen
hangszerre, minden gyerek minden hangszeren (és szerepben) kipróbálhatja
magát: lehet szólista, játszhat ellen- vagy kísérőszólamot. Ullrichnál a
zeneoktatás kezdeteitől a társas zene jellemző: a többszólamú hangszeres
kíséret újabb tipikusan Orff módszerével rokon vonás.

A zeneszínház szintén egy Orff Schulwerke-et idéző vonás (Kenesei,
2013). A tanulók minden évben színpadra állítottak rövidebb formában egy-egy
művet (pl. Varázsfuvola, Macskák), ezen egész évben dolgoztak: megismerték
a darabot, megtanultak belőle részleteket, maguk készítették a jelmezeket,
díszleteket. Ez az egész éves készület a reformpedagógia amerikai műhelyében
Dewey és Kilpatrick nevével fémjelzett projektmódszerrel való oktatásnak egy
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Az egykori tarhosi diákok között számtalan nemzetközi hírű zenész van, akik
szerint Tarhos egyszeri, megismételhetetlen kincs volt, melyhez a háború utáni
újjászületés, újjáépítés, kezdeményezés lelkülete, az inspiráló tanári kar és
Gulyás karizmatikus személyisége pótolhatatlan. Ullrich zenei nevelésre
alapozott gyógypedagógiai koncepciója adott, és e cikk szerzője szerint jelen
körülmények között is újjáteremthető.
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A különböző zenei tevékenységek, illetve azok elsajátításának folyamatai
a magasabb rendű kognitív funkciók komplex interakcióit igénylik, amelyek a
transzferhatás jelenségében, azaz a régebbi tanulás újabb tanulási szituációra
való hatásában manifesztálódnak (Molnár, 2006). Ez a jelenség a
tevékenységek széles körén és így a viselkedés célorientált szabályozásáért
felelős kognitív kontroll-folyamatok szintjén is nyomon követhető (Colombo és
mtsai., 2020; Guo és mtsai., 2018; Okada & Slevc, 2018; Jaschke és mtsai.,
2018; Zuk és mtsai., 2018). Ezt a tudásunkat ötvözve azzal az állítással, hogy a
kognitív kontroll ismétlődő, célzott feladatokkal gyakorlással és
kontextusváltásokkal fejleszthető (Diamond, 2012; Diamond & Fiske, 2013;
Janus és mtsai., 2016; Klingberg, 2010; Kolb és mtsai., 2012), feltételezhető,
hogy az ezeket az elemeket jellegénél fogva hordozó rendszeres zenei aktivitás
pozitívan hat a kognitív kontroll performanciára. Szintén feltételezhető, hogy a
különböző egyéb befolyásoló tényezők átgondolt beállításával ill.
kontrollálásával, valamint az alkalmazott zenei módszertan testre szabásával
fókuszáltan érvényesíthető a zene kognitív kontrollt fejlesztő hatása. Ehhez egy
tudatosan felépített, intenzív zenei tréning újszerű, hatékony, költségkímélő és
széles körben alkalmazható eszközrendszert kínálhat (Guo és mtsai., 2018;
Siepsiak & Krejtz, 2016; Thaut és mtsai., 2009; Thaut, 2010), amelyhez a zenei
tevékenység egyúttal biztonságos és motiváló közeget is biztosít (Sachs és
mtsai., 2018).

A témával foglalkozó szakirodalom igen heterogén fogalomhasználattal
és módon gondolkodik a zenéről, különböző célcsoportok és zenei
tevékenységek körében vizsgálódik, ezért az eredmények többnyire
korlátozottan összehasonlíthatók vagy integrálhatók. További nehezítő tényező,
hogy a kutatások többsége korábbi viselkedésirányítási elméletekre épül és nem
szolgáltat elegendő bizonyítékot célzottan az egyes kognitív kontroll-
folyamatok vizsgálatáról (Guo et al., 2018; Siepsiak & Krejtz, 2016; Thaut,
2010; Thaut et al., 2009). Jelen tanulmány összefoglalja a téma feldolgozása
során megfogalmazódott megállapításokat és kérdéseket, és egy lehetséges új
vizsgálódási keretet kínál a jövőbeni kutatásokhoz.

A kognitív kontroll kapcsolódó teóriái
A kognitív kontroll definiálására, kognitív rendszerben történő

elhelyezésére és mérésére napjainkban több modell használatos. Egyes szerzők
a végrehajtó funkciók szinonimájaként, ernyőfogalomként használják
(Diamond & Fiske, 2013; Lenartowicz, és mtsai., 2010; MacDonald, 2008),
mások a végrehajtó rendszer kognitív folyamatai egyikeként említik a
munkamemória és a kognitív flexibilitás mellett (Miendlarzewska & Trost,
2014). a tanulmányt keretező Cohen-féle (2017) kognitív kontroll modell pedig
egy önálló, átfogó, széles funkcionális tartományú, ugyanakkor a végrehajtó
funkcióknál jobban meghatározott és körülhatárolt koncepcióként értelmezi.
Eszerint a kognitív kontroll egy a célirányos viselkedés szabályozásáért felelős
komplex rendszer, amely az információ kódolását és a memóriatárak közötti
áramlását szabályozza: lehetővé teszi az új információk és az emléknyomok
aktuális célnak megfelelő szelektív kezelését a releváns reprezentációk
kiválasztásával, frissítésével és fenntartásával (Braver & Cohen, 2000) az

Kontrollált Zenei Folyamatok
Zene és kognitív kontroll – egy új koncepció tükrében
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Marton Klára
habilitált egyetemi tanár

ELTE - Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar,
MTA - Közoktatás-fejlesztési Kutatási Program

Absztrakt
A tanulmány új nézőpontból nyújt betekintést abba, hogy a zenei

tevékenységek milyen módon járulhatnak hozzá a célorientált viselkedést
irányító, ezért a tanulásban, az iskolai előmenetelben és a teljesítmény
alakulásában kulcsfontosságú kognitív kontroll működés fejlődéséhez,
fejlesztéséhez. A vizsgálódás újszerű megközelítése a Cohen-féle (2017)
kognitív kontroll paradigmát követve, valamint Miyake és Friedman (2012)
egység-különbözőség modelljét, Botvinick és munkatársai (2001) konfliktus-
monitorozási paradigmáját és Oberauer (2012) interferencia elméletét a zene
transzferhatásához kapcsolódó ismeretekkel integrálva született
interdiszciplináris elméleti közegből fakad. Az így konstruált Kontrollált Zenei
Folyamatok (KZF) koncepció keretében a különböző zenei tevékenységek és a
magasabb rendű kognitív működés közötti összefüggések jól elhelyezhetők és
magyarázhatók, ami új lehetőséget nyit a zene és a kognitív kontroll
kapcsolatának tanulmányozására és hatékony módszertani eszközök
kidolgozására.

Bevezetés
A kognitív kontroll komplex rendszere központi szerepet játszik a

célirányos viselkedés kivitelezésének szabályozásában más megszokott, vagy a
környezet által jobban támogatott viselkedésekkel szemben (Cohen, 2017;
Dudukovic & Kuhl, 2017; Egner & Hirsch, 2005). E folyamatok minősége
kiemelkedő jelentőségű a 21. század embere számára, hiszen minden életkorban
fontos szerepet játszik a tanulási folyamatokban és befolyásolja a fizikai,
pszichikai, és mentális egészséget, a jobb életvezetést, életminőséget (Józsa &
Józsa, 2018). A kognitív kontroll-folyamatok tanulásban, iskolai
előmenetelben, teljesítményben betöltött szerepe miatt a téma méltán keltette
fel a pedagógia kutatási és alkalmazott területének érdeklődését (Józsa & Józsa,
2018; Meltzer, 2018; Rhoades és mtsai., 2009), habilitációs és rehabilitációs
fókusszal pedig a gyógypedagógiában nyert fokozott figyelmet a fejlődés-
neurológiai rendellenességekhez kapcsolódóan: többek között az autizmus
spektrumzavar (de Vries és mtsai., 2015; Hogeveen és mtsai 2017; Solomon és
mtsai 2016), a figyelemzavarok (de Zeeuw és mtsai 2012; Jarrett és mtsai.,
2016) és a nyelvfejlődési zavar viszonylatában (Marton és mtsai., 2016; Pauls
& Archibald, 2016).



178 179

viselkedésműködés komplexitásának figyelembevételével történő, rugalmasabb
vizsgálódást (Szöllősi, 2021). A kognitív kontroll koncepció további előnye,
hogy a folyamatokat a kontrolláltság és az automatizáltság kontinuuma mentén
értelmezi, amelynek keretében minden folyamat elhelyezhető és értékelhető
(vagy az elsődleges folyamatok esetében egyből kizárható), és mindezt
egyértelmű viselkedési paraméterek mentén teszi (Brydges és mtsai., 2012;
Marton és mtsai., 2017).

Kontrollált és automatikus folyamatok
A kontrollált és automatikus folyamatok az előző bekezdésben említett

módon egy kontinuum mentén helyezkednek el (Cohen, 2017; MacLeod &
Dunbar, 1988), pozíciójukat pedig elsődlegesen a gyakorlottság foka (azaz a
tanulási hatás) és az adott helyzetben velük versenyző további folyamatok
közege (azaz a kontextus) határozzák meg (Botvinick & Cohen, 2014; Cohen,
2017). Gyakorlással és/vagy tapasztalatszerzéssel ugyanis a kontrollált
folyamatok egyre kevesebb kontrollt igénylő (bár ugyanakkor egyre kevésbe
rugalmas), automatizálódó folyamatokká alakulnak és kapacitást szabadítanak
fel más műveletek számára (Botvinick & Cohen, 2014; Cohen és mtsai., 1990;
Muhle-Karbe, és mtsai., 2018).

Az új feladatok kivitelezése többnyire kontrollált működésen alapul, de
gyakorlással növelhető a feladatmegoldás sebessége és pontossága, sőt, a
folyamat automatikussá válhat (Cohen és mtsai., 1990; Posner & Snyder, 1975;
Logan, 2018). Az automatizálódás során a rendszer tanul: a releváns
reprezentációk megerősödnek, könnyebben kiválaszthatók, előhívhatók és
fenntarthatók, az automatizálódó folyamatok egyre kevesebb figyelmet
igényelnek, kivitelezésük az említett kontinuum végpontjában már nem is
tudatos, kikerülnek a kognitív kontroll befolyása alól és átadják a helyüket más
kognitív műveletek számára (Botvinick és mtsai., 2001). Témánknál maradva a
sok gyakorlás által elért professzionális zongorajáték kitűnő példa a kontrollált
folyamat automatizmussá válására. Ugyanakkor értelemszerűen minél több
kognitív kontrollra van szükség egy folyamat esetében, annál kevésbé
automatikus az adott viselkedés és annál kevesebb egyéb kognitív műveletet bír
el aktuálisan a kognitív kontroll-rendszer (Posner & Snyder, 1975; LaBerge &
Samuels, 1974; Schneider & Shiffrin, 1977; Logan, 1979, 1988). Egy új
zongoraetűd begyakorlásakor a nehezebb részeket kezdetben lelassítva,
kontrolláltan szükséges begyakorolni, majd automatizálódás után
visszailleszteni a darabba. A kontrollált gyakorlás alatt nehezebb figyelni a
dinamikára vagy az árnyalt előadásmódra, amely viszont a begyakorlást
követően párhuzamosan kivitelezhető.

Ugyanaz a viselkedés automatikusabb lehet az egyik helyzetben és több
kontrollt igényelhet egy másikban annak függvényében, hogy milyen
kontextuális tényezők (környezeti hatások), vagy interferáló folyamatok vannak
jelen (Botvinick & Cohen, 2014). Például egy egyhosszabb ritmusképlet
visszaadása nagyobb kognitív kontroll erőfeszítést igényel. Ha interferencia van
a megjegyzendő elemek között (pl. emlékeztetnek valamilyen ismert
ritmusképletre, de mégsem úgy végződnek, vagy a klasszikus stroop feladat
automatikus és kontrollált folyamatai interferálnak), hiszen akkor még több

eltérítő és irreleváns információk és/vagy viselkedéses válaszok figyelmen
kívül hagyása illetve elnyomása mellett (Brydges és mtsai., 2012; Dudukovic
& Kuhl, 2017; Egner & Hirsch, 2005; Varga és mtsai., 2022).

Az elmúlt két évtized léziós és idegrendszeri képalkotó vizsgálatai alapján
elmondható, hogy a kognitív kontroll-mechanizmusok jól körülhatárolható
neurológiai struktúrákhoz és folyamatokhoz köthetők, amelyek nem
korlátozódnak a prefrontális kéregre, hanem az anterior cinguláris kéreg és a
parietális kéreg által alkotott neurális hálózat bizonyos neurobiológiai
struktúráit és folyamatait is tartalmazzák, egyfajta felsőbbrendű kognitív
hálózatot, szubordinális rendszert képezve, és egyúttal a végrehajtó funkciók
széles körét támogatva (Lenartowicz és mtsai., 2010; Niendam és mtsai., 2012;
Solomon és mtsai., 2019). Ennek megfelelően a viselkedésirányítás mai,
multidimenzionális modelljei a kognitív kontroll-működés önálló, egyéni
fejlődési utat bejáró komponensekre vagy működésekre bonthatóságát
hangsúlyozzák (Anderson és mtsai., 2008), amelyek ugyanakkor integrált
funkcionális rendszert alkotnak a tudatos problémamegoldás érdekében
(Diamond és mtsai., 2014). Ezt támasztja alá Miyake és munkatársai (2000)
első, faktoranalitikus számításokon alapuló teljes, három-faktor modellje, majd
Miyake és Friedman (2012) erre épülő egység/különbözőség modellje, amelyek
szerint ezek a komponensek kettős természetűek: összehangolt egységként
működnek, ugyanakkor különböző részfunkciókat önállóan látnak el
(Mészáros, 2018). A kognitív kontroll-komponensek részletes bemutatására
jelen tanulmányban nem térünk ki, csak a témához kapcsolódó folyamatokat
emeljük ki.

A kognitív kontroll-működés kiemelendő jellemzői a kognitív flexibilitás
és az adaptáció: két olyan mechanizmus, amely kritikus szerepet játszik az
információ-feldolgozásban és a tanulásban. A kognitív flexibilitás teszi lehetővé
a mentális készletek és stratégiáik közötti váltást, ennek köszönhetően vagyunk
képesek alkalmazkodni az új igényekhez, szabályokhoz, prioritásokhoz,
valamint perspektívát váltani (Diamond & Fiske, 2013; Miyake és mtsai.,
2000). A kognitív kontroll-rendszer ezen alkalmazkodó képessége többek
között a munkamemória-frissítés működésében manifesztálódik és mérhető,
amihez a számos elmélet és kísérleti paradigma közül jelen tanulmányban
Oberauer (2009) interferencia-modelljét („hármas beágyazott folyamat
modell”) vesszük alapul. Ennek a legfontosabb alapvetése, hogy a
munkamemória kapacitásának korlátozottságát az interferencia eredményezi
(Oberauer & Hein, 2012), amely több szinten is jelentkezhet, pl. az aktivált
hosszú távú memóriában az egymással versengő reprezentációk között, vagy a
direkt hozzáférés tartományban az egyes elemek között (Rohár & Marton,
2020).

Cohen (2017) kognitív kontroll-modelljének egyik előnye a zenei
tevékenységekhez kapcsolódó kutatás szempontjából, hogy a feladat megoldása
érdekében mozgósított folyamatok oldaláról közelíti meg viselkedésirányítást a
végrehajtó működés széles tartományát is felölelve (például a munkamemória
működéseit, a szelektív figyelmet, az inger-válasz leképezést és a monitorozást)
(Cohen és mtsai., 1990; Niendam és mtsai., 2012; Miyake & Shah, 1999),
lehetővé téve ezzel a korábban említett komponensspecifikus fókusz mellett a
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funkciók interakcióját feltételezi, és az általa előidézett viselkedési, strukturális
és funkcionális változások napoktól évekig terjedő skálán mozognak (Jancke,
2016; Cooper, 2019). A zene hatékonyságát többek között az intenzív
memorizálásnak, a vizuo-motoros képességek folyamatos használatának (pl.
kottaolvasás, saját mozgás kontrollálása hangszerjáték közben, tanári mozgás
tükrözése), a fókuszált figyelemnek és a gyakori párhuzamos feladatvégzésnek
tulajdonítják (Chaffin, 2007; De Dreu és mtsai., 2012; Matthews & Kitsantas,
2013; Pallesen és mtsai., 2010). A zene hatásmechanizmusa a zene
transzferhatásán alapszik, amely a zene által történő fejlődés alapja. A transzfer
fogalma alatt a régebbi tanulás újabb tanulási szituációra való hatását értjük
(Molnár, 2006), - ez a zene esetében úgy nyilvánul meg, hogy a zenei
tevékenységgel vagy szituációval kapcsolatban megtanultak befolyásolják a
későbbi zenei, sőt – ami a zenével történő fejlesztés kulcsát jelenti – nem zenei
feladatok megoldását, a későbbi szituációkban való tanulást. Transzferhatás
akkor jelentkezik, amikor az adott kognitív területen (jelen esetben zenei
tevékenység során) tanult képességek vagy új területekre generalizálódnak,
vagy az általános kognitív képességek szintjét emelkedik (Brookes és mtsai.,
2011). E jelenségnek két fő kategóriáját különböztetjük meg. Közeli transzfer
alatt a képességek transzferét értjük ugyanazon a területen (domainen) belül,
azaz területspecifikusan. A távoli transzfer során pedig a képességek transzfere
két távoli terület között történik, például a zenéről a matematikára, azaz terület-
általánosan (Sala & Gobet, 2017). A transzferhatások emellett csoportosíthatók
folyamatspecifikus / folyamat-általános, valamint modalitás-specifikus /
modalitás-általános jellegük alapján.

A zenei transzfer idő- és gyakoriságspecifikus tényezői
Számos kutatás állítja, hogy a zenetanulás szenzitív periódusa alatt

folytatott zenei tanulmányok a neurális hálózat átformálása által hosszútávú
hatással vannak a különböző zenei- és a transzferhatásnak köszönhetően egyéb
képességekre (Penhune, 2020; Watanabe és mtsai.,2007; Wesseldĳk és mtsai.,
2020). Szenzitív időszaknak nevezzük azt a limitált időszakot a fejlődésben,
amely alatt a gyakorlás hatásai az agyra kiemelten erősek (Knudsen, 2004). A
zenei képességek esetében ez az időszak nagy vonalakban 6-7 éves korra tehető
(ezt terjedelmi korlátok miatt nem részletezzük). A zenetanulás szenzitív
periódusának létezését támasztja alá, hogy egyes tanulmányok szerint a
kéregtest (corpus callosum) elülső fele a zenélők esetében nagyobb, mint a nem
zenélők esetében, de csak a 7 éves kor előtt megkezdett zenetanulás esetén (G.
Schlaug és mtsai., 1995). A kéregtest egy harántirányú idegrostokból álló
vaskos, fehér lemez az agyban, amely a két agyfélteke közötti összeköttetést
képezi, ezért ha fejlettebb, akkor az agyféltekék között a kommunikáció is jobb
(ez a zenélés során például a két kéz összerendezettebb finom mozgásában
nyilvánul meg, s ennek transzferhatása az élet más területein is
manifesztálódik). Más tanulmányok a korán elkezdett folyamatos zenélés
hangközdifferenciálásra és abszolút hallásra való hatását hangsúlyozzák
(Baharloo és mtsai., 1998; Muller, 2016). A felsorolt kutatások hiányossága,
hogy nem veszik figyelembe a gyakorlással töltött összes órák számát, amely
gyakran különbözik a korán és később zenélni kezdő személyeknél. Felhívjuk a

kontrollt igényel a kivitelezés (Varga és mtsai., 2022). Meg kell jegyeznünk,
hogy a kognitív műveletek automatizáltsága, illetve automatizálhatósága
számos egyéb tényezőtől is függ. Ilyenek például az egyéni különbségek a
kognitív funkciók terén, a motiváltság, az egyén aktuális állapota. A zenei
példánál maradva: új környezetben, zavaró körülmények között (pl.
párhuzamosan másik darabot játszik valaki hangosan), nehezített mentális
állapotban (pl. stressz, izgalom, eltérítő gondolatok, betegség) csökken az
automatizáltság foka az interferáló külső és belső hatások miatt. Számos
tanulmány vizsgálta a kognitív rugalmassághoz hozzájáruló tényezőket
(öregedés, társadalmi-gazdasági státusz, foglalkozás, élettapasztalat), köztük az
utóbbi években előtérbe került a zenei tevékenységek hatása (Jaschke és mtsai.,
2018; Porflitt & Rosas, 2020; Chen és mtsai., 2021), a következő
bekezdésekben ezt a témát járjuk körül.

A zenei tevékenységek és hatásmechanizmusuk
A zenei tevékenységek ernyőfogalma alatt a szakirodalom a zenei

aktivitások igen széles és színes körével foglalkozik, gyakran csak egyszerűen
„zene” megnevezéssel. Ezek sokféleképpen csoportosíthatók, az alábbiakban
néhány példával szolgálunk a nagyfokú diverzitás szemléltetéséül, utalva a
kutatások összehasonlíthatóságának a bevezetőben említett problematikájára:

�Részvételi formák szerint: zenehallgatás, aktív zenélés, ezek kombinációja,
más művészeti ággal összekapcsolt komplex tevékenység stb. (Mansouri és
mtsai., 2017; Schulze és mtsai., 2012).
�A zene szerepe szerint: eszköz (pl.: fejlesztés, zeneterápia, alkotás) (Varga,
2018; 2019), cél (pl.: zeneoktatás, zeneszerzés, előadóművészet) (Corrigall
& Schellenberg, 2015), tárgy (zeneelmélet), élményhordozó (koncert), keret
és közeg (tréning, tanóra, terápia) stb. (Abrams, 2011; Francois, és mtsai.,
2013; Guetin és mtsai., 2013; Krick és mtsai., 2017).
�Alkalmazott zenei dimenziók: az összes (dallam, ritmus, harmónia,
hangszín és hangerő (Moles, 1966), vagy csak ezek egyike, illetve egyes
elemek kombinációja (Varga, 2017).
�Időkeret: a pár perces intervenciótól a több napos, éves folyamatig változó.
Itt jegyezzük meg, hogy bármilyen zene-tevékenység (legyen szó terápiáról,
fejlesztésről, zenepedagógiáról stb.) hatékonyságát jelentősen befolyásolja
az időzítés, a gyakoriság, az időtartam stb. (Aalbers és mtsai., 2017; Boso és
mtsai., 2007; Bugos & DeMarie, 2017).
�Célcsoportok: életkorban, zenei jártasságban, célban igen változatos a kép
a koraszülöttől az idősebb korosztályig, az agysérüléstől a drogprevencióig,
a terápiától a professzionális előadóművészi képződésig (Argstatter és
mtsai., 2016; Cooper, 2019).

A zenei tevékenységek mind a zene befogadása, mind pedig a zene aktív
művelése esetében nagyszámú pszichológiai folyamatot idéznek elő. Ide
sorolható többek között az észlelés, a figyelem, a tanulás, az emlékezés és az
auditív információ gyors feldolgozása (Koelsch, 2012; Zatorre & Salimpoor,
2013; Zuk és mtsai., 2018), valamint a különböző hangulati és érzelmi tónusok
átélése, differenciálása, a másokhoz való kapcsolódás (Harmat, 2016). A zenei
tevékenységek komplexitása számos modalitás és a magasabb rendű kognitív
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fejlesztésére (Guo és mtsai.,2018; Siepsiak & Krejtz, 2016; Thaut, 2010; Thaut
és mtsai., 2009), mégis egyelőre kevés kutatás foglalkozik a zenei
tevékenységek korábban említett Miyake és Friedman- modell (2012) szerinti
kognitív funkciókra bontott, mégis integráltan szemlélt vizsgálatával.

Bizonyos kutatások arra engednek következtetni, hogy az intenzív zenei
gyakorlás mind a gyermekek, mind a felnőttek kognitív kontrollfunkcióit javítja
és késleltetheti a kognitív öregedést (Kattner & Meinhardt, 2020; Moreno és
mtsai., 2011), amely egyébként a frontális agyterületekhez kapcsolódó
viselkedésirányítási funkciók esetében korábbi és nagyobb mértékű hanyatlást
mutat az életkor előrehaladtával, mint más agyi funkciók (Jurado & Rosselli,
2007). Több tanulmány is arról számol be, hogy a viselkedésirányításban is
kiemelt részt vállaló elülső kéreg területén az életkorral összefüggő
térfogatcsökkenés kisebb volt a hivatásos zenészeknél, mint a nem zenélőknél
(Sluming és mtsai., 2007). E mögött feltételezésük szerint az áll, hogy mind a
professzionális, mind a haladó amatőr zenélők jelentős mennyiségű időt
töltenek hangszeres gyakorlással. A kutatások alapján ugyanis a gyakorlási idő
mennyisége az egyik legjobb jelzője a zenei készségek fejlődésének (Ericsson
és mtsai., 2007; Perlovsky, 2014), ami a zene említett transzferhatásán keresztül
más készségekben is megnyilvánul. Az érdekesség kedvéért a professzionális
komolyzenei előadók kumulált gyakorlási ideje 10 év alatt több mint 10 000
órára tehető (Gruhn és mtsai., 2003). A keresztmetszeti és a longitudinális
vizsgálatok is igazolták, hogy az ilyen intenzitású és időtartamú gyakorlás
jelentős strukturális és funkcionális agyi adaptációkat eredményez, amely
többek között az elsődleges motoros terület megnövekedett állományában
mutatható ki (Herholz & Zatorre, 2012), lehetővé téve ezzel a zenélők számára
a hatékonyabb mozgáskoordinációt (Ripolles és mtsai., 2016).

A zenei tevékenységek olyan viselkedésirányítási funkciókat
mozgósítanak, mint például a szelektív figyelem és a gátlási kontroll (Bialystok
& DePape, 2009), amelyekhez a frontális agyi struktúrák bevonása szükséges.
Például a zenélőknek folyamatosan monitorozniuk kell a tevékenységüket mind
a hallási, mind a proprioceptív visszacsatolás segítségével annak érdekében,
hogy korrigálhassák a következő hang megszólaltatását az esetleges hiba
detektálása esetén (pl. Schlaug, és mtsai., 2005; áttekintést lásd még Zatorre és
mtsai., 2007). Egy longitudinális vizsgálat eredményei a hosszútávú zenei
tanulmányok pozitív hatására utalnak a kognitív kontroll -unkciók közül a
gátlás és a tervezés vonatkozásában, és ezeknek a kognitív kontroll-
szubfunkcióknak a fejlődése következtében távoli transzferhatást feltételeznek
az általános iskolai zenetanulás akadémiai előrehaladása között (Jaschke és
mtsai., 2018). Meg kell jegyeznünk, hogy a szerzők a gátlási funkciók más,
tágabb körét értik gátlás alatt, mint a jelen tanulmány elméleti hátterében
alkalmazott részletesebb taxonómia.

Számos kutatás a zenei képességek és a kognitív kontroll funkciók
modalitásáltalános (független a modalitástól, audio és vizuális is) de
folyamatspecifikus (a kognitív kontroll egyes folyamataihoz kötött)
kapcsolatára utal. Zuk és kollégái zeneileg képzett és zeneoktatásban nem
részesülő gyermekeket és felnőtteket hasonlított össze különböző kognitív
kontroll-feladatokkal (Zuk és mtsai., 2014, 2018). Mind a zenélő gyerekek és

figyelmet arra, hogy a korábban említett konfliktusmonitorozási paradigma
szerint (Botvinick és mtsai., 2001) a gyakorlás intenzitásának és mértékének
kiemelt szerepe van a kognitív kontroll-folyamatokban. Elmondható
ugyanakkor, hogy számos kutatás a gyakorlással eltöltött évek száma alapján
illesztve hasonlította össze a korán és későn zenélni kezdők körét és még így is
kapcsolatot találtak a folyamatos zenélés elkezdésének életkora és a különböző
auditoros-motoros agyi funkciók strukturális és funkcionális változásai
(Herholz & Zatorre, 2012; Kraus és mtsai., 2014; Ripolles és mtsai., 2016), 2.)
a jobb ritmus-szinkronizácó (Ireland, és mtsai., 2018) 3.) és a dallam-
megkülönböztetési képességek (Ireland és mtsai., 2019) területén. Ez utóbbi
képességek mind összefüggésbe hozhatók a kognitív kontroll-funkciókkal: a
ritmus-szinkronizáció többek között folyamatos monitorozást igényel, a
dallammegkülönböztetés során pedig a kódolást követően átmenetileg aktívan
kell tartani az eredeti dallamsor reprezentációit, hogy összevethetők legyenek a
másodikkal, és közben képesnek kell lenni a rendszernek kiszűrni az esetleges
interferáló elemeket is. Bár az említett tanulmányok a szenzitív periódusban
megkezdett zenetanulás képességfejlődésben betöltött fontos szerepét
hangsúlyozzák, vannak kutatások, amelyek óvatosságra intenek ezzel a
megállapítással kapcsolatosan. Például Ireland és munkatársai úgy találták,
hogy a 7 éves kor előtt zenélni kezdő gyerekek jobban teljesítettek a később
kezdőknél dallam-megkülönböztetésben, de a transzponált dallam-
megkülönböztetésben már nem, és a komplex ritmus-megkülönböztetésben sem
(Ireland és mtsai., 2019; Ireland és mtsai., 2018). Mindemellett az eddig
említett tanulmányok a korán és későn zenélni kezdőket a gyakorlással eltöltött
évek száma alapján illesztették, amely életkori különbségeket eredményezhetett
az után követésnél azzal, hogy a korábban zenélni kezdők fiatalabbak voltak a
kimeneti mintavételkor, így ez feltételesen befolyásolhatta az eredményeket,
mivel számos kognitív funkció csak később érik és csak fiatal felnőttkorban
tetőzik (Salthouse, 2009). Pontosabb eredményekhez vezethet a jövőben a
gyakorlással eltöltött összes órák számát az évek számának megfelelően
kumuláltan számításba venni. Arról sem szabad megfeledkeznünk, hogy egyes
kutatások nem találtak összefüggést a folyamatos zenetanulás és az agyi
funkciók között (Hutchinson, Lee, Gaab, & Schlaug, 2003; Keenan, Thangaraj,
Halpern, & Schlaug, 2002), tehát az eredmények széles palettán mozognak a
témában.

A kognitív kontrollt célzó zenei kutatások
A jelenkor kutatásainak egyre gyakoribb fókusza a zenének a magasabb

rendű kognitív tevékenységekre, a viselkedésirányításra gyakorolt pozitív
hatása (Janus és mtsai., 2016; S. Moreno és mtsai., 2011; Moreno és mtsai.,
2014; Trainor és mtsai., 2009; Zuk és mtsai., 2014; Zuk és mtsai., 2018). A
vonatkozó szakirodalom többnyire még a végrehajtó rendszer viszonylatában és
a korábbi elméleti keretek között (például Baddeley munkamemória modellje
alapján) vizsgálódik a témában (Berz, 1995), de fellelhetőek már a Cohen-féle
kognitív kontroll- modell (Cohen, 2017) kontextusában született tanulmányok
is (Jentzsch, Mkrtchian, & Kansal, 2014). A szakirodalom széles köre utal arra,
hogy a zenei tevékenységek hatékony eszközt kínálnak a kognitív kontroll
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válaszgátlásra és többféle interferencia-szabályozásra osztható (Botvinick és
mtsai., 2001). Azok a korábbi tanulmányok, amelyek a zenei tevékenységek és
a gátlási kontroll közötti kapcsolatot vizsgálták, nem tudták ezeket a különálló
komponenseket a megfelelő eszközökkel mérni ugyanazon kísérleten belül.
Fontos kiemelni azt is, hogy az interferencia-kontroll (az irreleváns
információktól való elterelés leküzdésének képessége) a gyermekkortól 13-14
éves korig jelentősen javul és a felnőtteknél teljesen kifejlődik (Cragg, 2016),
míg a válaszgátlás 4-6 évesen, óvodás korban alakul ki (Davidson és mtsai.,
2006). Ezek az életkortól függő fejlődési összetevők kihatnak a zenei
képességek és a kognitív kontroll kapcsolatának vizsgálatára is.

Vannak kutatások, amelyek a zene modalitás-általános kognitív-kontrollt
fejlesztő hatását kérdőjelezik meg: ilyen például Roden és munkatársai
longitudinális kutatása. A 18 hónapig, heti 45 perces zenei aktivitásban
résztvevő gyerekek egy számítógépes feladatcsomag hét részfeladatát oldották
meg (bemeneti, kimeneti és hosszútávú feladat), amelyek Baddeley
munkamemória-modelljének központi végrehajtójára, a fonológiai hurokra és a
térbeli vázlattömbre irányultak. Az eredmények azt sugallják, hogy a zenei
képzésben részesülő gyerekek előnye a kognitív működés azon aspektusaiban
mutatkozik meg leginkább, amelyek szorosan kapcsolódnak a hallási
információfeldolgozáshoz: a ritmuskészségük és a zenei hangokkal végzett
kognitív képességeik fejlődtek kimagasló mértékben, míg a vizuális figyelmük
és a feldolgozási sebességük kevésbé (Roden és mtsai., 2014). Ez a kutatás nem
vizsgálta azonban a kutatási alanyok zenei percepciós készségének változását,
amely befolyásolja az auditív csatornára épülő magasabb rendű kognitív
műveletek hatékonyságát, és ezáltal a kísérleti eredményeket is. Arról sem ad
képet a tanulmány, hogy a bemeneti feladatokban hogyan teljesítettek a
vizsgálati személyek az auditív feladatokban a vizuális feladatokhoz képest. Ha
ugyanis sokkal gyengébb teljesítményt mutattak az auditív feladatoknál, akkor
várhatóan nagyobb mértékű, látványosabb fejlődést generált egy auditív
csatornán alapuló módszertan. Szeretnénk megjegyezni továbbá, hogy a heti
egy alkalom a hasonló jellegű zenei fejlesztésekhez képest kevés, ami szintén
befolyásolhatta az eredményeket.

Nemcsak a hosszú távú zenetanulás, hanem rövid távú, intenzív zenei
tevékenységekre épülő programok is bizonyultak már hatékonynak a kognitív-
kontroll funkciók fejlesztésében, például kotta nélküli hangszeres játékon
alapuló metodikával (Bugos & Kochar, 2017; Janus és mtsai., 2016), vagy 20
napos intenzív interaktív számítógépes zenei fejlesztéssel (Moreno és mtsai.,
2011), bár ezek a kutatások is más kognitív-kontroll elméleti keretben és más
mérőeszközökkel vizsgálódtak (az utóbbi például go/no-go feladattal tesztelt).
Egy, a közelmúltban megjelent tanulmány szerint hat hetes, szintén kottaolvasás
nélküli hangszeres fejlesztés szignifikáns munkamemória-fejlődést
eredményezett 6-8 éves gyermekeknél a számterjedelem feladat eredményei
alapján (Guo és mtsai., 2018). Nyitott kérdés azonban e rövid távú fejlesztő
hatások tartóssága, ugyanis az említett kutatások nem számolnak be az fejlődés
hosszútávú megmaradásáról.

A kapcsolódó irodalmat nehéz szintetizálni a következő okok miatt:

felnőttek jobban teljesítettek nem zenélő társaiknál a különböző kognitív
kontroll-feladatokban (modalitásáltalános hatás), bár a csoportkülönbségek
nem voltak generikusak (tehát folyamatspecifikusak maradtak). A zeneileg
képzett felnőttek jobban teljesítettek a nem zenélőknél kognitív flexibilitás,
verbális fluencia és munkamemória feladatokban, egy standartizált, végrehajtó
funkciókat mérő feladatcsomag alkalmazásával. Az eredmények a zene
kognitív kontrollra való hatásának a modalitás-általános, de folyamat-
specifikus megközelítését támogatják. Hasonlóképpen Slevc és munkatársai
(2016) azt vizsgálták, hogy a zenei tapasztalat és a zenei képességek előrejelzik-
e az egyéni különbségeket a gátlás, frissítés és váltás terén – mind a hallási,
mind a vizuális modalitásban. Az eredmények azt mutatják, hogy a zenei
képességek jobb teljesítményt jósoltak mind a hallási, mind a vizuális frissítési
feladatokban (sokféle lehetséges befolyásoló tényező kontroll alatt tartása
mellett, mint például az életkor, a kézügyesség, a kétnyelvűség és a társadalmi-
gazdasági státusz). A kutatás másik eredménye az volt, hogy a zenei képességek
nem kapcsolódnak egyértelműen a gátlási kontrollhoz (hallási és térbeli Stroop
feladatokkal mérve) vagy a váltáshoz (hallási és vizuális feladatváltási
feladatokkal mérve). A tanulmány tovább erősíti tehát azt az elképzelést, hogy
a zenei képességekkel kapcsolatos kognitív előnyök nem korlátozódnak a
hallási folyamatokra (tehát modalitás-általánosak), hanem inkább a kognitív
kontroll bizonyos aspektusaira igazak (folyamat-specifikusak). A modalitás-
általánosságot támasztja alá Nutley és kollégái (2014) longitudinális
tanulmánya is, amely a zenei gyakorlás és a gondolkodás, a feldolgozási
sebesség és a munkamemória közötti kapcsolatot elemezi 25 év nyomon
követés és 352 vizsgálati alany segítségével, akik 6 és 25 év közöttiek voltak és
kétévente vettek részt neuropszichológiai felméréseken, valamint idegrendszeri
képalkotó vizsgálatokon. A zenei gyakorlás összességében pozitív összefüggést
mutatott a munkamemória-kapacitással (vizuo-térbeli és verbális
munkamemória feladatokkal vizsgálva), a feldolgozási sebességgel és a
gondolkodással (Raven Progresszív Mátrixok) mindhárom időpontban, miután
korrigálták a szülői nevelés és egyéb iskolán kívüli tevékenységek hatását. A
zenélők nagyobb szürkeállomány-térfogattal, temporo-occipitális és insuláris
kéreggel rendelkeztek (amelyekről korábban már beszámoltak, hogy
kapcsolatban állnak a kottaolvasással). A munkamemória kapacitásának
változása az feladatidőpontok között arányos volt a zenei gyakorlással töltött
heti óraszámmal mindkét munkamemória-feladat esetében, de ez nem volt
szignifikáns a következtetési képesség esetében. A kutatás szempontjából ez
utóbbinak azért van jelentősége, mert a zenei gyakorlás fontosságát támasztják
alá a munkamemória kapacitásának fejlesztésében. Ugyanakkor Moreno (2015)
és munkatársai egy tanulmányban azt sugallják, hogy a zenei élmény
területáltalános gátlási hatásokhoz vezethet. Más kutatások szerint a hosszú
távú zenei tevékenység területáltalános-pozitívan hatást fejt ki a párhuzamos
feladatvégzésre és a feladatváltásra (Moradzadeh és mtsai., 2015).

Mi lehet a magyarázata annak, hogy a különböző kutatások más-más
eredményre jutottak a területáltalánosság tekintetében? Az elképzelések
különbözőségének magyarázata részben a vizsgálatok elméleti háttere közötti
különbségből fakadhat. A gátlás szabályozása ugyanis nem egyetlen funkció:
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1975; LaBerge & Samuels, 1974; Schneider & Shiffrin, 1977; Logan, 1979;
1988). (Példa: egy új darab megtanulása, ami fokozott figyelmet igényel,
különösen a nehéz részeknél. A folyamat egyre kevesebb figyelmet igényel,
ahogy a darab automatizálódik).
2.A kontrollált folyamatok végrehajtása lassabb, mint az automatikus
folyamatoké a kivitelezéshez szükséges extra figyelem miatt (Norman &
Shallice, 1986). Példa: egy új zenei motívum megtanulásakor a hatékony
gyakorlás úgy zajlik, hogy a nehezebb részeket először lelassítva, fokozott
figyelemmel gyakoroltatja az oktató, majd hibátlan kivitelezés esetén
folyamatosan gyorsítja fel a kívánt tempóra.
3.A kontrollált folyamatok flexibilisek, adaptívan alkalmazhatók – míg az
automatikus folyamatok nehezen törölhetők, formálhatók és alakíthatók
(Cohen, 2017). Példa: a megtanult darab a karmester és a zenekar
tempójához és egyéb igényeihez igazítható, míg az automatizmussá vált
elemeket csak a kontroll ismételt kifejtésével lehet változtatni.
4.Az új, kontrollált folyamatok kialakítása jellemzően gyorsabb, mint az
automatikusaké - bár ez viselkedéstípusonként és egyénenként változhat
(Logan, 2018). Példa: egy teljesen új dallamot megtanulni könnyebb, mint
egy automatizmussá váltat átalakítani.
5.A kontrollált folyamatok fenntarthatósága rövid, épp az adott feladat
elvégzéséhez kalibrált. Ezzel szemben az automatikus folyamatok
többnyire hosszú ideig fenntarthatók (Eysenck & Keane, 2003; Shiffrin &
Schneider, 1977). Példa: egy új pengetési rend megtanulásához fokozott
figyelemre van szükség, amely rövid ideig tartható fent. Ha viszont
automatizmussá vált az adott pengetési forma, akkor korlátlan ideig, akár
éneklés és egyéb tevékenységek mellett is folytatható.
6.A kontrollált folyamatok versenyeznek, interferálnak egymással és az
automatikus folyamatokkal (Schneider & Shiffrin, 1977; Shiffrin &
Schneider, 1977). Példa: a dobos tartja a tempót annak ellenére, hogy a
zenekar lassul, vagy az énekes tartja a hangnemet annak ellenére, hogy a
monitor hangfalból nem érkezik kellő hangerejű jel, a környezetből
visszapattanó hangok pedig már torzultak, hamisak és nem szolgálnak jó
viszonyítási alapként (disztraktor interferenciával szembeni ellenállás).
Másik példa: egy dallam befejezése a kottában szereplő módon – akkor is,
ha előzetesen más emlékünk van róla (proaktív interferencia).
7.A kontrollált folyamatok egy központi, korlátozott kapacitású
feldolgozási mechanizmusra támaszkodnak (Schneider & Shiffrin, 1977;
Shiffrin & Schneider, 1977). Példa: a munkamemória kapacitása korlátozza
a párhuzamosan végzett tevékenységeket, nehéz egyszerre dobolni és
énekelni.
8.A hiba detektálására és a hiba utáni lassulásra példa, amikor a zongorista
félreüt a billentyűzeten és elrontja a kívánt hangsor tervezett kivitelezését,
majd ezt követően átmenetileg lelassul a játéka.
Amint a példákból látható, a zenei tevékenységek gazdag lehetőséget
kínálnak a kognitív kontrollfunkciók gyakorlására. Ebben a folyamatban
Miyake és Friedman (2017) egység-különbözőség elméletének

1. A korábbi tanulmányok jellemzően csak általánosságban tárgyalták a
kognitív kontrollt, anélkül, hogy elkülönítették volna az egyes kognitív kontroll
mechanizmusokat.

2. Az eltérő elméleti keretek miatt a korábbi tanulmányok sokféle
vizsgálóeljárást, értékelési módszert, magyarázatot alkalmaztak.

3. Szintén sokféle megközelítésre találunk példát a zenélő és a nem zenélő
csoportok megkülönböztetésére.

4. A releváns tanulmányok a zenei tevékenységek vizsgált körében is
eltérnek egymástól (időkeret, zenei tevékenység típusa, cél vagy eszköz a zene
a folyamatban stb.), ugyanakkor hivatkoznak és építenek egymás eredményeire.

5. A vizsgált célcsoportok az általános iskolás gyerekektől az idős
felnőttekig terjednek, a következtetéseket pedig annak ellenére generalizálják,
hogy az egyes kognitív kontroll funkciók különböző fejlődési utat járnak be az
életpálya során (Slevc és mtsai., 2016).

AKontrollált Zenei Folyamatok (KZF) koncepciója
Az eddigiek szintetizálásával eljutottunk tanulmányunk célterületéhez:

bevezetjük a kognitív kontroll ismertetett elméleti, valamint a zenetanulás mint
készségtanulás bemutatott folyamatai szimbiózisából született
multidiszciplináris értelmezési keretet, amelynek a Kontrollált Zenei
Folyamatok (KZF) koncepciója nevet adtuk. A koncepció központi eleme
Botvinick és munkatársai (2001) konfliktusmonitorozási elméletére és Cohen
(2017) kognitív kontroll-elméletére alapozva az automatikus és kontrollált
folyamatok kontinuuma, amelyen mind a zenei tevékenységek, mind pedig a
viselkedést irányító mechanizmusok egymásra kölcsönösen ható
folyamatokként helyezhetők el (Botvinick & Cohen, 2014; Cohen és
mtsai.,1990; Varga és mtsai., 2022). A zenei tevékenységek ismétlődései és
kontextusváltásai (zenetanulás esetén gyakorlás, zenei tréning esetén célzott
zenei gyakorlatok) eredményeként egyre kevesebb kontroll szükséges a
megcélzott folyamatok kivitelezéséhez (Botvinick és mtsai., 2001). Az
automatizálódás kapacitást szabadít fel egyéb kognitív kontrollműveletek
számára, az egyén által a zenei közegben választott és sikeresen használt
stratégiák pedig a korábban említett transzferhatás következtében a nem zenei
kontextusban, más tevékenységek kivitelezésekor tovább élnek. E mellett az is
elmondható, hogy a zenei tevékenységek kivitelezéséhez elengedhetetlen a
kognitív kontroll-rendszer folyamatos monitorozó működése, amely a hallási és
a proprioceptív visszacsatolás segítségével lehetővé teszi a korrekciót az
esetleges hiba detektálása esetén (Schlaug és mtsai., 2005; áttekintést lásd még
Zatorre és mtsai., 2007, Maidhof, 2013). Konfliktus-észlelésekor ugyanis a
kognitív kontroll-rendszer fokozott kontrollt fejt ki és az ingerkörnyezet
feladat-releváns aspektusaira irányítja a fókuszt, így csökkentve a további
konfliktust.

A KZF koncepció keretében a kognitív kontroll-modell törvényszerűségei
közvetlenül megfigyelhetők a zenei tevékenységekben. Az alábbiakban ezek
szemléltetésére hozunk példákat a teljesség igénye nélkül:

1.A kontrollált folyamatok kivitelezéséhez figyelem szükséges, míg az
automatikus folyamatok gyakran nem is tudatosulnak (Posner & Snyder,
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Chen, J. J., Scheller, M., Wu, C. Y., Hu, B. Y., Peng, R., Liu, C. H. & Chen, J.
(2021). The relationship between early musical training and executive
functions: Validation of effects of the sensitive period. Psychology of
Music. doi:10.1177/0305735620978690

Chen, J. J., Zhou, Y., & Chen, J. (2020). The relationship between musical train‐
ing and inhibitory control: An ERPs study. Acta Psychologica Sinica,
52(12), 1365-1376. doi:10.3724/sp.j.1041.2020.01365
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ation. In The Wiley Handbook of Cognitive Control (pp. 3–28). New Jer‐
sey: Wiley-Blackwell.
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Diamond, A. (2014). Whether coordinative (soccer) exercise improves execu‐
tive functioning in kindergarten children has yet to be demonstrated. Ex‐
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megfelelően egymással szoros együttműködésben vesznek részt az
ismertetett kognitív kontroll mechanizmusok.

Zárszó, kitekintés
A választott téma hiánypótló a zenei tevékenységek kognitív kontrollt

fejlesztő hatékonyságának evidencián alapuló szakmai alátámasztásához vezető
úton. Vizsgálódásunk elméleti kerete és egyben jövőbeni alkalmazási potenciált
hordozó újszerűsége a vonatkozó szakirodalom szintetizálásával konstruált
KZF (Kontrollált Zenei Folyamatok) koncepció, amely az automatikus és
kontrollált folyamatok kontinuumán egyaránt elhelyezhető zenei
tevékenységek és viselkedést irányító mechanizmusok kölcsönhatásaira épül.
A KZF- koncepció a jövőben vizsgálódási keretül szolgálhat és reményeink
szerint csiszolódni, épülni, fejlődni fog – amely a zenei tevékenységekhez
kapcsolódó kutatómunka javára válik. A koncepció gyakorlati hozadéka, hogy
összefüggésrendszerére építve a kognitív kontroll-működést fejlesztő célzott,
hatékony zenei gyakorlatok fűzhetők fel és tesztelhetők. A jelenlegi és a
jövőbeni kutatómunkánk ezt célozza meg.
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dokumentumok feltárása és elemzése, az előadásairól készült videofelvételek
feldolgozása, és publikált közleményeinek áttekintése segítették
forráskutatásokon alapuló beszámolómat.

„Szép volt és érzékeny, félelmetes életerővel és életigenléssel,
emberszeretettel. Megengedő és elfogadó volt, egyszersmind nagyon igényes,
sokat követelt tőlünk és önmagától. A belőle áradó és a maga körül teremtett

szépséget, ízlést talán erősítette a művészettörténet szak, de alapvetően a
természetéhez tartozott.”

(Demeter Júlia)¹

Pályakép
Dr. Czibula Katalinnak, az irodalomtudomány kandidátusának, az ELTE

BTK Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézete habilitált docensének, az
MTA Irodalomtudományi Intézetében alakult Drámatörténeti Kutatócsoport
tagjának fájdalmasan rövid élet jutott osztályrészül. 2022 februárjában töltötte
volna be 60. életévét, de már három éve nincs közöttünk.

Középiskolai tanulmányait szülővárosában, az ócsai Bolyai János
Gimnáziumban végezte, és kiváló diákként 1980-ban nyert felvételt az ELTE
BTK magyar – művészettörténet szakjaira. Pályáját alma materében kezdte
középiskolai tanárként, de már egy évvel a diploma megszerzése után óraadó
oktatóként kezdett dolgozni az ELTE TFK Irodalomtudományi Tanszékén, és
haláláig az ELTE oktatója maradt. 1996-ban nevezték ki főiskolai docenssé,
2003-től a BTK docense lett.

1996-ban lett az irodalomtudomány kandidátusa, és 2013-ban habilitált
Az iskolai színjátszás hatása a 18–19. századi magyar dramaturgiára című
dolgozatával.

Német, angol és olasz nyelvtudása hozzásegítette, hogy több külföldi
egyetemre is meghívást kaphasson vendégoktatóként. Így 2008-ban, 2011/12-
ben és a 2013/14-es tanévben a Bécsi Egyetem Európai és Összehasonlító
Nyelv- és Irodalomtudományi Intézetének Finnugor Tanszékén dolgozott, a
2012-13-as tanévben a Nagyváradi Partium Keresztény Egyetem Magyar Nyelv
és Irodalom Tanszékén volt vendégtanár.

Széleskörű nemzetközi kapcsolatait, érdeklődését jelzik bizottsági
tagságai is: 2006-tól tagja volt a párizsi Société Internationale d’ Histoire
Comparée du Théâtre, de l’ Opéra et du Ballet szervezetének, 2013-tól pedig a
La Société Internationale pour l’Étude du Théâtre Médiéval társaságának is.

Emellett természetesen a Magyar Tudományos Akadémiának is
köztestületi tagja, 2002-től a Színház- és Filmtudományi Szakbizottság tagja,
2002-től 2005-ig a szakbizottság titkára volt.² 2016-ban a Pedagógiai Bizottság
Drámapedagógiai Albizottságának alapító tagja lett.

¹ ELTE BTK Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet honlapja. https://mikti.elte.hu/
content/elhunyt-czibula-katalin.t.9796 (2022.08.15.)
² A Régi Magyar Dráma Kutatócsoport honlapja. http://dramakut.iti.mta.hu/ (2022.08.15.)

Czibula Katalin emlékezete
Eck Júlia

egyetemi adjunktus
Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Vitéz János Tanárképző Központ

Absztrakt
A Héroszok 4.0 szimpózium idei eseményén Dr. Czibula Katalin

színháztörténészről, irodalom szakmódszertan-oktatóról, a drámapedagógia
támogatójáról és a tanárképzésbe való integrálásának elkötelezett harcosáról
beszélek. Választásom szomorú apropóját az adja, hogy bár már csaknem
három éve nincs köztünk, az absztrakt leadásával egyidőben ünnepelnénk 60.
születésnapját.

Dr. Czibula Katalin az irodalomtudomány kandidátusa, az ELTE BTK
habilitált docense, a Kilián István vezette MTA Régi Magyar Dráma
Kutatócsoportjának munkatársa volt. Majd száz publikációja (szövegkiadások,
adattárak, szerkesztett kötetek, könyvfejezetek, folyóiratcikkek, idegen nyelvű
tanulmányok, recenziók, lexikoncikkek) igazolja magas szintű szakmai
munkásságát a régi magyar drámai emlékek kutatásában, feldolgozásában és
megjelentetésében.

Emellett fontos munkát végzett ennek a nem túl közismert
tudományterületnek a népszerűsítésében is. Vállalkozott publicisztikára a
területről (pl.: Sándor Móric, az Ördöglovas; A “legszebb magyar költő” és a
“bécsi Szapphó” – Batsányi János és Gabrielle Baumberg), a Nemzeti
Múzeumban irodalmi-színházi sorozatot szervezett Apró tárgyak dicsérete
címmel, előadást tartott Klimt és a színház kapcsolatáról (Klimt im Theater, a
bécsi Színházi Múzeum és a Balassi Intézet Collegium Hungaricum Bécs
szervezésében).

Közvetlen, szórakoztató, ugyanakkor rendkívül igényes szakmaiságú
előadásainak sikerét diákjai visszaemlékezései is jelzik. Nemcsak
Magyarországon és nemcsak magyar nyelven tanított. Vendégelőadó volt a
Bécsi Egyetemen és a Nagyváradi Partium Keresztény Egyetemen is.
Támogatója és szerzője volt az akkor induló Magyaróra című lapnak.

Kiállt a kisebbségek jogaiért, a női egyenjogúságért. Négy kiállítást
szervezett roma festőnők műveiből, és saját kiadója megjelentetett egy
gyönyörű albumot az összegyűjtött anyagból.

Oktatásmódszertani tevékenysége máig sem pótolható hiányt hagyott
maga után. Korszerű irodalomoktatási gondolataival több, az ELTÉ-n végzett
tanárgenerációnak adott valóban használható eszközöket munkájukhoz. Így
került látóterébe a drámapedagógia is. 2015-ben Raátz Judittal, a nyelvészet
szakmódszertan-oktatójával közösen kétnapos konferenciát szerveztek a
témában. Minden hallgatójának szervezett drámapedagógiai tárgyú
hospitálásokat, szakmódszertani napokat. Gyakran hívott vendégoktatókat a
drámapedagógia szakemberei közül, pl. Körömi Gábor, Rudolf Ottóné, Eck
Júlia többször tartottak az ő (és Raátz Judit) felkérésére foglalkozásokat.

Az előadás anyagának összeállításában személyes emlékeim mellett
kollégákkal, tanítványokkal folytatott beszélgetések, a róla elérhető
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Eszterházáról Nagy Katalin cárnő udvarába utazó vándortársulatok 18. századi
szövegkönyvei közül 34-et talált meg és fotózott le Szentpéterváron, ezek
feldolgozására már nem maradt ideje. (Pintér, 2019)

A korszak irodalmi alkotói közül két jelentős személyiség munkássága
állt hozzá igen közel. Az egyik Kazinczy Ferenc. Czibula Katalin részt vett a
Debreceni Egyetem kutatásaiban, és egyike volt a kritikai kiadás létrehozóinak:
Demeter Júliával Kazinczy drámafordításait rendezték sajtó alá (Kazinczy
Ferenc, Külföldi Játszószín, s. a. r. Czibula Katalin és Demeter Júlia, Kazinczy
Ferenc művei (Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó, 2009) (Pintér, 2019).

Az utolsó években a másik kedvenccel, Katona Józseffel foglalkozott
behatóan. A Pécsi Egyetem által készített kritikai kiadásban a szerző németből
fordított drámáinak megjelentetésén dolgozott. Egyik cikkében, melynek címe
„Két kézirat: egy német nyelvű dráma és egy fordítás – Katona József Jolánta
a’ Jerusálemi Királyné című drámafordításának szövegkiadásáról” a
következőket olvashatjuk: „Katona József munkásságának értékelésében az
utóbbi évtizedekben egyre hangsúlyosabban jelentek meg a Bánk bán mellett
más művei is, és további drámái is olvashatók népszerű formában, nemzeti
drámánk szerzőjének teljes életműve azonban ma sem olvasható kritikai
kiadásban. Ez a hiány eredményezi azt, hogy bár egyre több figyelmet kapnak
egyéb, elsősorban drámai művei is, ezek olvasata, olvasása többnyire csak a
Bánk bán függvényében történik” (Czibula, 2016, p. 109). Kiváló tanulmánya
született a Bánk bánról is, izgalmas, mai gondolatokkal segítve a nehéz
„kötelező olvasmány” megközelítését (A Bánk bán hölgyei) Itt ezt írja: „Nem a
művet tartja számon a nemzeti emlékezet, hanem azokat a tartalmakat,
amelyeket hozzákapcsolt egy tradíció (…) Ezeket a konvencionális hívószavakat
a hagyomány többé-kevésbé szentesítette a köztudatban, annak ellenére, hogy
ezek többnyire nem szövegismereten alapulnak.

A Bánk bán szövege – mint a halhatatlan alkotásoké többnyire – nehezen
érthető, szinte megfejthetetlen, tele bonyolultan megfogalmazott problémával,
de kérdésfelvetéseiben a mai olvasót/nézőt is megérinti, ha a konvenciók helyett
a műalkotáshoz magához közelít” (Czibula, 2015).

Még egy területet emelnék ki nagyívű kutatói, színháztörténészi
tevékenységéből, Jean Georges Noverre (1727–1810) francia táncos,
balettmester, táncesztéta, a táncdráma, azaz a cselekményes balett megalkotója,
a színpadi tánc megújítója életművének kutatását. (Személye és munkássága
előtt tisztelegve választotta az UNESCO és a Nemzetközi Színházi Intézet
Táncbizottsága Noverre születésnapját, április 29-ét a Tánc Világnapjának.)
Munkásságához Czibula Katalint az Eszterházához kapcsolódó
szövegkönyvek, illetve díszlet- és jelmeztervek vezették, és ennek nyomán
Varsóban, majd Párizsban kutatva talált rá egy óriási jelmezterv-gyűjteményre,
melyek Noverre koreográfiáihoz készültek. Ezt a felfedezést 2018-ban a
Magyar Táncművészeti Egyetem konferenciáján előadásban, majd a
konferenciakötet egy cikkében hozta nyilvánosságra Jean Georges Noverre
ismeretlen jelmezgyűjteménye és magyar vonatkozásai címmel (Czibula, 2018).
A felfedezés jelentőségét mutatja, hogy a „11 vörös bársonyba kötött kötet (…)
összterjedelme mintegy 2000 oldal”, amelyben „igen magas színvonalú 447

ARégi Magyar Dráma Kutatócsoport tagja
Czibula Katalin 1986-tól vett részt a Kilián István professzor úr által

irányított MTA Régi Magyar Dráma Kutatócsoport munkájában Demeter Júlia
és Pintér Márta Zsuzsanna társaságában, akikkel nemcsak szakmai, de baráti,
alkotótársi kötelék is összefűzte.

Kilián Istvánnal gyakran szerveztek kutatóutakat Erdély vagy Szlovákia
területére a régi magyar dráma még ismeretlen, feltáratlan emlékeinek keresése
céljával, és bukkantak újabb és újabb értékes szövegekre. Czibula Katalin részt
vett az anyagok gyűjtésében, a feltárt szövegek sajtó alá rendezésében, a
megjelenésre kerülő drámák anyagának szerkesztésében és lektorálásában is. Ő
szerkesztette és lektorálta a Régi Magyar Drámai Emlékek 18. századi
sorozatát, és megjelentek munkái a Jezsuita iskoladrámák köteteiben, a Piarista
iskoladrámák második kötetében és a Kollégiumi drámagyűjtemények
anyagában (Pintér, 2019). 1988-tól rendszeres előadója volt az egri régi magyar
drámatörténeti konferenciáknak, négy konferenciakötetet is szerkesztett itt. A
témában számos írása jelent meg, sok hazai és nemzetközi konferencia előadója
volt. (Csak néhány cím a számos publikációból: könyvfejezetek, pl.: Simai
Kristóf Igazházĳának forrásvidéke, in: A magyar színház születése, Miskolc,
2000., Scientia és sapientia – A bölcsesség és tudomány kategóriája az
iskoladrámák értékrendszerében, School and theatre, Miskolc, 2002., Faludi és
a magyar iskolai színjátszás hagyománya, in: A jezsuiták küldetése a
kezdetektől napjainkig, Piliscsaba, 2006., „Két napnak a’ nagy égen nincs
helye” Szent László király alakja az iskolai színpadon és a hivatásos színjátszás
kezdetén, in: Arrabona 46/1. 2008.; konferenciaelőadások, pl.: A színház világa
– a világ színháza. Az MTA Irodalomtudományi Intézetének konferenciája,
Eger, 2003., Deutsche Sprache, Kultur und Literatur in Siebenbürgen. A bécsi
a pozsonyi és a magyar egyetemek tudományos tanácskozása az Osztrák-
Magyar Akció Alapítvány támogatásával, Nagyszeben, 2007)³

A 18−19. századi irodalom-, dráma- és színháztörténet kutatója
Már egyetemi évei alatt megmutatkozott érdeklődése a 18-19. századi

irodalom-, dráma- és színháztörténet kutatása iránt. Tarnai Andor, akkori tanára
bízta meg a Pressburger Zeitung színházi híreinek feldolgozásával. Ennek
későbbi teljes feldolgozása eredményeként 2000-ben elkészítették Seidler
Andreával a teljes repertóriumot⁴ (Pintér, 2019). Mária Terézia bécsi udvari
kultúrája, Bécs és Pozsony színházi élete, a kor építészeti és színpadi világa
több kutatásában is nagyon fontos szerepet töltött be, kandidátusi értekezését is
ebből a témából írta (Az udvari élet hírei a Pressburger Zeitung hasábjain,
1994), és német nyelvű tanulmánykötete is jelent meg a témában (Theater und
Öffentlichkeit: Beiträge zur ungarischen Theaterkultur des 18. und 19.
Jahrhunderts, 2016).

A barokk udvari színjátszás kutatása és a művészettörténeti kíváncsiság
vezette a kastélyszínházak felé is: 2008-tól az eszterházai kastély és kert
rekonstrukciós projektjének művészettörténészeként tevékenykedett. Az

³ A Régi Magyar Dráma Kutatócsoport honlapja. http://dramakut.iti.mta.hu/ (2022.08.15.)
⁴ On-line Repertorium der Pressburger Zeitung 1764–1780. http://purl.org./net./pztg
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században, In: Mesél(het)ő női történetek?! Női narratívák irodalomban,
tudományokban és művészetekben, szerk. Czibula Katalin és Kordics Noémi,
Nagyvárad–Budapest, Partium és Protea, 2011. 27–49.; Színésznők a hivatásos
színjátszás hajnalán, in: Színházvilág – világszínház. Tanulmányok a magyar és
az európai dráma XVIII-XIX. századi történetéből, szerk. Czibula Katalin,
Budapest, Ráció Kiadó, 2008. 243–254.⁷

Emellett több kiállítás létrehozásában tevékenykedett kurátorként,
amelyeken roma festőnők alkotásait láthatta a közönség. Pl.: Cigány mese (A 60
éves Bada Márta festőművész kiállítása), Budapest, Madách Színház Tolnay
Szalon 2011 április; Színekben oldott életek (Cigány festőnők a mai
Magyarországon), Nemzeti Színház 2011 szeptember; Földi paradicsom (Bada
Márta kiállítása), Budapest, Kolta Galéria 2011 november; Roma festőnők
Magyarországon – a Roma-net európai uniós projekt kiállítása, Budapest,
Kesztyűgyár Közösségi Ház, 2013 január-február.⁸

A 2016 januárjában az Országos Idegennyelvű Könyvtárban
megrendezett „Kenem a festéket papírra, vászonra…” című kiállításon, melyen
Bada Márta és Csámpai Rozi roma festőnők alkotásait tekinthettük meg,
Czibula Katalin tárlatvezetést is tartott.⁹

Könyvkiadó
A saját könyvkiadójában megjelent kötetek kiválasztása is az előbb

említett szemléletmódot tükrözte. Kiadóként is olyan területek támogatása volt
Czibula Katalin célja, amelyek nem hoznak ugyan anyagi hasznot, de a könyvek
megjelenése által értékes területet ismertethet meg az olvasókkal. Nála jelent
meg pl.: Dukkon Ágnes (2014): Az aranykortól az ezüstkorig - Fejezetek az
orosz kritika és irodalomtudomány történetéből; Kalafatics Zsuzsanna
(2018): Posztmodernen innen és túl (A kortárs orosz próza dilemmái); Kiss
Zsuzsánna (2010): Búnak bohócai (Lear magyar köntösben).¹⁰

Itt jelent meg egy képanyagban gazdag, lebilincselő kötet 2009-ben
Szenvedelmek, szenvedélyek – Kazinczy Ferenc magánvilága címmel, amely a
korábban említett népszerűsítés céljával próbálja meg közelebb hozni az
olvasókhoz a magyar felvilágosodás kedvelt alakját. (Szenvedelmek,
szenvedélyek: Kazinczy Ferenc magánvilága, szerk. Czibula Katalin és
Demeter Júlia, Protea Kulturális Egyesület–Partium Kiadó, Budapest, 2009).
Egy rövid idézet ebből a műből: „Könyvünkben nem az irodalomszervezőt, az
irodalmi kánon megalkotóját, hanem az érzékeny és érzelmes magánembert
szeretnénk közel hozni az olvasókhoz. Leveleiből, naplóiból válogattunk
részleteket, hogy megrajzolhassuk az ifjúkor, a fogsága utáni keresés, a
házasság, majd az idős kor magánemberét. (…) Mindehhez olyan képeket,
festményeket, metszeteket válogattunk, amelyek a magyar későklasszika, a

⁷ A Régi Magyar Dráma Kutatócsoport honlapja. http://dramakut.iti.mta.hu/ (2022.08.15.)
⁸ A Régi Magyar Dráma Kutatócsoport honlapja. http://dramakut.iti.mta.hu/ (2022.08.15.)
⁹ A rendezvény szórólapja.
¹⁰ Protea Kulturális Egyesület által kiadott könyvek. https://konyvudvar.net/
index.php?route=product/manufacturer/info&manufacturer_id=1408 (2022. 08. 23.)

⁵ A Régi Magyar Dráma Kutatócsoport honlapja. http://dramakut.iti.mta.hu/ (2022.08.15.)
⁶ A rendezvények szórólapjai.

darab, egy-egylapos jelmeztervsorozat” található, közöttük az ún. „magyar
balett” jelmezterveivel (Czibula, 2018, pp. 62–64).

Tudomány és népszerűsítés
Kiváló tudósként, kutatóként, szuggesztív előadóként Czibula Katalin azt

is nagyon fontosnak tartotta, hogy az általa közvetített ismeretanyag izgalmas,
újszerű, élményteli legyen befogadói számára. Éppen ezért az általa kutatott
korszak színházi, irodalmi anyagának megismertetéséhez sokszor talált olyan
formát, mely segített ezeknek az ismereteknek a népszerűsítésében, szinte
„testközelbe” hozva ezeket az érdeklődőkhöz.

Egyik bizonyítéka ennek jónéhány írása, melyek már címeikben is
hordozzák a figyelemfelkeltés, a játékosság, a közvetlen hangnem jegyeit.
Néhány cím példaként írásaiból:
Rokokó az irodalomban – miniatűr műalkotás: a levél. KOR. 2002. 2. sz.
39–41., Sándor Móric, az Ördöglovas. KOR. 2002. 3. sz. 71–72., A “legszebb
magyar költő” és a “bécsi Szapphó” – Batsányi János és Gabrielle Baumberg.
KOR. 2002. 4. sz. 62–65., A nagy francia díva egy magyar arisztokrata tollán.
Sarah Bernhardt és Justh Zsigmond barátsága. KOR 2003. 1. sz. 56–61.,
Szerelem és rezignáció különös dokumentuma: Gozsdu Elek és Weisz Anna
levelezése. KOR 2003. 3. sz. 60–63., Udvari élet, főúri szokások a magyar
rokokóban. KOR 2003. 4. sz. 42–45.⁵

Egy másik kiváló megoldás volt a kor kultúrájának népszerűsítésére a
Magyar Nemzeti Múzeum Pollack-termében rendezett beszélgetés-sorozata. Az
Apró tárgyak dicsérete címmel rendezett, Czibula Katalin által szerkesztett és
vezetett irodalmi beszélgetéseken kellemes, közvetlen hangnemben
ismeretgazdag és izgalmas témákat dolgozott fel beszélgetőtársaival (pl. Krász
Lilla történésszel, Császtvay Tünde művelődéstörténésszel, Demeter Júlia
színháztörténésszel vagy Tóth Krisztina írónővel) és Spolarics Andrea
előadóművész közreműködésével, pl.: Színésznők titkai: programok,
zsebkönyvek, visszaemlékezések; „Hófehér bőr, piros ajkak, istennői termet” –
A női szépség kellékei a klasszicizmus és a romantika korában, K. Erzsike!
Mikor jön még le? Szerelemábrázolás régi képeslapokon, A levél mint miniatűr
– a magánszférában és az irodalomban.⁶

Az emberi jogokért
Czibula Katalin halkszavú, szelíd, kedves személyiség volt. Ugyanakkor

eltökélten, nagyon határozottan és magától értetődő természetességgel állt ki a
kisebbségek jogaiért, támogatta a hátrányos helyzetben lévőket.

A női egyenjogúság fontossága tudományos munkásságát is áthatotta.
Néhány ezzel kapcsolatos cím írásaiból: „Az Országok dolga férfiakot illet, a
Leányi Nemnek gondgya a szép erkölcs.” Néhány iskoladráma női szerepeinek
dramaturgiai vizsgálata,. In: A magyar színjáték honi és európai gyökerei.
Tanulmányok Kilián István tiszteletére, Miskolc, 2003. 327–336.; Művészlét?
Értelmiségi lét? – egzisztenciateremtési lehetőségek nőknek a 18–19.
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Ez a szemléletmód azonos a korábban vizsgált, az értékes művek
népszerűsítését, könnyebb befogadhatóságát célzó tevékenységeivel.
Szakmódszertan oktatóként is arra hívta fel a figyelmet, hogy az oktatás az
élmény megélésével kezdődik.

Ő maga ezt a gondolatot nemcsak oktatása témájaként, de eszközeként is
alkalmazta. Gyakran hívott vendégelőadókat óráira, sokfelé jártak hospitálni
hallgatói, több alkalommal néztek színházi előadást, filmet, kiállítást – és így
szinte magától értetődően került a látóterébe a drámapedagógia. Izgalmasnak és
egyben szakmódszertanilag hasznosnak ítélte ezt a szemléletmódot. Ahogy ő
fogalmazott egy személyes írásában: a drámapedagógia „új irodalom-, ill.
pedagógiai szemléletet igényel, a tanulás aktusát olyan aktív, kreatív
folyamatként kezeli, amely a középiskolák java részében ma is ismeretlen,
ugyanakkor hatékonysága, élményszerűsége révén hallatlan érdeklődést kelt az
oktatás problémáiban jártas és azokra megoldást kereső tanárok-hallgatók
körében” (Czibula, 2015 – kézirat).

Majdnem két évtizeden keresztül dolgoztunk együtt a tanárképzésben. Ő
és a magyar nyelv szakmódszertan oktatója, Czibula Katalin kollégája és
barátja, Dr. Raátz Judit szinte minden félévben hoztak gimnáziumunkba
hospitáló tanárjelölteket. Ezek az alkalmak később kibővültek, ún.
szakmódszertani napokká duzzadtak. Egy-egy ilyen eseményen a hozzánk
érkező hallgatók egy rövid ismerkedés és a dráma mibenlétéről és oktatásban
történő felhasználási lehetőségeiről szóló tájékoztatás után több órán is
hospitáltak (életkor, képzettség, nevelési és oktatási cél szerint különböző
órákat terveztünk ilyenkor, de előfordult, hogy ugyanazt a tananyagot két
feldolgozásban is megnézték, egy magyar- és egy drámaórán). A hospitálások
után mindig alkalmat biztosítottunk arra, hogy a tanárokkal és a diákokkal is
módjuk legyen beszélgetni a hallgatóknak. Ezeket a délelőttöket mindig egy, a
hospitáló tanárjelöltekkel zajló drámafoglalkozás zárta, hogy saját élményű
tapasztalattal távozzanak a szakmódszertani napról. A hallgatóktól nagyon
pozitív visszajelzéseket kaptunk ezekről az eseményekről, sokan itt kezdtek
komolyabban érdeklődni a tanári pálya iránt, több későbbi szakdolgozat ötlete
született ekkor és többen jöttek vissza gimnáziumunkba szaktárgyi és egyéni
tanítási gyakorlatuk elvégzésére, a gyakorlóhely kiválasztásának pedig ezek az
alkalmak adták az alapját. Emlékszem egy alkalomra, amikor egy ilyen
délelőttre 100-nál is több egyetemista érkezett egyszerre, így a foglalkozásokat
az iskola dísztermében tartottuk.

Ezeknek a napoknak a sikeressége következtében megnőtt a hallgatók
érdeklődése a drámás szemlélet és ennek a magyartanításban használható
lehetőségei iránt. Mivel dráma nincs a magyarországi általános tanárképzés
tantervében, így különféle alkalmakat találtunk egyetemi szakmódszertani
kurzusok tartására. Czibula Katalin és Raátz Judit saját szakmódszertan óráikon
tették lehetővé, hogy vendégoktatóként Gabnai Katalin, Rudolf Ottóné, Sándor
Zsuzsa, Körömi Gábor, Bujtor Anna és én többször is dolgozzunk az ELTÉ-n
nagyszámú egyetemistával.

Az együttműködésünk legjelentősebb eseménye 2015. február 12–13-án
egy kétnapos drámapedagógiai tárgyú konferencia megrendezése és
lebonyolítása volt az ELTE BTK-n.

polgárosodó biedermeier és a polgári életre vágyó Kazinczy világát, hangulatát
érzékeltetik.” (Czibula & Demeter, 2009, p. 9)

Ugyancsak itt látott napvilágot 2011-ben egy csodálatos album Színekben
oldott életek címmel, mely roma festőnők alkotásait örökíti meg és mutatja be.
A kötet első felében tizenegy Medgyesi Gabriella és Garancsi Györgyi által
készített interjút olvashatunk a festőnőkkel, a második részben a kép-válogatás
található és két tanulmány olvasható. Czibula Katalin mind a képek
kiválasztásában, mind a kötet összeállításában részt vállalt és közreműködött. A
kötet ajánlójából idézek: „Napjainkban – azaz 20 évvel a rendszerváltást
követően – korábban nem tapasztalt méreteket öltött a magyar társadalom
jelentős részének nyílt cigányellenessége. A cigányság kulturális, művészi
teljesítményeibe és az ezek mögött meghúzódó tradicionális normákba
betekintést nyújtó kötetünkkel az értékek bemutatásához szeretnénk
hozzájárulni: közvetítőként közreműködni abban, hogy a cigányokról való
beszédmód pozitív megváltoztatásában a művészet beváltsa fontos misszóját”
(Medgyesi-Garancsi, 2011, p. 258).

Utoljára említem saját kötetemet (Eck Júlia: Drámajáték a középiskolai
irodalomórán), melyet 2015-ben adott ki a kiadó, és ez a következő fejezethez
vezet át minket, az irodalomoktatás szakmódszertani kérdéseihez, és a
drámapedagógiához.

A magyar irodalom szakmódszertan-oktatója, a drámapedagógia
támogatója

Ebben a fejezetben sok személyes emléket is megfogalmazok majd, mert
vezető- és mentortanárként, szakdolgozatok külső konzulenseként,
konferenciaszervezőként és

-előadóként, magyar nyelv- és irodalom szakos tanárként és
drámapedagógusként Czibula Katalin közvetlen munkatársa lehettem.

Az irodalomtanári szakmódszertan oktatását nem Czibula Katalin
választotta. Azonban, ahogy mindig, ezen a területen is igyekezett igényes
munkát végezni, így az évek során egyre szerteágazóbb tudásra tett szert ezen a
területen is.

Ő maga így beszél a magyartanítás feladatáról, az olvasmányok
kiválasztásáról a diákok számára: „Az irodalomtanításnak fontos feladata a
művészeti nevelés, a nyitott befogadói attitűd kialakítása. A művészet
sajátossága a szabadság, így a „kötelező” biztosan nem fogja megkönnyíteni
ezt. Szerencsésebb lenne „közös” olvasmányok keresése, nemcsak a tanár,
hanem a diák is javasoljon ilyeneket. „Tanulni” a művészet befogadásának
mesterségét először populárisabb műveken is lehet – az irodalmi művek
működését „lebutított”, akár kétes értékű írásokon keresztül is meg lehet
ismerni, hogy ezek után érzékelhetővé váljék az a különbség, ami azok és az
esztétikai kvalitás között van. A tanár felelőssége az arányok súlyozásában van:
a populárisból is kiválogatni a minőségit, lépést tartani a mai trendekkel és a
kortárs irodalommal is – hogy a közvetítésükkel klasszikus értékek is értékként
jelenjenek meg, befogadhatóvá, izgalmassá váljanak.” (Czibula, 2019, idézi:
Blankó, 2019, p. 13)
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A Színház – Dráma – Iskola elnevezésű konferencia a TÁMOP 4.1.2.B.2-
13/1-2013-0007 „ORSZÁGOS KOORDINÁCIÓVAL A
PEDAGÓGUSKÉPZÉS MEGÚJÍTÁSÁÉRT” című pályázat keretében jöhetett
létre, fővédnöke Gabnai Katalin volt.

A konferencia első napját az A épület földszinti kari tanácstermébe
szerveztük, és a helyiség zsúfolásig megtelt érdeklődőkkel.

Gintli Tibor megnyitója után plenáris előadások következtek. Balázs
Zoltán, Bethlenfalvy Ádám, Eck Júlia és Schilling Árpád előadásai után a
hallgatók kérdéseket tehettek fel az előadóknak. Az első nap délutánján
kerekasztal-beszélgetés zajlott Czibula Katalin vezetésével. Itt bemutatkozott a
Baltazár Színház, a Katona Klub, a Kolibri Színház, a KÁVA Művészeti
Műhely, a Krétakör Alapítvány, a Maladype Színház, a Momentán Társulat és
az Örkény IRAM. Azt hiszem, Czibula Katalin volt az első, aki ezeket a
műhelyvezetőket egy asztalhoz ültette.

A második nap a gyakorlat napja volt. Délelőtt és délután öt teremben
párhuzamosan összesen húsz workshop zajlott, különböző drámajátékos
megközelítéseket megmutatva az érdeklődőknek (pl.: mozgásos drámajátékok,
kreatív zenei gyakorlatok, irodalmi művek feldolgozása drámajátékkal,
készség- és képességfejlesztő játékok, közösségépítés gyakorlatai, playback
színház, játék a múzeumban, idegennyelv-oktatás drámajátékkal, vers-játékok).
Este a Maladype Színház egy produkcióját láthatták azok a szerencsések, akik
befértek az előadásra.

Én két workshopot tartottam ekkor – egyet délelőtt, egyet délután,
mindkét alkalommal 40 fő fölötti létszámú csoportnak. A rendkívül magas
részvételi arány a teljes konferenciát jellemezte: összesen több, mint 400 fő
regisztrált az eseményre, az előzetes jelentkezések száma az első napon 124
fővel, a másodikon 161 fővel gyarapodott. (Czibula Katalin adatai, kézirat)

Egy, a rendezvényről megjelent sajtócikk szerint: „Láthattuk végre, mi az,
ami a magyar oktatásból kimarad: a csapatmunka és a játékosság” (Gera, 2015).

A konferencia kapcsán öt dráma- és színházpedagógiai témájú tanulmány
megjelent a Szakpedagógiai Körkép III. Művészetpedagógiai Tanulmányok
kötetében is.¹¹

Amikor 2016-ban felmerült a gondolat, hogy Az MTA Pedagógiai
Bizottságának albizottságaként létrehozzuk a Drámapedagógiai Albizottságot,
ismét magától értetődő természetességgel állt az ügy mellé. Ő, Demeter Júlia,
Raátz Judit az albizottság alapító tagjai voltak.

Remélem, hogy mindezek egy egészen különleges, elkötelezett és tudatos
tanárszemélyiséget rajzolnak azok elé is, akik nem ismerhették őt személyesen.
Szakmai tudása, szakmódszertani gondolkodása, nyitottsága és szemléletmódja
máig hiányzik a pedagógusképzésből.

¹¹ Eck Júlia: Drámajáték a magyar irodalom tanításában, Bethlenfalvy Ádám: Alkalmazott
színház, Bujtor Anna: Játék a múzeumban, Balázs Zoltán-Tarjánné Takács Katalin: Új színházi
civilizáció, Schilling Árpád: Tanulj! Alkoss! Gondolkozz!
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„romantikus formában, a tartalom kibontakoztatását maximálisan elősegítő
rádiós művészeti eszközökkel kívánjuk megvalósítani.”¹ Nevelési területként
jelenik meg a műsorkészítők „önnevelése”, azaz több más mellett az elvárt
politikai továbbképzés. A Párt által szervezett ideológiai tanfolyamokon kívül a
rádiósok maguk is szerveztek pragmatikusabb szakmai vitákat az általuk
készített műsorok lehallgatásával egybekötve. Riporteri feladatot is ellátó
szerkesztőknek beszédtanfolyamokat szerveztek, amelynek költségeit az IFO a
műsorkeret terhére átvállalta. Az Újságíró Szövetség szakmai tanfolyamokat
biztosított, illetve a műsorkészítők a fejlődő nemzetközi kapcsolati rendszer
miatt német, angol, francia és orosz nyelvtanfolyamokra iratkoztak be. Később
a szakmai tanfolyamok kiegészültek pedagógiai témákkal is: 1960-ra egy hét
előadásból álló sorozatot szerveztek a Pedagógiai Továbbképző Intézet
felügyeletével.

ARádió változó szerepe a gyermekkultúra megmentéséért és a műveltség
elmélyítésében

Általánosan fel- és elismert tény volt (már a Rádió alapításakor is), hogy
„a rádió a közvetlen és közvetett szocialista nevelés (agitáció és propaganda)
terén a legszélesebb néprétegeket átfogó intézmény.” (Cserés, 1958, p. 49)
Szuggesztív erejének eszközeként az állandó ismétlést tartották, amely egy
adott kérdés több oldalú, mégis egy nézőpontú megválaszolását jelentette, azaz
a bevésést az appercepció által. (Az elektronikus média ezen erejét ma is pont
így használják.) „[A rádiónak] fergeteges egyénisége van, miképpen a zuhatag
kivájja a legkeményebb sziklát is, akképpen mos magának utat a rádió a
legkeményebb szívekbe és agyakba.” (Cserés, 1958, p. 49). Hasonlóan a zenei
műveltség terjedéséhez, ahol a hallgatók jelentős része az fenti elv szerinti
műsorkészítésnek köszönhetően egy idő után már türelemmel elviselte az
összetettebb zenei műveket is, holott azelőtt hallani sem akart róluk. Ennek
eléréséhez a rádiózás két legfőbb területét egymáshoz kellett közelíteni: a rádió
az ország „legnagyobb tanterme” és „szórakoztató üzeme” is volt egyben. A
hallgató befolyásolásának így a nevelés és a szórakoztatás ugyanannak a
tevékenységnek két oldalává vált: „A helyes az, ha egy műsorban
összekapcsolódik ez a két elv: szórakoztatva nevelünk és nevelve szórakozunk”
(Cserés, 1958, p. 50), bízva abban, hogy a „lassú víz partot mos”, és így a
gyermekkultúra is ennek eszköze, valamint tárgya lehet.

Az eddig felsorolt törekvések magukkal hozták a rétegműsorok
kialakítása iránti igényt. Cserés Miklós már idézett 1958-as rádiós-televíziós
tanulmánya megállapítja, a rádiók nem is tudják tulajdonképpen, hogy milyen
műsort adjanak, mivel olyan rádióműsort, amely egyszerre sikert arat és
mindenkinek tetszik, nem lehet szerkeszteni. A hallgatóság eltérő műveltsége és
szocioökonómiai státusza miatt egyre kiszámíthatatlanabbá vált a műsorok
célba találása. Először ez a tanulmány mondta ki, hogy a rádió varázsdoboz
jellege megszűnt (1957 után ezt a szerepet a Televízió vette át), a Rádió emiatt
a mindennapok információhordozójává vált, amely információt a fogyasztóhoz
már gyorsan és korszerű módon kellett eljuttatni.

Demokratikus és közösségközpontú művészeti nevelés az
államrádióban és -televízióban – Varga Károly és műsorai

Morva Péter
egyetemi docens

Pannon Egyetem, Modern Filológiai és Társadalomtudományi Kar,
Neveléstudományi Intézet

Absztrakt
A hetvenes-nyolcvanas évek a gyermekkultúra aranykorszakaként

számos, a művészetpedagógia számára kiemelendő és megemlékezésre méltó
nevelőszemélyiségnek biztosított hátteret. A hajdani Magyar Rádió Ifjúsági- és
Gyermekosztályának (és emellett a Magyar Televízió Ifjúsági Osztályának)
munkatársaként Varga Károly a kezdetektől fogva országszerte kereste
riportalanyait az említett és mára nyom nélkül megszüntetett műsorosztályok
„arcaként” és állandóan úton lévő „képviselőjeként”. A folyamatosan
mindenhol lét (nem csak a műsorújságban, hanem fizikai valójában is) jótékony
hatással volt a hallgatóival-nézőivel kialakított személyes kapcsolatokra,
mintegy a gyermekrádiózás és -televíziózás utazó követeként képviselve a
műsorszolgáltatók azon célkitűzését, hogy a gyerekek alakítói is legyenek a
műsoroknak. Varga műsoraiban így a versengő fiatalok vetélkedését, muzsikáló
fiatalokkal készített riportokkal élettörténeteik szakaszait, koncerttermekben
zajló jószándékú beavató műsorvezetéseket és a zenei klubéletet rögzítették.

Új ifjúságkép születik
A rádióhallgató közönséget a Forradalom viharai után már nem akarták

kiragadni szocializációs környezetéből. A fiatal hallgatót a korábbi
„nagyolvasztós” politikai osztályközösségből visszahelyezték a családba. A
szabadságharc kitörése bizonyította, az addigi ad-hoc jellegű ifjúságügyi
ámokfutást fel kell váltani egy előre tervezett, stratégiai jellegű köznevelési
programmal. Ebben fokozott szerephez kellett juttatni az addig erőtlen ifjúsági
szervezeteket, fejleszteni a gyermeksajtót. A Rádió erre a területre akart belépni
az addig mellőzött gyermekkultúra terjesztésével. Konszolidációs törekvésnek
tudható be, hogy a készítők alulról jövő megoldásokat vártak az esztétikai és
nemzeti identitásra nevelés problémáira, elsősorban az ifjúsági szervezetektől,
de az értelmiségiektől is.

A Rádió Ifjúsági- és Gyermekosztályának (IFO) 1959-es terveben már
markánsabban megjelent az emocionális ráhatás módszerének elve,
korosztályonként differenciált eszközöket használtak. A kisgyermekeknél az
irodalmi példákon keresztül a követendő jellem ábrázolása, 10-14 éveseknél a
pozitív személyiségjegyek modellkövetésére alapozás, idősebbeknél a
szervezett és irányított vitákon keresztüli meggyőzés felhasználásával. Mindezt

¹ Az Ifjúsági- és Gyermekrádió munkaterve az 1959/60-as tanévre. Magyar Rádió Irattára. 6. o.
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normaformálásként megjelenik a teljességre nem törekvés igénye. A műsor
legyen meglepő, merész, a részletet bontsa ki, semmint a teljeset láttassa
felületesen. Az őskövületek, a múzeumi raktár-szerű dohosság sem a Rádióba
való!

A televíziótól „visszatérő” rádióhallgató igényesebben állt már a
rádióadásokhoz (Békés, 1969). Ebből következtetve a Rádiónak azzal kellett
szolgálnia, amit máshol a közönség nem tudott megkapni. Mindezen területek
meghatározásában nagyban könnyített maga a nagy kihívó, a Televízió, mivel a
tömegkommunikációs közlési kötelezettség jelentős részét levette a Rádió
válláról. Így semmi akadály nem gördült már az 1990-es rendszerváltás előtti
utolsó nagy műhelyesedési hullám elé. Az általános elképzelések mellett (mint
az adóarculatok tartalmi és stiláris sajátosságai és az URH csatorna hosszú távú
sorsa) 1980-ra egy 4. műsort is vizionáltak, amelyet az akkori
tömegkommunikációs fejlődési irányt követve egy oktatócsatornának tudtak
volna elképzelni. Abból a kiindulási pontból, miszerint a fiatal tevékenységét a
felnőtt társadalomba történő beilleszkedés folyamata határozza meg, a Rádió
elfogadottá akarta tenni a társadalom számára azt az elvárást, hogy az ifjúság
produktumait eszmeileg és anyagilag értékelni kell, és az ifjúság aktivitását a
felnőttek példamutatásával be kell kötni a társadalomba, de közben kerülni kell
a gyámkodást felettük.

A rádiós műsorkészítő és nevelő Varga Károly és műsorainak
nevelésfilozófiai környezete

Az 1972-es oktatásipolitikai határozat művészetpolitikai értelemben
újrafogalmazta a műveltségi alapot adó területek határait. Továbbra is tartalmi
alapot képeztek a szocialista alkotások, de a szocialista kultúra magyar
vonatkozása a munkáshagyományú művészet mellett a paraszti-polgári
humanista örökséget, valamint a görög-római és zsidó-keresztény kultúra
értékeit is egyenrangúan magába akarta foglalni. A „puha diktatúra” kedvezett
olyan szabadságfok elérésében, amelyben a politikai hitvallás kényszerétől
nem, vagy alig érintett alkotók a gyermekkultúra, annak közvetítői és
fogyasztói felé fordulhattak. „Az üzleties dilettantizmus termékeivel még nem
folyt konkurenciaharc” (Trencsényi, 2008, p. 109).

A Rádiónak a szabadidő eltöltésére fordított idő gazdaságos és célszerű
felhasználásához szintén biztosítania kellett eszközöket és lehetőséget. Nézete
szerint a szórakozás nem ellensége a művelődésnek és a kettőnek létezik egy
közös ellenfele: a giccs. A közművelődési célú szórakoztatásból kizárt bizonyos
területeket, mivel értékközvetítésre nem talált bennük lehetőséget. Vesztegzár
alá került így a magyar nóta (dzsentri gyökerei miatt is), a krimi és a tánczene
(Petur, 1973). Így maradtak azok a tartalmak, amelyek az emberi minőség
javítására alkalmasnak bizonyultak, azaz a műveltetést szórakoztató formában
tudták elvégezni. A műfajok hatásfoka mennyiségi mutatóval volt mérhető,
sikerességük esetén a hallgató végigkísérte figyelmével a műsort, aktívan
reagált is rá telefonban vagy levélben, kritikával, esetleg személyes részvétellel,
vagy más közművelődési intézetekkel vette fel a kapcsolatot (könyvtárral,
színházzal, koncertteremmel stb.).

Az ifjúság szórakoztató formájú zenei műveltetésére négy műfaj felelt

Oktató-nevelő rádió és televízió – azaz a Rádió és Televízió
összekapcsolása az oktatási munkában

Lévai Béla tanulmányában megállapítja, a tapasztalatok szerint a rádió és
a televízió egymás mellett kiválóan tud létezni, nem igazolódott be a
televíziózásban hazánkhoz képest sokkal előrébb járó Egyesült Államokban
sem az az aggodalom, miszerint a televízió kiszoríthatja a rádiót a népszerű
médiumok területéről. „A rádió műsorával jelentős mértékben a TV-nézőkhöz is
fordul, miközben megtartja régi hallgatóságának zömét. […] Különösen nem
versenytársak a szocializmus viszonyai közepette, ahol – más-más módszerekkel
– mindketten azonos célokért küzdenek!” (Lévai, 1961, p. 1). Szintén a külföldi
tapasztalatok felértékelődése tette lehetővé, hogy a Magyar Rádió és Televízió
két képviselője (egyikük Kovács Béla, a Televízió Ifjúsági Osztályának
vezetője) részt vehetett 1961 decemberében Rómában az Oktató Rádiók és
Oktató Televíziók Nemzetközi Konferenciáján. Jelentésük alapján merült fel
először a TV-iskola magyarországi megvalósításának ötlete. A Rádió hangja is
változni kezdett. Az IFO szerkesztői és szerzői mind gyakrabban olvasták fel
saját írásaikat, ezzel szubjektívebb, személyesebb és intimebb légkört teremtve
műsoraikhoz, megfelelve a kamaraszínpadi dialektikus dramaturgiai és
esztétikai javaslatnak. A szerkesztő maga vezette be műsorát, ezzel új nevelői
típus is színre lépett, a műsorvezető-riporter, a „rádiós egyéniség”. A hivatalos,
sokszor merev bemondói szerepkörben kettévált a hírolvasói és az emberibb
konferáló jelleg. Több lett az élő kapcsolásos, fiatalokat közvetlenül
szerepeltető adás is. A szociológiai kutatások révén a Rádió egyre jobban
megismerhette közönségét. A társadalmi változások, a falvakat elhagyó
fiatalság, a növekvő ipari munkásság, az ifjúság könnyűzene fogyasztása és az
egyre több nyugdíjas egyre differenciáltabb hallgatói igényeket eredményezett.
Ez, és az emelkedő életszínvonal, az öt napos munkahét bevezetésével
gyarapodó szabadidő, a Rádió (megrendeléseinek köszönhetően) egyre
nagyobb presztízsértékű szerepe a kultúraterjesztésben és irányításban a vállalat
további fejlesztését igényelte.

A rétegműsorok célzatosságának fokozása érdekében 1969-ben létrehozta
a Rádió saját kutatóműhelyét, a Tömegkommunikációs Kutatóközpontot (TKK).
Cserés Miklós idézi Szecskő Tamást, a TKK vezetőjét, aki a rétegműsorokat,
azaz 1974-ig a 4%, később a mérés pontosításával 3% alatti hallgatottságú
speciális témájú műsorokat az „aranykor paradigma” fogalmával ruházta fel:
„mindenkinek adni valamit”. Az új szemlélet szerint a differenciált
műsorszolgáltatás vált feladattá, amit rétegfelméréseivel a TKK is támogatott.
És hogy ez mennyire nem volt sokszor egyértelmű és könnyen elfogadható, jól
látszik a Műsorigazgatóság 1971. november 4-i műsorülésén elhangzottakból²:
a műsorok 65%-a ilyen adás volt, illetve rájöttek, a réteg belül tovább rétegzett.
Hozzászólásokban olvashatjuk, hogy a rádiósok szerint ezek a műsorok
biztosították a nép- és közművelést. Kiss Kálmán rádióalelnök hozzátette, nem
a műsorok hallgatottsága adja annak értékét, hanem az, hogyha valaki rálel a
hozzá szóló adásra, azt onnantól le is köt(het)i a rádiózás. Rádiós

² Műsorülési jegyzőkönyv. Tárgy: a 4% alatti hallgatottságú rétegműsorok problémai. Magyar
Rádió Irattára.
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Varga Károly, a rádiós nevelő
Varga Károly 1951. október 1-jén került a Rádióhoz, munkássága

végigkísérte az IFO teljes történetét. A ma 97. életévét betöltött, a magyar
közszolgálati rádiózással egyidős zenei játékmester talán a legbővebb
műsortermésű rádiósnak számít óriási életműve alapján. Pályafutása alatt több
mint tízezer kis riportot készített, közel ezer ún. nagy riportot és interjút Európa
23 országában, illetve több száz különböző zenei témájú műsort. A Magyar
Televízióban 22 éven keresztül vezetett élő adásokat. 15 éves korától
diáklapoknak írt, felnőttként tudósításokat publikált, főiskolai módszertani
jegyzet társzerzője volt. 32 évig az óbudai Zeneiskola tanszakvezetője, a
Zeneművészeti Főiskola Tanárképző Intézetében két évtizeden át vezető
főiskolai tanár, három évtizedig Óbuda zenei szakreferense. Az Építők
Központi Férfikarának karnagya, az Óbudai Kamarakórusnak és még négy
másik énekkarnak vezetője. Az Országos Filharmóniánál több ezer
koncertműsort vezetett, és egyedülálló műfajt teremtett a zenés vetélkedők
formájában. Volt, hogy naponta akár ötször is adásba került, állandó jelenlét
érzetét keltve a hallgatókban (Morva, 2015).

A Rádió 1967-es évi, a 70-es évekre vonatkozó tervezetében külön kitér a
nevelési célú műsorok készítőivel szemben támasztott elvárásokra. A megfelelő
szakembert a rádiószerű kommunikációra képes, személyes presztízsű, állást
foglalni és a közönséggel kapcsolatot tartani tudó médiaszemélyiségben látták.
Követelmény volt Varga Károllyal szemben is, hogy a hallgatók véleményét
formálja, sokoldalú legyen, rádiós léte mellett egyes civil területen is szakember
(esetünkben muzsikus, tanár) vagy/és valamely társadalomtudomány beavatott
művelője). A széles látóterű kommunikátorral (leggyakrabban televízióssal, de
onnan is nagy az áthallás) szemben támasztott elvárásokról több belső
használatú tanulmány született a TKK jóvoltából (Barczy, Hann és Hunyady,
1973; Wisinger, 1977; Boros, Márvány & Semjén, 1977). A cél az volt, hogy
valamilyen módon azonosulni tudjon a hallgató a mikrofon túloldalán állóval.
Elemezték, ahogy ezeknek a tulajdonságjegyeknek a fontossága társadalmi
rétegenként változik. Az ún. komplex rádiókutatások a pillanatnyi állapotot a
rádióműsor-készítés szakmai normarendszer feltérképezésével készült
tanulmányokban vetették össze a tradíciók, illetve az elvárások által diktálttal,
mivel ez a normarendszer volt felelős a rádió sokszínű, de valahogy mégis
felismerhetően egységes stílusáért (Szekfű, 1976). Szintén ezekben a
kutatásokban tisztázták a mindenkori hatás fogalmát, mint esetünkben a
közgondolkodás-formálást, napirend-meghatározást, modellnyújtást és
értékkultivációt.

Ahogy a rádiózás lassan elvesztette „varázsdoboz” jellegét és újdonságát,
a hallgatók egyre inkább a hozzájuk hasonlókat, a számukra aktuálisat,
problémáikra választ kereső és – jó szerencsével – adni tudó műsorokat kezdték
igényelni. A Rádió közösségi jellemzője a 60-as évek második felétől így egyre
jobban előtérbe került (Cserés, 1963). Ezért tűntek fel egyre gyakrabban a
műsorban a vetélkedők, stúdiófoglalkozások, helyszíni riportok és felvételek
(oktatási intézetekben, kultúrházakban, koncerttermekben, táncházakban,
színházakban, üzemekben, kórházakban, táborokban és folytathatnám),
koncertközvetítések és a klubnapok. A 70-es évek második felére a műsorok

meg a legjobban. Az (1) ifjúsági vetélkedőkre Varga Károly műsoraiban
találhatunk leginkább példát. A tartalom tetszőlegesen megválasztható,
klubformája közösségi élményt adó volt. Az oldott, kötetlen együttlétből fakadó
szórakoztatóság volt a hallgatóhoz jutás záloga. A veszélyt nem a forma
elburjánzása, hanem annak tartalom nélküli alkalmazása jelentette. A (2)
magazin műsorok egy része szintén szórakoztató lehetett. Ilyen volt az IFO
műsorai közül a Hang-kép, a Táskarádió, az Ifjú Zenebarátok Híradója. A (3)
művészi szórakoztatás alá a kimondottan művészi anyagú szórakoztató jellegű
műsorokat sorolták. Ezek voltak a népdalműsorok, a „vidám zeneiskolák”,
irodalmi műsorok esetében a gyerekeknek szóló mese- és rádiójátékok – szintén
zenei tartalommal fűszerezve. Végül a (4) szórakoztató dokumentumműsor
hiánycikként volt nyilvántartva, de Varga Károly életművében erre is találunk
példát, hiszen ilyen volt a Főváros száz évnyi zenei életét öt részes krónikában
összefoglaló Budapesti muzsika.

A 70-es évek elejére az IFO Zenei rovata három feladatkörben határozta
meg tevékenységét, amelyek mindegyikében megjelentek Varga Károly adásai:

1.A közösségi nevelési célt szolgáló amatőrmozgalmak támogatása. A
rovat a fiatalokat a társadalmi, szociális normák átvétele felé vitte, ellenőrzött
keretek között. Erre vonatkozóan készültek a tömegmozgósító hatású Éneklő
Ifjúság, a Fülharmonikusok Klubja és a többi vetélkedő adásai. A
magazinműsorok (Ifjú Zenebarátok Híradója, Zenei Tükör, Hétszínvirág, Új
hangoló, Fiatalok Zenei Újságja, Harsan a kürtszó) tájékoztatták a fiatalokat az
ifjúsági- és zenei mozgalmi eseményekről. A közösségben felvett
oktatóműsorok (Énekóra, a Lapozgatás és az Énekeljünk együtt... egyes adásai)
szocializáló vetülete szintén ezt a célt szolgálta, míg a szabadidő társas
eltöltéséről készített A táboron végigmegyek én... sorozata idealizált tartalmú és
formájú betekintésre adott lehetőséget a közösségi életbe. Az internacionalista
szemlélet kialakításának nevelési célját segítették a városműsorok közé tartozó
Moszkva – ifjúság – muzsika és a Gyermekdalok varsói versenye – Bemutatjuk
az OIRT díjnyertes műveit című műsorok is.

2.Az ízlésfejlesztéssel, azaz az esztétikai neveléssel az emberformálás
egyik lehetőségét aknázták ki. Ennek a nevelési formának célja olyan értő
befogadói készségek kimunkálása volt, amely segítségével a növendék magát
ki tudja fejezni, elképzeléseit meg tudja valósítani. Korosztálytól függően így
játékosabb és komolyabb formában nyújtottak ismereteket a műsorkészítők.
Varga Károly a kisebbekhez (alsó tagozatosokhoz) szólt a könnyedebb
hangvételű, mesébe ágyazott zenei nevelőműsoraival és a gyermekriporterek
segítségével készült interjúkkal.

3.A közvetlenebb és intenzívebb kapcsolatrendszer építéssel a nevelési
célok hatékonyabb megvalósítását akarták elérni a fiatal aktív bevonásán,
cselekedtetésén, személyes megszólításán és így érdekeltté tételén keresztül.
Ennek formái közé tartoztak a már említett pályázatok, az interaktív műsorok és
a magazinok levelező rovatai.
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�Élő, koncertjellegű szöveges zenei ismeretterjesztés – A fent említett
módszert alkalmazta ezekben a műsorokban is azzal a különbséggel, hogy valós
idejű interakciókra alkalmat adó szakaszokat iktatott az adásokba. A
szövegkörnyezet meseszerűségébe ágyazta és fűzte sorba a zenei részleteket.
Varga Károly műsorai neveléspszichológiai vonatkozásban is átgondoltak
voltak. A műsorok által megvalósítható tanulás strukturálódási folyamatként
jelentkezik, amelynek mind a négy eleme fellelhető: (1) pszichés akkomodáció
a stúdió jelentette kulturális környezethez, (2) az itt jelentkező benyomásokat,
új ismereteket a növendék asszimilálja, majd létrejön (3) az ekvilibráció (az új
elemek beépülése a régi struktúrába) és végül (4) ezek interiorizációja (belsővé
válása) (Kron, 1997).

�Osztálytermi oktatóműsorok – Az Énekóra adásaiban a későbbi IR
műsorokhoz viszonyítva kevésbé irányított interakciók zajlottak, nem a
mintaóra-jellegre törekedett. A Lukin László által írt ének-zene tankönyvek
kiegészítéseként született meg a Lapozgatás az énekeskönyvben című sorozat,
amely követte az éves tanmenetet. Varga Károly kiválasztotta a legérdekesebb
tananyagrészt, majd a stúdióba invitált gyerekekkel elénekeltette azt. A
forgatókönyv vázlata bizonyítja, hogy „a felvétel iskolai foglalkozáshoz
hasonlóan rögtönzésszerű” volt, de a szövegkönyvből egyértelműen az is
kiderül, hogy a gyerekek fel voltak készülve a kérdésekre. Gyakran találkozni
spontaneitással, a gyerekek rögtönzött reakcióira is utal a boríték anyaga. A
nevelői hatás ezekben már közvetlenül a közösségre és a tevékenységre irányul,
forrása is a közösség (Gáspár, 1998).

�Riportok – A riportműsorok eredményeképpen létrejövő modelltanulás
előfeltételeinek egyike a közösség viselkedésünkre adott válasza alapján az
önelfogadás, illetve az olyan, másokhoz fűződő attitűdök megléte, mint az
odafigyelés, megértés, hitelesség (Kron, 1997). Külön típust jelentettek azok a
riportok, amelyekben nem maga Varga Károly tette fel a kérdéseket, hanem a
gyermekriporterek.A Rádió már a Harsan a kürtszó idejében (a 60-as években)
engedélyezte Vajek Róbertnek ún. gyermekriporterőrsök szervezését. Ez
egyrészt a fiatalok számára próbálta a tartalmat még hitelesebbé tenni, illetve a
gyerekek megfogalmazásában feltett kérdések kognitív fejlettségi szintjüknek
megfelelőbb formában lettek kódolva, amire a felnőtt riportalany más stílusban,
sőt más szemiotikai rendszer használatával kezdett kommunikálni. A jelentést
hordozó szimbólum, a „gesztus” így nemcsak vokális értelemben alakult át, de
az új közösségi helyzet miatt más közösségi tartalommal is felruházódott.

�Vetélkedők – Erről a műsorfajtáról elmondható, hogy komplex módon
különféle tanuláselméletek bukkannak fel benne. A stúdióban valós
interakciókon keresztül kognitívak, míg a hallgatók számára kognitív
behaviorista tanuláselméleti folyamatok zajlottak. A vetélkedők alapvetően két
formája különült el egymástól: (1) ahol csak egyéni játékosok mérték össze
képességeiket és tudásukat, illetve (2) ahol csoportok vetélkedtek egymással.
Előbbire (1) példa a Játsszunk zenét! 1970-ben készült sorozata. A vetélkedők
másik típusa (2) ezt a folyamatot a szociális közeg beiktatásával más
dimenzióba emelte. A csoportokat 3-6 fő alkotta. Az Éneklő Ifjúság az Új
Fülharmonikusok Klubjában adásban az Éneklő Ifjúság kilenc darab döntős
kórusának 2-2 tagja 6 fős csapatokat alkotott, vagyis a csoportok felépítése

pedagógiai paradigmája megváltozott. A társadalmilag tevékeny, hasznos
munkát végző, szabadidejét tudatosan kiaknázó, autonóm, azaz szociokulturális
minőségében fejlett diák így lassan a pedagógiai gondolkodás főszereplőjévé
válhatott (Gáspár, 1998).

Varga Károly pedagógiai profilja
Zenét népszerűsítő körútjain évente tizennyolc-húszezer gyerekkel

találkozott. A mai napig több mint 3000 versenyt bonyolított le.
Gyerekkorunkban sokan láthattuk őt a színpadon. Rengetegen azok közül, akik
ma a zenei életben eredményeket tudnak felmutatni, részt vettek a Magyar
Rádióban szervezett valamelyik műsorában, vetélkedőjén. De nemcsak képzett
muzsikusok életére gyakorolt nagy hatást – és ez a fő –, hanem arra a sokezer
zeneszeretőre is, akik közül ma sokan lelkes látogatói a koncerttermeknek, és
akik fellelhetők szinte már minden kontinensen. Tizenkilenc évnyi főiskolai
oktatói pályáján mindvégig a szélsőségesen monolitikus didaktikai szemlélet,
az egyeduralkodóan normatív funkciójú oktatás ellen volt. Vezetési stílusa
demokratikus, a személyes kontaktus lehetővé tette a bőséges kommunikációra
épülő szimbolikus interakciót. Az egymásra irányuló cselekvések során
(elsősorban riporteri tevékenységekor) viszonylagos egyetértésben egymást
kiegészítő szerepeket valósított meg riportalanyaival. Ha a műsor jellege –
például előadás formájú szöveges zenei ismeretterjesztés – amúgy is
bezárkózásra késztette mikrofon előtt ülő többi rádiós nevelőt, ő akkor is én-
üzenetekkel próbálta fenntartani a közvetlenség látszatát. Növendékhez fűződő
viszonyában a szimmetria dominált, riportjaiban a kívülről érkező érdeklődő, a
vetélkedőkben a „mozgalmi vezető” játékmester szerepében jelent meg. Ez
utóbbi kiegészült a szakértő szerepkörével is azokon a vetélkedőkön, ahol külön
zsűri nem volt és műsorvezetőként – esetleg kollégáival – maga értékelte a
versenyzők megoldásait, produkcióit.

Rádiós nevelői tevékenységének típusai
Varga Károly esetében a tevékenységtípusokhoz kell rendelnünk a

tanuláselméleti felfogásokat, mivel műsorai széles spektrumban helyezkedtek
el. Műsoraiban eltérőek voltak az interakciós szintek a magányos előadástól az
osztálytermi helyzetekig, és változott a nevelő helye is a közösségi
hierarchiában az előadótól az iskolai tanáron át a beszélgető-, sőt játszótársig.

�Szemléltetéses előadás – Az adásokban a számos megszólítás miatt a
fiatal az üzenet célpontjának érezhette magát. A tanulási alap leginkább
empirikus vonatkoztatású, érzelmi és hangulati bázisú, amely során az egyén
lassan nyitottá válik a másság iránt. A fenomén az élmény, amelyre ezután
ráépülhetnek a kognitív, motivációs és pszichomotoros személyiségszintek
(Kron, 1997). A táborokról szóló A táboron végigmegyek én... adásaiban a
gyerekek hétköznapi helyzeteit használta fel a zenei anyagok magyarázatához,
ezzel a szociális tanulásra adva lehetőséget. Az észlelésen alapuló tanulás során
az utánzás és azonosulás révén a növendéknek lehetősége volt a társadalmi
normák, értékkoncepciók elsajátításához, beállítódás formálásával új
attitűdöket alakított ki, vagy ha már léteztek, elmélyítette őket. Ebben a
helyzetben a nevelő személyisége kulcsfontosságú.
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heterogén volt, a résztvevők a stúdióban ismerkedtek csak meg, a csoport
kialakulása így spontán zajlott. Erre a formára már a csoportos,
munkamegosztásos szociális tanulás volt jellemző. Eredményei közül
mindegyik megvalósult a műsorban, azaz a társadalmi integráció
(esélyegyenlőség), a félelem nélküli tanulás (saját szükséglet, azaz nyerési vágy
felismerése a kényszerérzet leépítése mellett), a szociális integratív viselkedés
és ezzel egy időben a morális művelődés.

Zenei gondolkodása, gyermek- és iskolaképe
A korai éveket leszámítva zenei gondolkodása a polgári konzervatív, azaz

a klasszikus és az eklektikus szemlélet között hullámzott. Utóbbira a 70-es évek
közművelődési erőfeszítések idejéből található bőven példa, majd a 80-as
évektől műsorait ismét a klasszikus, kissé visszazárkózó hozzáállás kerítette
hatalmába. Iskolához fűződő viszonya intézményes alapon nyugszik, de
leginkább az alternatív, amatőr mozgalmakat előtérbe helyező szemlélettel,
amely váltakozik az iskolai oktatást kiegészítő műsorok iskolahangsúlyos
nézetével. Műfaját tekintve is szerteágazók az adások, színesek, tükrözve ezzel
a rádiós gazdag tevékenységi körét. Varga Károlyt iskolaszemléletében az
iskola erős szocializációs erőtere foglalkoztatta, a kommunikáció, folytonos
interakció, amelyet országjárása és rengeteg riportműsora is bizonyít.

Mint a Gyermekrádió zenei adásainak a hallgatókkal leginkább élő
kapcsolatot ápoló rádiósa, műsorainak jelentős felében a szimbolikus
interakciókban gazdag cselekedtető tanuláselméleti hozzáállást érvényesítette.
Legyen akár osztálytermi énekóra, mesével magyarázott gyermekzenei műsor,
gyermekriporterek kérdéseire épülő művészportré, vagy vetélkedő. Emellett
szemléltető jelleggel készültek a korai magazinjai, zeneszerzői portréműsorai,
az iskolai oktatást támogató tankönyv-kiegészítések, a táborélet-szemléltetések
és a stúdióvendég közreműködésével készített bemutató előadások.
Gyermekképe esetében ő is kezdetben az állami kánont követte, de az ötvenes
évek második felétől látványosan szakított ezzel a szemlélettel, és áttért a
romantikus, fröbeli narratívához.

A rádiós nevelőt (műsorkészítőt) személyes presztízse tette egyedülivé
(rádiós egyéniséggé), azaz állásfoglalási képessége, közönségéhez fűződő
kapcsolattartási ereje és sokoldalúsága. Ez a típus önálló, kutató és
kezdeményező volt. A gyermekműsorok nevelői szerepét, optimális hatásának
meghatározóit, a fenntartóval történő egyeztetést, a visszacsatolási rendszer
kiépítését, a személyi tényezők és a szakmaiság-intézményiség feltételeinek
kidolgozását a Rádió tudatosította, és szem előtt tartotta döntéseiben, valamint
munkájában. Emellett hatással volt a folyamatra a Rádió alapítása óta jellemző
nemzetköziség is, amely a műsorcserékben és a nemzetközi oktató és
nevelőcélú műsorokat tárgyaló konferenciákban nyilvánult meg. A nevelés
szándékolt volt, hatását a nevelési tevékenység során közvetve, illetve
közvetlenül érvényesíteni akarta. Értéket akart teremteni és közvetíteni,
közösségi és individuális szinten (Bábosik, 1999), és szociokulturális
minőségében (Gáspár, 1998).
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önbizalommal és hittel indult az élet útján. Legelőször Semjénben keresett és
kapott állást.

Nagybányára (ma Románia) a második bécsi döntés után megy, hogy
magyar gyerekeket magyar anyanyelvű pedagógusok tanítsanak. Itt tanít
amikor az első bábszínházát hozza létre (Ö���������� J���� �� P������
M������ Bábszínháza). 1947 és 1959 között a jászberényi Állami Tanítóképző
alkalmazottja lesz, mint gyakorlóiskola-vezető. Itt kapja meg az első
kitüntetését, az oktatásügy kiváló dolgozója címet. Ezekben az években
nemcsak a gyakorlóiskolának, hanem magának a képző intézménynek is van
bábcsoportja (az utóbbi 15 fővel működik, közülük 6 férfi) (Illényi, 1959).
Nagyon fontos, hogy a bábjátéktól elválaszthatatlan kézművességet
sokszorosan és sokoldalúan alkalmazza a fiatal pedagógus jelöltek
személyiségének építésére. Bábozni se mindenki tud és szeret, ám az már igen
ritka, hogy valaki az összetett bábműhelymunkában is igyekezzen elmerülni.
Ne féljen a fától, a fűrésztől, a textiltől, a tűtől, a cérnától, az elektromos
vezetékektől. A K���������� �������-ben tüsténkedő fiatalokról az MTI
fotójáról értesülhetünk, ami egy rövid, velős szakmai cikkhez készült
(„Kisszertári szakkör” a Jászberényi Tanítóképzőben”, 1956).

A jászberényi Állami Tanítóképző hallgatói –
kezükön a sajátkezűleg készített bábukkal.

A „tapadótábla” amelyet az olvasmányok
érdekfeszítőbb illusztrálása céljával vezetett
be és alkalmazott a korabeli pedagógia.

Dudás István népiskolai tanítói
oklevele

A nagybányai református népiskola tanulói

Dudás István – a comeniusi oskolát, s a Tokaj-Hegyalja
Egyetemet összekötő híd erős pillére

Szentirmai László
címzetes egyetemi docens

Johannes Amos Comenius a Sárospatakon évszázadok óta folytonos
iskolázás emblematikus alakja, példakép. Könyve, az Orbis Sensualium Pictus
(Nürnberg, 1658) az első olyan képekkel illusztrált írásmű, ami az érzékletes
oktatás kimondott céljával született – mondhatni tankönyv, a később megjelenő
audiovizuális tanulási technikák előfutára. Míg ez a fejezeteket bevezető
ábrákkal, addig a Schola Ludus (Patak, 1656 áprilisa) – mely Lorántffy
Zsuzsanna fejedelemasszony költségén nyomtattatott –, élményszerű
dramatizálásra utalással erősíti meg ugyanazt. Mindkettőt erősen
vélelmezhetően a városban – ahol nem rendelkeztek a rézmetszetek könyvlap
mennyiségben való nyomtatásra alkalmas géppel – tartózkodása alatt írta a
„nemzetek tanítója”, aki nem csupán értette, tudta, hanem világossá tette: a
hatékony gondolkodás jól megrajzolt belső képi világra támaszkodik. Ezért jó
az állóképekkel, ábrákkal teli szemléletes tankönyv. Ám a szituációkba ágyazott
eleven történések ennél is jobban mutatják meg az élet valóságos dinamikáját.
„Minden, ami a nyilvánosság előtt játszódik, olyan, mint a színház. (Schola
Ludus)” (Gabnai, 1987). Ezzel a XV. század második felétől teret nyert, az antik
vígjátékokból, a statikus misztériumdrámákból fokozatosan finomított,
humanista iskoladrámára fokuszál. Gondolatai, tettei – a mindenkori jelenhez
igazítva – abszolút korszerűek és érvényesek. Évszázadok követték,
oktatáspolitikai elképzelések váltották egymást. Mindeközben a szemléletesség
comeniusi gondolata búvópatakként hol rejtezett, hol előbukkant.

115 éve született és 40 éve halt meg Dudás István (1907. március 17. -
1982. december 22.). Életrajza sűrű, regényesen színes, de most inkább azokra
a pontokra és motivációkra világítok rá, amelyek a mai megemlékező
retrospekció cölöpjeit adják.

Iskoláit zökkenők nélkül, sikeresen végezte, noha mindez a XX. század
elejére eső, érzékeny időszakban, a két világháború között történt. Sárospatakon
(1926. június 24.) szerzett népiskolai tanítói oklevele birtokában megerősödött
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A Tanítóképző Intézet korábban egyben a Gyakorlóiskola épülete is volt. A
tantermek - a valamikor kaszárnyának épült szárnybéli – hálótermek
átalakításából jöttek létre. Ezeket eredeti céljukra már nem használták (mert a
szükségleteket felismerő oktatáspolitika egy különálló kollégium megépítésére
szánta el magát). Fent helyezkedtek el a hangszeres gyakorló helyiségek, s a
szerény számú oktatói kar irodái is. A pedagógusjelöltek az emeleti
tantermekben tanulták a hivatás elméleti elemeit, s a földszinten gyakorolták a
„mesterséghez” szükséges képességeket.

Dudás István, gyakorlóiskolai igazgató kezdeményezésére az egyik
földszinti tanteremben, ekkor tájt megfelelő magasságban és szélességben egy
alkalmas nyílást alakítottak ki, értsd: áttörték a falat.

Így a tanításon kívüli időkben működhetett a M������� Film-, Árny- és
Bábszínház, melyet a Sárospataki Tanítóképző Intézetben, 1960
szeptemberében alapítottak. A „hajónapló” 1960. október 9. és 1979. december
2. közötti időszakban 7122 fős nézőszámról számol be. A több oldalas listán -
váltakozó létszámmal - évenként 550-800 fő közötti lélekszámok váltják
egymást. Csak egy érdekesség: 1979 telén a Télapó ünnepély alkalmával
december 3-án a diákotthonban az elsősök 40-en, másnap ugyanott a
másodikosok 40-en, december 5-én a Szeszipari Vállalat dolgozóinak 120
gyermeke, december 6-án a II. sz. óvodások 180-an, december 7-én a Városi
Tanács dolgozóinak 80 gyermeke tapsolhatott a tizenkét rövid jelenetből
szerkesztett műsor végén. December 12-ig, három következő alkalommal,
40-50 nézőnek játszották el a műsort – legvégül a Szociális Otthon lakói előtt
léptek fel a gyermekbábosok.

A „hajónaplóban” gondos felsorolásban fellelhető Dudás István
publikációs jegyzéke, szám szerint tizennyolc tétel. A 19. „Nyitva van az
aranykapu” négy évtized bábos tapasztalatai már nem láthattak napvilágot.
Ugyanerre a sorsra jutott egy fontos tanulmány, amely a Népművelési Intézet
kérésére született volna meg. Sajnos nem lelhető fel róla adat. Ő maga így ír
erről: „Munkalapok az árny- és bábjátékban rejlő pedagógiai értékek
kiaknázásához” címen 50 ív rajzot és magyarázó szöveget készítettem
határidőre (1979. április 30.), de a kiadásra vonatkozó szóbeli megállapodást
elnapolták” (Tartok tőle, hogy e minden bizonnyal szellemes és értékes

Sárospataki iskolások árnyjátékos
előadása.

Az egyik felvételen a tapadótáblát láthatjuk, amelyet az olvasmányok
illusztrálására vezetett be és alkalmazott a korabeli pedagógia. A vásári
képmutogatás szellemére épülő, lényegében ősképregény ez, amely
meseposztócska néven még ma is előbukkan azokban az óvodákban, ahol több
korosztály is dolgozik együtt a töretlen átmenet jegyében.
Évek múltán költözött családjával Sárospatakra, ahol a már felsőfokú
Tanítóképző Intézet Gyakorló Iskolája igazgatójaként működik 1959-től 1967-
ig. Jászberényben nem pusztán csak a pedagógusképzéshez való partneri
alkalmazkodás képességét fejlesztette ki, hanem önképzésére is gondot
fordított. Szegeden - kétéves tanfolyam végén egyetemi és főiskolai tanárokból
álló bizottság előtt vizsgázván tanító, illetve tanítónőképző intézeti tanári
oklevelet szerzett. (Az Apponyi Kollégiumba a polgári iskolai tanítóképzőt
sikerrel elvégzett nők és férfiak kérhették felvételüket, akik az egyetemen
szaktárgyi, neveléstudományi és egyéb előadásokat hallgattak, a
tanítóképzőkben pedig tanítási gyakorlatot végeztek, rendszeres hospitálás
után). Mindezeken túl és mellett matematika, fizika, vegytan és ének tanári
diplomákat szerzett meg lépésről-lépésre. Párhuzamosan a Népművelési
Intézetben folyó bábtanfolyamokon – és másutt is – folytonosan mélyítette a
bábszínházzal összefüggő tudását, csiszolta képességeit. Gyakorlatáról a
korabeli lehetőségek keretein (korlátain?) belül rövid, velős tanulmányokban
számolt be.

A megérdemelt nyugalomba vonulás után sem „tette le a lantot”. A
szakközépiskolában (119. sz. Ipari Szakmunkásképző Intézet, ma Vay Miklos
Református Szakképző Iskola és Diákotthon) lelt befogadó helyre, a bábos
tevékenységéről szóló utolsó hírek is innen eredtek.

A M������� Film-, Árny- és Bábszínház „hajónaplója” egy unikum. Az
aprólékos feljegyzések – mára már ritka és értékes dokumentumok –
megmutatják, hogy milyen sokan és miért jöttek Sárospatakra vagy a
sárospatakiak miért utaztak sokat és sokfelé, nem egyszer határon túlra is.

A Mesehajó Film-, Árny- és Bábszínház
„hajónapló”-jának kezdő oldala, felső
bekezdésében a formáció ars poetikájával.

Illusztráció a Módszertani Közlemények,
Szeged 1967. 7. évf. 2. számából (D.I. rajza).



220 221

résztvevője volt. Egy tantermi elem, egy bábu. Rezzenetlen közönnyel vett részt
az eseményekben, de ha egy gyerek jó választ adott, „feléledt”, szemei zölden
világítottak! Ha nem, akkor piros fényt vetettek… A kapcsoló persze Pista Bácsi
zsebében lapult.

Dudás István – a korabeli követelmények mellett – teret biztosított az
akkor feltűnt reformerejű törekvésnek, az alkalmazott bábjátéknak.
Magyarázattal egy tanulmányban szolgál:

„A játéknak, a játékosságnak feltétlenül helyet kell kapnia az 1. osztály
pedagógiai munkájában. Ha ez hiányzik az iskolai életből, a gyermek eddigi
spontán érdeklődése elhal, aktivitása lelohad. (…) A dramatizálás, megkönnyíti
a helyzetek átélését és a tudnivalók megértését” (Dudás, 1967).

A hatvanas-hetvenes években vagyunk, amikor rengeteg helyre kellett
„figyelni”. Az, hogy az óvoda és az iskola közötti átmenetet a gyermeki
személyiség felől vizsgáljuk, elemezzük, szelíddé tegyük stb., a „toplista” alján
volt. Mai szemmel szinte felfoghatatlan, hogy az emberépítés alapozásának
kezdeti szakasza miként nélkülözhette ezt a felismerést. Ennek ellenére és ekkor
egy pedagógusképző intézet gyakorlóterepének vezetőjeként Dudás István a
kisiskolás gyermek aktivitása lelohadásának veszélyére figyelmeztet. Éles
szemmel mutat rá, hogy mi következhet be, ha nem használunk ki egy eleve
létező, a gyermeki létben gyökerező aktivitást, spontán motivációt. Tovább
haladva olvashatjuk: „Az 1. és 2. osztály tanítójának a testnevelési órák, a
szünetek és kisdobos-foglalkozások játékain túl – mértékkel – a tanórákon is
alkalmaznia kell a játékos elemeket. A dramatizálás, a néhány perces bábjáték
a kisgyermek könnyen mozgósítható képzelete révén megkönnyíti számára a
helyzetek átélését és a tudnivalók megértését. (…) A gyermek életének 3–4.
évében eljut arra a fokra, hogy játékszereit (csutkabáb, seprő, felfordított
zsámoly) megszólaltatja, azokkal rögtönzött párbeszédet folytat. A gyermek
szerepjátszó hajlamát kiélheti, ha a nevelő alkalmakat teremt számára” (Dudás,
1967).

Comenius minden bizonnyal - akár most is - elismerően bólintana a
dramatizálás, akár egy nyúlfarknyi bábetűd – a tanítandó tartalom megértését
megkönnyítő szerepének említésekor. A szemléletesség ilyen formán való
erősítése jóval túlmutat az agyonillusztrált tankönyvek, az okostáblák
indokolatlan imádatának darócszövetén – amelyek javarészt a passzív

dokumentumnak is hasonló lett a sorsa, mint más egyébnek is. A Magyar
Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátusnak, főként az egész
földszintet elfoglaló könyvárának, a valamikori budai Vigadó Corvin téri
épületéből való kiüldöztetés alkalmával konténerekbe zsúfolt könyv-, és
irattárában – ha megérkezett is Lakitelekre (?) – ma már fellelhetetlen…).

A „hajóskönyv” egyébiránt egy bábművész számára is valódi
kincsesbánya. A lapokon egymást követik a kvázi emlékkönyvi bejegyzések -
afféle dokumentációk - plakát pontossággal rögzített tényeket tartalmaznak.
Találkozók, továbbképzések, korabeli „workshopok”, a „jó gyakorlatok”
közreadásának nyomai. Az aláírások – esetenként tízesével-húszasával – a
részvevőktől származnak, közöttük a műfaj nagyjaitól is. Találkozni lehet
Czikora János, később Balogh Sándorné (Mária néni) borsod megyei
szakfelügyelők aláírásaival. Rögtön utána Kós Lajos, Lenkefi Konrád, Báron
László, Vízvári László, Séd Teréz (a játszóház „anyja”) és Hollós Róbertné
(Gizike) aláírása tűnik fel. Ők mindig máskor, de minden alkalommal a szakma
képviselőjeként érkeznek a Népművelődési Intézetből és rendre elismerő
szavakkal nyilatkoznak az ország eldugott sarkában sikereket termő
munkálkodásról. Felismerik és hangoztatják a kettősséget – a gyakorlóiskolai
tanulók és a tanítójelölt hallgatók egyaránt művelik, az utóbbiak pedagógiai
tevékenységükbe illesztve alkalmazzák bábjátékot. Ám ami ennél is fontosabb:
arra készülnek, hogy később mindezt az életben, a saját gyakorlatukban
ugyanígy tegyék. A törekvés fontosságára mutat rá a tény, hogy Szabó Gyuláné
(Lujzika), a terménybábok kitalálója Kaposvárról érkezik (ahol szintén
minőségi pedagógusképzés folyik) és ugyanekkor van itt Csányi Edit
Békéscsabáról, aki minden bizonnyal mentoraként ismerte Lenkefi Konrádot, a
Napsugár bábegyüttes kiváló vezetőjét.

Már az is nagy truvájnak számítana, ha egy 15-25 fős gyermekcsoport egy
kisváros gyermekközössége számára folyamatosan biztosítaná a kulturálódás e
sajátos lehetőségét. Nem hivatásosokról, tanult profikról van szó. De ezekkel a
gyerekekkel valami egyéb is történt, aminek a személyiségépítéshez is köze
van. Valami olyasmit „szedtek fel”, ami nem mindig jár együtt az iskolázással:

Pallagi Vince, a tanítóképző egyszervolt büféjének mindenese nagy
dumás, de szorgalmas, figyelmes vállalkozó volt (…) szerettük is. Miután a
rolót lehúzni kényszerült, akkor éreztük igazán a hiányát. Egy alkalommal két
tanóra közt beugrottam egy kávéra, ami friss és forró volt. (…) Ilyenkor nem
rohan az ember, szóba elegyedtünk és egyszer csak felmerült Pista bácsi (sic!)
neve. „- Ne tudja meg tanár úr, hogy mire tett képessé Pista bácsi. Egy
alkalommal én voltam az Ördög a mesében. A báb fejébe két lyukat fúrtunk és
piros celofánnal lefedett zseblámpakörtéket dugtunk bele. Két drót vezetett le a
csuklómon, egészen a könyökhajlatig, ahova leukoplaszttal egy laposelemet
erősítettünk. Játék közben, ha rányomtam a drót csupasz végét – világított a
szeme! Ha látta volna a nézőket!” – lelkendezett (…) vagy húsz évet fiatalodva.
Ott és akkor csillogva villantak a harmincas évei végén járó Vince szemei is
(…) mert élete hatalmas mozaikjának egyetlen, kis, színes kövéről mesélt (…)
hitelesen. Évek múltán.

Ifj. Dudás Istvántól tudom, hogy édesapja milyen mókás módszert talált a
nebulók motiválására, dicséretére. Mikrobi, a korszak „robot idolja” a tanóra
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5. A takarással – egyáltalán a bábjátékkal – összeegyeztethetetlen a
„sztárkodás”. Legjobb terep a holt anyag primátusán alapuló nagy igazságok
felismertetésére, ahol nem az élő, eleven test az eszköz. A tapsot Szt.
Johanna, a patyolatfehér papírszalvétából kreált figura kapja, akinek életet
adója csak a darab végén lép elő (…) mindvégig szolgálva, de nem
tündökölve. Eminens alkalom elindítani a múlandóság felismerésének
építgetését, amit csak a jól alapozott erkölcs egyengethet, ami nem tűri a
kevélységet, a gőgöt, a mohó irigységet, mindazt, ami rontja a közösség
kohézióját.
6.Hangsúlyozza, hogy a bábozással kapcsolatos tervezési, rajzolási, festési
és egyéb munkák alkalmasak politechnikai és technológiai jártasságok és
készségek alakítására. Még a legegyszerűbb síkbáb is tervrajzként kezdi,
amin méreteket, összeillesztési megoldásokat rögzítünk. Anyagokról – azok
bevásárlásáról vagy gyűjtéséről – döntünk. Szerszámok és ezermester
változataik, fogók, satuk, pillanatszorítók, tű, cérna, ragasztó… Ez az igazi
pályaválasztást alapozó praktika. S a kalákában végzett munkáról, sőt a
munka alatt kibeszélt problémákról, zenehallgatásról, indirekt attitűd-
alapozásokról még szó sem esett.

Kiviláglik, hogy a hallgatókat is ebben a szellemben készítették
Sárospatakon a pályára, a hivatásra. A Bábszínpad 33. kötetében egy másik
oldalról közelítve ismerhetjük meg Dudás Istvánt. A szövegkönyv nagy
segítség a kezdőknek, de „haladóknak” is okozhat gondot a hiánya. Meséket,
verset (Zelk Zoltán: Mese a legokosabb nyúlról) adaptál bábszínpadra. A
sorozat egyik nagy erényét a szövegkönyveket kísérő rendezői tanácsok, báb-
és díszlettervek jelentették. Itt sem ördöngősség utalást találni a nevelésre,
oktatásra, áttételekkel a pedagógusképzésre (Dudás, 1962).

Még előtte vagyunk a századforduló a poroszos/oroszos szisztémát
felváltani igyekvő pedagógiai megújulásának, Zsolnai József és tudós társai
törekvéseinek, Debreczeni Tibor, Gabnai Katalin és követői apránként felépített
eredményeinek. Itt-ott éles, kemény a kép, a tartalom darabos, de már az alagút
végén is lámpafűzér világít, nem csak a várva várt napfény. Megszületni csak
ebből a konok a munkálkodásból eredhetett az igényes, a kulturált fogyasztó
kinevelésére törekvő, drámával, bábozással vegyített nevelés ideája.

Ami a pedagógiai céllal a gyermekekkel együtt művelt bábjáték hozadéka (Sz.L. rajza)

befogadás szintjén segítik a tanulót. Félreértés ne essék, képes vagyok felfogni
a vizuális csatorna illusztráló képességét… de Konfuciusz után: „Mondd el és
elfelejtem; mutasd meg és megjegyzem; engedd, hogy csináljam és megértem.”
a hozzáállásom változatlan – az összművészeti vonzóbb.

Dudás István nyomatékosan hangsúlyozza az alkalmazott bábjáték előnyeit.
1. A bábjáték komplex – segít feloldani a szóbeli közlés egyeduralmát. A
gyermekkorát megélő ember nagy feladata, befektetése, hogy finoman
megrajzolt tartalommal töltse meg azokat a szavakat – nem egyszer elvont
fogalmakat -, amelyeket hall, de nem lát. Ha ezt a belső képépítő folyamatot
támogatjuk, akkor az egész folyamat lerövidül és hamarabb kiteljesedhet. A
bábjáték – műfaji sajátosságaiból fakadóan - gazdagon vizualizálja, jobban
megragadhatóbbá teszi a hallhatót.
2. Él a felismeréssel: a dramatikus, atavisztikus jelzésekre támaszkodó
előadásmód közelebb áll a 6-7 esztendős gyermekhez, mint a fogalmi síkon
mozgó második jelzőrendszer. A gyermekkorát élő ember – az olvasni tudás
híján – nagyobb bizalommal fordul az érzelmeivel jobban feltárható
jelenségekhez – mozdulatokhoz, gesztusokhoz, mimikához, vagy az eleve
groteszkhez, a végletesen absztrakt széphez, a rúthoz –, mint az őket
szabályba, törvénybe szíjazó szavakhoz, az egyértelműség ostyájába pólyált
definíciókhoz. Rámutat, hogy előbb és gyorsabban érünk célt, ha az
érzékekkel feldolgozható színes, szagos, neszes… ÉLŐ (ma már azt is
hozzáfűzhetnénk, hogy nem virtuális, nem „online”) példákkal találkoztatjuk
a gyerekeket.
3. Képszerűségével hidat teremt a mindenkori vizuális kultúra
megalapozásához, fejlesztéséhez. A KODAK Box törte 130 éves úton,
melyet lépten-nyomon képtárak szegélyeznek elgondolkodhatunk, mekkora
feladat már az iskolázás alatt megértetni, megszerettetni a látható világot.
Okkal képet – rajzot, festményt, sziluettet – csinál(tat)ni komoly kihívás. De
díszletet, kunyhót, királyfigurát, hétrőfszakállú Kapanyányimonyókot,
csónakból pecázót tervezni, vagy egy bábszakkörben „működő” szélmalmot
eszkábálni – az természetes és mindennapos dolog. Ezek közül semmit sem
lehet a kínai „Jáde Sárkány” üzletben, „oóccón” megvásárolni. „Le kell
gyártani”, s azt is tudni kell - hogyan. De Pista bácsi (és követői) mellett
mindez megtanulható volt, és lesz is.
4. A beszédhibák (pöszebeszéd, hadarás, dadogás stb.) javításának
leghatásosabb eszköze a bábjáték. Egy királyfi nem hadarhat, ha érthetően
kell elmondani – sőt Selyemhaj fülébe suttogni – a sorsfordító mondatokat!
A közösségben végzett tevékenység során oldódnak a gyermek gátlásai. A
paraván „fal”, ám vannak jótékony tulajdonságai is. A testképzavar
gyakorisága döbbenetes méreteket ölt, valós akadályként emelkedik a
photoshopos világban zavartalanul kifejlődni képtelen fiatalság előtt.
Fontosabb tudni, hogy egy paraván takarásában a tapsért, a sikerért együtt
izzó kiscsapat igazi aranyröggé olvadhat, mert tisztában vannak társaik
valódi képességeivel és biztosak lehetnek a csoport megtartó, védelmező
erejében. A közösség csak munkával, munkában teremthető meg.
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A járatlan utak írója – Hárs László
Trencsényi László

MTA Drámapedagógiai Albizottság
Absztrakt

A művészetpedagógiai konferenciák hagyományai közt rendre szerepel
egy-két szimpózium, melyen az előadók a gyermekkultúra jeleseinek portréit
mutatják be egy fiktív enciklopédia számára. Ez a tanulmány a XX. század
második felét jellemzi, több műfajban is (regényben, mesében)
korszakmeghatározó, kifejezetten a gyermekek számára alkotó írót, főbb
műveiket, egyszersmind a gyermekirodalom újszerűen gondolkodó teoretikusát
mutatja be. A történelmi háttérben a háború utáni várakozásteli periódus, majd
a „fényes szelek” elfagyása, illetve a késői Kádár-kor sajátos
művelődéspolitikai kontextusa áll. Az írók minden ciklusban tudtak fontosat,
újat, érdekeset mondani gyerekolvasóiknak, a gyermekirodalmat művelő,
gondolkodó értelmiségnek.

A gyermekkultúra héroszai
A gyermekkultúra megjelenését – leválását a felnőttek által felnőtteknek

készített, s e művekből „ad usum delphini” preparált, javító szándékú
„termékek” világáról - szinkronban látjuk a reformpedagógiák új
gyermekképének megjelenésével. Ez utóbbi jelenség társadalmi, gazdasági,
művelődéstörténeti okainak elemzése kívül esik e tanulmány tematikáján –
axiómának tekintjük. Izgalmas kutatási feladat lenne, ha a gyermekkultúra
jelenségvilágának periodizációját kísérelnénk meg bemutatni, nem különben a
XX. század különböző állam-raisonjainak viszonyát a gyermekkultúrához. Az
ellenőrzött kultúrpolitikát megvalósító, létező szocializmusok támogató
viszonya bonyolult összefüggésrendszerének értelmezési lehetőségei is ott
munkálnak megközelítéseinkben. Izgalmas kérdés annak tárgyalása: mi okozta
a honi hetvenes években a gyermekkultúra innovációjának szökőárszerű
megjelenését? (Trencsényi 2013) Folytonosság-e pl. a kodályi program beérése,
a Balázs Béla-i örökség vállalása? Vagy diszkontinuitásnak tekinthető a
politikai szabadságküzdelmek előkészítésének felvállalása? Vagy – egy másik
narratíva szerint – a puha diktatúra visszakeményedő ciklusaiban peremre
szorított ifjúsági kultúra aktorai szálltak alá? A művészetpedagógiai
konferenciákon hagyományosan sorra kerülő azonos című (A gyermekkultúra
héroszai) szimpózium szereplőinek – így a magamé is – vállalkozása
szerényebb volt. Meg vagyunk győződve arról, hogy adalékainkkal
hozzájárulunk egy átfogó magyar gyermekkultúra-történet szempontjainak
kialakításához.

A portrésor egyszerre feltáró munkálatok eredménye is a gyermekkultúra
néven nevezett jelenségvilág hagyományainak feltérképezéséhez, másfelől
alkalom a gyermekkultúra emlékezetének éberen tartására is. A nyilvánosság a
XX. század jelentős alkotó- és közvetítő művészeinek, gyakorló
pedagógusainak, teoretikusainak újabb és újabb köréről juthat ismeretekhez.
Különös értéke e szimpóziumoknak, hogy több művészetág jelesei kerültek

Sárospatakon nem csak könnyű (?), hanem kötelező is ekkora elődök
nyomába lépni. Elemezve, elfogadva, részleteiben kritizálva (előadásomban ezt
fejtem ki) - jómagam ezekre az üzenetekre ráérezve korszerűsítettem,
folytattam a nagy elődök által kitűzött utat.

A Tokaj-Hegyalja Egyetem a THEATER projekt keretében XXI. századi
szinten igyekszik J. A. Comenius és példamutató utóda Dudás István hagyatékát
éltetni.
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tanúskodik, hogy Hárs (Lukács György nevezetes „partizánelmélete”²
nyomán?) megőrizte autonómiáját, szabadgondolkodását. Példánk a
szerkesztésében 1952-ben napvilágot látott Új mesekönyv, mely nem
egyszerűen a gyerekirodalomba szorított, száműzött (jobbára „újholdas”)
szerzők megjelenési lehetősége volt, de lázadás a doktriner racionalizmus
ellenében is, mely a mese műfaját tekintette az idealista világnézet egyik
forrásának. Érvként sorolható a betiltott darab is, az 1954-es, az első Nagy Imre
kormány reformszellemiségét kifejező „kritikai realista” vígjáték, a Titkos őrs,
mely kiállás a bürokratizált, „iskolásított” gyerekmozgalommal szemben a
spontán közösségi önszerveződések mellett.

Egyébként ennek a történelmi pillanatnak igen gazdag és árnyalt az
ábrázolása a gyermekirodalomban; nyilván a makarenkói pillanat öröklődik a
bentlakásos vagy a „normális” gyerekközösségek életében, azon nyomban vagy
akár később e korról szóló e gyermekregények legyenek ezek: Vidor Miklós
Szökőárja, Varga Domokos Fiúkfalvája, Nagy Katalin Legfeljebb három
pofonja, hogy a hasonlóan jelentősebbeket említsem. Nagy Zsuzsa
Csakazértise, Thury Zsuzsa Francia kislánya, vagy akár (az elfelejtésre ítéltek
közül) Palotai Boris Sztálinvárosi gyerekekje már sajátos és ritka határesetek.

Egyébként az is jellemző, hogy a 60-as években játszódó Biri és Bori
esetében a racionalista optimizmus (a bizalom a játékban és a közösségben) már
valójában hamisan cseng, a galeri-történet már nem bírja el a Hárs-szellemű
megoldást. A pillanat múltát Hárs is észrevette, határozottan elzárkózott Klimkó
Gáborék a „mezítlábas úttörők” történetének további folytatásától. A következő
periódus a gyermekirodalom számára (a sematizmus álmegoldások epizódjai
után) valójában a Csutak-típusú hőst nevelte fel (Mándy Iván szülöttét), a
magányos merengőt. Ettől a tendenciától csak néhány javíthatatlan optimista
tudott eltérni. Mint Gergely Márta utolsó, a maga nemében klasszikus értékű
gyerekregényeiben, a Sanyiban és a Többsincs osztályban, Kántor Zsuzsa
néhány kisregényében, Csukás Keménykalap és krumpliorrjában — nem
véletlenül váltva tündérire a realista ábrázolást, vagy Janikovszky Éva Az úgy
volt… kezdetű hétköznapias karcolatsorozatában.

Az életmű és a korszak változásainak jele az is, hogy a hatvanas évektől
a regényírói toll helyébe a meseíró színes ceruzáit veszi kezébe, s a meglepő
fordulatokban, izgalmas nyelvi formulákban gazdag meséket ír, visszatérő hőse

¹T.i. Hárs folytatta az angyalföldi bérház gyerekeinek és a gyerekbarát orvosnak, Serbán
doktornak történetét. Igazán gyerekjáték, Ezek a pesti gyerekek címen szinte azonnal követték
a regények a Majd a gyerekek sikerét. . Az első regényben a „sejtegyesület” a maga módján az
ellenállásban keresi saját helyét, „Igazán gyerekjáték" lesz az újjáépítésben, az újjászületésben
talált gyermekfeladat, az Ezek a pesti gyerekek falura viszik a gyerekközösség jóhírét, míg a Mi
is voltunk gyerekekben megalakul a mezítlábasok úttörőcsapata. Ez a kétesztendős „történelmi
pillanat” adott igazi értelmet – Hárs könyvei ezt tanúsítják – a gyermekvilág önmegvalósítási
törekvéseinek. Ez a kor ígért perspektívát a gyerekeknek s a jelenben igényelte aktív
közreműködésüket. A „majd a gyerekek” pszichológiai és írói igazsága (hiszen a „majd a
gyerekek” törvénye valóságos műfaji szükséglete a gyerekregénynek) rátalált adekvát
történelmi korára. A „majd a gyerekek” pedagógiai igazsága egyszerre tartalmazta a nagy
kalandok valóságát s a jövőben való kiteljesedés távlatát. A Mi is voltunk gyerekekben
kulcsfontosságú a jelenet, amikor az újjáépített teret az akkor újszülött gyerekekről nevezik el
Csöppsefcsík térnek – mondván, hogy ők lesznek a jövő nagy emberei.
² Ld. Pomogáts (1975).

egymás mellé az emlékezésben, így mód adódik az egybevetésre is. A portrék
felvillantják a héroszok életútját, munkásságuk történelmi kontextusát,
értékelik szerepüket a gyermek- és ifjúsági kultúra fejlődése, paradigmaváltása
szempontjából. Személyes emlékek fűzik össze a forráskutatásokon alapuló
beszámolókat.

A gyermekkultúra értelmezésében a Bús Imre vezette kutatócsoport
munkáiban fogalmazottakat követjük: itt tartjuk számon a gyermekek számára
létrehozott, s a segítő támogatással gyermekek által létrehozott esztétikai értékű
jelenségeket (Bús, 2013).

A szóban forgó szimpózium-sorozat létrehozásában a kezdeményező
szerep az MTA Drámapedagógiai Albizottságáé volt és maradt; a feltáruló,
kiemelkedő életutak többsége a drámapedagógia, színházi nevelés, gyerek-
ifjúsági színjáték elkötelezettje. 2019-ben a hazai drámapedagógia „nagy
triászát” Gabnai Katalin, Mezei Éva, Debreczeni Tibor képviselte. Majd bővült
a kör Leveleki Eszterrel, Dimény Judittal Bábos Tóth Lászlóval, Szakall
Judittal, Kovács Andrásnéval, Várhidi Attilával, Dévényi Róberttel, Séd
Terézzel, Bodóczky Istvánnal, Bónis Ferenccel, Sándor Zsuzsával, Berczik
Sárával. 2022-ben a sárospataki Dudás Istvánt, Előd Nórát, Czibula Katalint
mutatta be egy-egy értő ismerője, illetve Kinszki Juditról, Varga Károlyról és
Rudolf Éváról, Hárs Lászlóról esett szó. Tanulmányom ebben a kontextusban
releváns igazán.

Hárs László pályája mint paradigma
A XX. század első kétharmadának idejét megélő alkotó, gondolkodó

pályaívét kívánom megrajzolni.
Az életrajzi adatokból a munkás származású, tanulni vágyó fiatalember

képe tűnik elő, akinek útja a szociáldemokrata mozgalomhoz, a Népszava
köréhez tart. Itt jelennek meg első versei, első kötete a „budapestiség” dicsérete.
(Kötetéért egyébként vallásgyalázás címén fogházbüntetésre is ítélte Horthy
bírósága.) E periódusból származó – Erich Kästner hatását magánviselő
gyermekregénye is a főváros kultikus helyét állítja központba. A 30-as években
írt regény szereplői a Pál utcai fiúk öccsei és húgai, az ugyancsak ifjúkori
művének, a Tétété című regény főhőse pedig egyenesen Karinthy Frigyesnek,
illetve a Lógok a szeren főhősének padszomszédja.

Tehetsége, erudíciója igazán a háború után teljesedik ki. A
Szociáldemokrata Párt „kultúrfelelőse” lesz, s 1947-ben kiadja az életmű
meghatározó regényét, a Majd a gyerekek címűt, mely – címébe foglalt módon
– a gyerekvilág társadalmi integrálásának mintája. (Az angyalföldi gyerekek
nem csupán szemlélői a főváros kegyetlen ostromának, a vészkorszak
tombolásának, de a „maguk módján” részt vesznek az ellenállásban, a
trilógiává, majd tetralógiává érlelt sorozat szerint az újjáépítésben, a béke
társadalmának konszolidálásában.) Hárs politikai műveltsége mellé
pszichológiai tudást is szerez. H. Wallon tanításait ülteti át elméleti
munkásságába (Wallon 1958).

Míg a „tetralógia”¹ tematikája azt sugallja, hogy az író asszimilálódnék az
„új rendbe” (bár a Majd a gyerekek pedagógiai mondanivalója élesen
ellentmond az 50-es évek paternalista gyerekképének), az életmű arról
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Hármuk befolyása, közreműködése, sőt néha diktatórikus törekvése az, ami – az
irodalom általános fejlődéstörvényei mellett – módosítóan hat a gyermek- és
ifjúsági szépirodalomra.

A pedagógia, a didaktika és a pszichológia fegyvertársként lép fel, de
valójában arra törekednek, hogy átvegyék a parancsnokságot a gyermek- és
ifjúsági irodalomban. Az igazi gyermek- és ifjúsági írók pedig ki és fel akarnak
szabadulni befolyásuk alól, ezért állandó emancipációs küzdelmet vívnak velük,
miközben az egyik fél sikerrel alkalmazza és hasznosítja a másik fél
eredményeit, s a másik az egyikét. Ez a küzdelem – amely sohasem dől el
véglegesen, mert az irodalom is, a három tündér is állandóan fejlődik,
tökéletesíti módszereit és eszközeit – nagymértékben befolyásolja a gyermek- és
ifjúsági irodalom haladásának irányát és ütemét. S a gyermek- és ifjúsági
irodalom története azt bizonyítja, hogy mindig akkor éri el legkorszerűbb
eredményeit, akkor aratja legszebb művészi győzelmeit, és akkor alkotja
nemcsak irodalmi, hanem pedagógiai és pszichológiai szempontból is
legértékesebb műveit, amikor diadalra viszi ezt az emancipációs harcot.
Természetesen nem úgy, hogy elveti vagy egyszerűen semmibe veszi a három
tudományág eredményeit, hanem úgy, hogy azokat felhasználva elébük vág, s
nem tanulja, hanem tanítja őket. Művekkel” (Hárs, 1972).

Összefoglaló
Hárs László munkásságának értelmezésére nem elegendő az elkötelezett

jelző (ahogyan pl. ezt a fogalmat éppen a gyermekirodalomra vonatkozóan
német példákkal a pályatárs, Nagy Zsuzsa értelmezte doktori
disszertációjában). Hárs életműve tele van kifejezetten változtatásra biztató,
hogy azt ne mondjam: tanító mozzanatokkal. Mondom ezt akkor, amikor
tudom, hogy a magyar gyermekirodalom legutóbbi kibontakozásának
győzedelmes zászlaján éppen a pedagógiától, a didaktikusságtól való
megszabadulás állt. Hárs László írásaiban vállalta a tanítás-feladatot.
Egyenesen a felvilágosodás nagy alakjaihoz hasonlítható töretlen hittel
rendelkezett a gondolat emberformáló erejét illetően. Mégsem tartom őt
didaktikusnak. Pontosabban: írásai lényegéhez a tanítói hivatás s a didaktika-
ellenesség együttvéve tartozik. Hát, ez hogy lehet? Előre bocsájtom, Hárs
Lászlóban s a hozzá hasonló alkatú gyermekírókban sajátos írói eredetiség
rejlik itt. A különbség a didaktikus irodalomtól lényegbevágó. Erről tanúskodik
a Kincskereső című, hajdanán igen népszerű gyermekirodalmi folyóiratnak
adott interjújában a „járt és járatlan útról" szóló mondat mélyebb tartalma is. A
didaktikus irodalom a felnőttvilág állandónak vélt és hirdetett igazságait
sulykolná a gyerekek fejébe, a járt út nevelési tanulságait kínálja. (Kínálja?
Diktálja.) Hárs mindig és következetesen új igazságoknak toborzott híveket, a
járatlan út pedagógiáját ajánlotta.

Didaktikusnak–megítélésem szerint – a gyermekirodalomban a
mindenáron „felnőttpárti", konformista morált fogalmazó magatartás
mondható, ezzel szemben—terminológiánál maradva – felvilágosító, ha új
tanítás, új igazság szólal meg benne. S a XX. században – mind a
gyermekirodalomban, mind a pedagógiában mindenesetre – egy ilyen
forradalmi újdonság található: a gyerek igazsága.⁴ Ez a fajta pedagógiai attitűd

Buci királyfi (tán Korczak Matykójának van rá hatása?) Szerkeszti a Móra
Kiadó évente megjelenő meseantológiáit.

Az epilógus szomorú történet: ez a meg nem írt regény. Arról szólt volna
– megtörtént eset alapján –, hogy az öntevékeny gyerekcsapat kollektív
felhasználásra szánt nyereményét miként szedik szét a jövedelemkiegészítésre
vágyó szülők. Vége az öntevékeny gyerekközösség illúziójának.

A teoretikusról – irodalomtörténeti kontextusban
Mint írtam, előadásai, tanulmányai a gyerekirodalomnak fontos elméleti

szakembereként is bemutatják Hárs Lászlót. Jegyezzük fel összefoglalásunkban
a fő gyermekirodalmi műfajok aktuális kérdéseiről szóló elméleti
megnyilatkozásait!³ Legalább ennyire fontosnak tartom azon írásait, amelyeket
az „álruhás esztétika” számára írt.

Van ugyanis egy ilyen „mesébe illő” jelenség a századvégi magyar
gyermekirodalomban. Miután a teoretikus elemzések, a kritika lehetőségei és
presztízse oly szűkek voltak (az egyetlen szocialista ország voltunk, melynek
nem voltak – ma sincsenek – gyermekirodalmi, a gyerekek kultúráját illető
kritikai, elméleti orgánumai), így az elmélkedő kedv álruhát ölt, s valóságos
irodalmi alkotásban, mesében kel életre.

Ebben nem Hárs volt az egyetlen. Az írói alkotás lélektanának elemzése
lelhető fel Petrolay Margit Mese a hét mesterségről című művében, Lázár Ervin
erdei költői versenye (amelyben majd Dömdödöm győz) a kortárs gyermeklíra
típusainak nemcsak a paródiája, de értő rendszerezése is. Ugyancsak az utóbbi
Berzsiánja, aki a mesében a költő társadalmi küldetésének kérdéseivel
küszködik. Hárs László Bevezetője a Csupa mese című antológiához pedig
érvényes hozzászólás a meseesztétika tudósainak asztalán.

Hárs kiemelkedő aktivitást vállalt az Írószövetség Gyermek- és Ifjúsági
Irodalmi szakosztályában. Konferenciák résztvevője, előadója. Az irodalmi
sajtóban induló gyermekirodalmi viták kulcsszereplője volt. Ekkor fogalmazza
meg walloni alaptételre hivatkozva az „elnyomott gyerek” kitörésének, egyben
beilleszkedésének – a gyermekirodalomban tükröződő – alternatíváit, a „külön
világ” megteremtésének vágyát (ld. a cserkészet gyerekképét), illetve a
„felnőttesen” cselekvő integrálódó gyerek rajzát.

S mert jelentős alkotó volt, életműve a gyerekirodalomról kialakult
fogalmaknak is az újragondolására késztetett. Pedagógia és esztétikum
viszonyának kérdéseiről ő is megfogalmazta álláspontját: ,,…a gyermek- és
ifjúsági irodalom fejlődését nem csupán a társadalom általános
mozgástörvényei, valamint az irodalom fejlődésének belső törvényei
befolyásolják és határozzák meg, hanem egyebek is. Ezek az egyebek: a
didaktika és pedagógia, amely két tündér ott állt annak idején az újszülött
bölcsője mellett. A mindössze körülbelül százötven éve született gyermek- és
ifjúsági szépirodalom előzményei ugyanis nem a népmesék és a népi mondókák,
mint hinni lehetne, hanem a tankönyvek, káték, hármas kis tükrök… S a két
tündérhez újabban még egy harmadik is csatlakozik: a gyermeklélektan.

³ Az ifjúsági regényhős (Csillag, 1953); Lehetőség, létjogosultság, szükségesség (Jelenkor,
1969); Racionalizmus és irracionalizmus a mesében (előadás Fóton, 1973); A 10–14 évesek és
a líra (előadás Miskolcon, 1977).
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– Hárs munkássága rá a példaképes esztétikai értékteremtésre. Ő semmiképpen
nem volt didaktikus, hanem (nevezzük így:) – felvilágosító.

A szóban forgó írói magatartásra van egy még szemléletesebb példám.
Ezúttal nem Hársé, hanem Lázár Erviné. A legfrappánsabban ez a mese igazolja
gondolatainkat napjaink magyar terméséből. Nem tartom illetlenségnek, hogy
nem Hárstól idézek, a példa egyben azt is bizonyítja, hogy Hárs László iskolát
teremtett. Nos, a mesében két király lányáért verseng két királyfi. (Szembetűnő
az igazodás mellett az eltérés a szabályos mesétől: egyúttal sejteti a szokatlan
megoldást a „javak" - a házasulandó királylányok—egyenlő, bőséges
„elosztása". (Mesebeli próbatételként mindkét király beszurkozza a kérők kezét
s egy hónap múltán kéreti magához őket. Közismert motívum. Mi lesz? Melyik
királyfi állja ki a próbát? A dolgos-e, akinek lekopik kezéről a szurok, avagy a
másik? Reflexeink, morálunk és pedagógiánk habozás nélkül szavazna a
dolgosra így szoktuk meg a tanító mesében. Ám a másik király a szurkos
kezűnek adja mégis a lányát. Miért? Mert az annyira szereti a lányt, hogy képes
volt megőrizni kezének béklyóját. Nem tagadja itt Lázár a dolgos-erényt, de –
váratlan gondolati fordulattal – a szeretet-erényt melléje állítja (tehát egy
szokatlan, ebben az összefüggésben új igazságot). Rálicitál, megkontrázza a
konform-igazságot. A születő igazságot fejezi ki írásában úgy, hogy lehetőséget
ad a választásra.

Az igazság és a gyerek viszonyáról szóló gondolatait nem is
tanulmányban fogalmazta meg Hárs, hanem—egyébként ismét egy frappáns
nyelvi-gondolati megoldással – egyenesen gyerekeknek szóló írásban, a
Győztes kerestetik című regény egyik hősének szájába adja: „Az olvasót
általában nem szabad félrevezetni, de a gyerekolvasót különösen nem. A
felnőttek néha féligazságokkal is beérik, mert megtanulták, hogy a féligazság is
több, mint a semmi, vagy mint a teljes hazugság.”

A meseíró Hárs László is a gondolat harcosa: 1973-ban, sokak számára
emlékezetes előadást tartott Fóton a racionalizmus és irracionalizmus
kérdéséről, s szellemesen, meggyőzően bizonyította, hogy a mesének nem az
irracionális a lényege; „a mesebeli győzelem kilépés a jelen rossz (észszerűtlen)
világából a belépés a jó, igaz értékek birodalmába” (Trencsényi, 2014a).

Életműve a gyerekélet jogaiért vívott szabadságharc folyamata. A
felszabadulás után született regény címével fogalmazva, a „majd a gyerekek”
igazsága mellett állt ki rendületlenül, úgy, hogy a gyerekélet aktuális
konfliktusaiban alkotott harcos írói véleményt.

A tanulmányban hivatkozott szépirodalmi – ifjúsági irodalmi művek:
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Gergely M. (1968). Többsincs osztály. Móra Kiadó.
Hárs L. (1938). Mienk az Erzsébet-tér. Dante Kiadás.
Hárs L. (1947). Majd a gyerekek. Dante.

Gondoljunk Freinetre s Korczakra, a „gyermeki jogok” megfogalmazóira. (Ld. Makai 2000)
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Absztrakt
AMASS projekt (Acting on the Margins: Arts as Social Sculpture,

magyarul: Művészetpedagógia a társadalom perifériájára sodródottakért) két
magyarországi résztvevője, a Ludwig Múzeum és a Magyar Nemzeti Galéria
múzeumpedagógiai és tanártovábbképzési programjának jó gyakorlatokat is
bemutató ismertetésére törekszik tanulmányunk.

AMASS
Az Európai Uniós Horizon2020 AMASS projektet (Acting on the

Margins: Arts as Social Sculpture, magyarul: Művészetpedagógia a társadalom
perifériájára sodródottakért)¹ Magyarországon koordináló Corvinus Egyetem
partnerintézményei voltak a Ludwig Múzeum és a Magyar Nemzeti Galéria is.
Az AMASS projektben résztvevő „hét ország felsőoktatási és művészeti
intézményeit tömörítő kutatói közösség céljai:

1. Szisztematikus, összehasonlító szakirodalmi tanulmányban feltárni a
művészet alapú társadalmi integráció formáit, módszereit, értékelési módjait és
eredményeit az AMASS partnerországokban;

2. Nemzetközi, összehasonlító projekt elemzések végzésével vizsgálni a
hatásos iskolai és iskolán kívüli, fiataloknak és fiatal felnőtteknek szóló
művészeti módszereket, amelyekkel az iskolai, múzeumi és közösségi terekben
a kulturális és szociális integráció megvalósul;

3. A tapasztalatokra alapozva, országonként öt-öt új művészeti-alapú
projektet tervezni, megvalósítani az iskolában és azon kívül, formális,
nemformális vagy informális keretben és értékelni a vizuális (média)
művészetek és a dráma személyiségformáló, képességfejlesztő és integratív
hatását” (Kárpáti 2021, p. 41).

¹ Acting on the Margins: Arts as Social Sculpture (AMASS), magyarul: Művészetpedagógia a
társadalom perifériájára sodródottakért projekt magyar nyelvű honapja (2020). http://
amassprojekt.hu

Interdiszciplinaritás és kultúrtörténet – a Magyar Nemzeti Galéria
programja

A Magyar Nemzeti Galéria (MNG) 2020 szeptemberében csatlakozott az
AMASS projekthez. A múzeumi projektek megvalósítására kiírt tender egyik
nyerteseként az MNG 2020 szeptembere és 2022 márciusa között kapott
lehetőséget múzeumpedagógiai kutatásainak megvalósítására. A program
fővárosi és vidéki oktatási intézmények számára fejlesztett olyan
múzeumpedagógiai foglalkozásokat, amelyek hatékonyak lehetnek a társadalmi
különbségekből adódó hátrányos helyzet leküzdésére és adaptálhatóak más
múzeumok számára is. A program részeként 30 órás akkreditált
tanártovábbképzés is indult. A képzés az Összefüggések és párhuzamok a
képzőművészet tükrében – a 19. századi magyar irodalom és történelem
tanításának újszerű lehetőségei címmel került megvalósításra két alkalommal,
2022-ben hibrid formában.

Amúzeumpedagógiai program résztvevői
Az MNG egy fővárosi és egy vidéki középiskolával (Premier Művészeti

Szakgimnázium, Budapest, valamint Gorsium Gimnázium, Szakgimnázium és
Technikum, Székesfehérvár) működött együtt a projekt második ütemében
(2021. szeptember – 2022. március). Az iskolák és az osztályok kiválasztásánál
fontos szempont volt, hogy olyan diákok juthassanak el a múzeumba és
vegyenek részt a foglalkozásokon, akiknek más körülmények között nem, vagy
csak nagyon nehezen lenne erre lehetősége (szociálisan hátrányos helyzet,
tartós betegség miatt), illetve a program a kifejezetten sajátos nevelésű igényű
diákokat kívánta segíteni. Mindkét osztály tizedik évfolyamos volt a
foglalkozások idején, összesen 32 tanuló és két kísérő osztályfőnök vett részt.

A program felépítése
Mindkét iskola esetében az állandó gyűjteményben (nagyobb fókusszal a

19. századi alkotásokon, amelyeket kiegészítettek a többi gyűjteményi
egységből kiválasztott, az adott nap témájához releváns műalkotások), illetve
két időszaki kiállításban (Gerhard Richter. Valós látszat, valamint Kép és
kultusz. Szinyei Merse Pál (1845–1920) művészete) került sor a
foglalkozásokra. A Magyar Nemzeti Galéria által megvalósított tanárképzéshez
(Albrecht-Király, 2022) hasonlóan a program fókusza a 19. századi magyar
történelem bemutatására került, kiegészítve egy-egy a korszakot megelőző és
követő, a magyar művelődéstörténetben meghatározó szerepet játszó
eseménnyel és a hozzá kapcsolódó történelmi változásokkal. Így például
elsőként a mohácsi vész eseménye került a középpontba. Gyűjteményünk
lehetőséget adott rá, hogy ne csupán a 19. században az erre reflektáló
festményeket nézzük meg, hanem a késő-gótikus szárnyasoltárok világának
felfedezésével a 15–16. századi magyar művészetbe is betekintést nyerjünk.

A foglalkozások során alkalmazott módszerek
A foglalkozások előkészítésekor a kurrens szakirodalomból kifejezett

figyelmet fordítottunk dráma-, és zenepedagógiai módszerekre és feladatokra,
illetve tájékozódtunk a meseterápia felhasználható módszereiről is. A
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kiállítótérben használt módszerek és feladatok arra építkeztek, hogy a tanulási
módszerek és az emlékezés minőségének kapcsolatában összefüggés található:
minél inkább élményalapú, aktív részvételt követel a (tanulási) folyamat, annál
hatékonyabban emlékezünk, azaz ebben az esetben minél több érzékszervet
kapcsolunk be és minél több mozgásos feladatot adunk, várhatóan annál jobb
arányban emlékeznek majd a gyerekek a kapott információkra, az érzéseikre,
gondolataikra (Hooper-Greenhill 1994:145). Az egyes alkalmak
bevezetőjeként, ráhangolódásként, felváltva kaptak egyéni, illetve csoportos
feladatokat az iskolai csoportok. Egyéni feladatként az adott témához
illeszkedő, az AMASS projekt keretében készült feladatlapokat töltötték ki.² A
csoportos játéknál az MNG korábbi projektek keretében fejlesztett
múzeumpedagógiai társasjátékait használtuk. Ezek közül elsősorban a
megfigyelést és memóriát fejlesztő kártyákat: az egyes A5 méretű kártyák egyik
oldalán mindig festményreprodukció található, míg a másik oldalon kérdések a
festménnyel kapcsolatban – például milyen színek, milyen tárgyak stb.
szerepelnek rajta. A másik társasjáték - kirakósjáték, azaz puzzle – szintén a
múzeum ismert festményeit használja.

A foglalkozásokon nagy hangsúly került a szaglást és a hallást is
bekapcsoló feladatokra a vizuális képességek fejlesztése mellett. A különböző
illatokat tartalmazó tégelyek segítségével a műalkotásokkal kapcsolatos
asszociációk és gondolatok gazdagodása volt megfigyelhető; ezen felül egy-egy
illat felismerésével járó izgalom a múzeumi térben való, néha visszafogott
hangulatot is oldotta a diákokban.

A szemléltető eszközök közül egy 18-19. századi női fűző hasonmás
darabját használtuk, amelyet a diákok ki is próbálhattak. A ruhadarabbal
könnyebben érthetővé vált a 19. századi festményeken ábrázolt test-ideál, a
korszak öltözködési szokásai. A kinézet, az öltözködés nagyon sok esetben
olyan téma, amely kifejezetten foglalkoztatja a diákokat, a bemutatott
festmények és a korhű ruha segítségével lehetett velük beszélgetni saját
tapasztalásaikról, a body positivity jelenségéről.

Az auditivitást segítségül hívó feladatoknál a múzeumpedagógus által
előzetesen kiválasztott, különböző műfajú zenei részletek kerültek lejátszásra.
Ezek között több, kifejezetten a korosztály számára is ismert és kedvelt
zeneszám volt, amelyek segítségével a diákok még könnyebben tudtak
kapcsolódni a műtárgyakhoz. A Premieres diákok esetében ezek a feladatok
kifejezetten jól működtek, mivel az osztály minden tagja vagy hangszeres vagy
énekes tagozaton tanul, így számukra kifejezetten fontos a zene jelenléte
mindennapjaikban. A történelmi festményeket feldolgozó alkalmon a Premieres
csoport számára sikerült megszervezni élő zenét is, Munkácsy Mihály
Siralomház című festményénél állva egy magyar népdalt hallgathattak meg,
amelynek szövege kapcsolódott a témához. A népdal mind stílusában, mind
pedig témájában illeszkedett a festményhez. A Gorsiumos diákok a Richter-
kiállításban különböző kisebb hangszerek segítségével fedezhették fel a
szinesztézia jelentését, illetve a hangszerek egyben taktilis eszközökké is
váltak.

² Online feladatlapok (2023). Magyar Nemzeti Galéria. www.mng.hu/feladatlapok

Csoportos feladatként a szabadságharchoz köthető fogalmakkkal pedig
activity-t játszottak, el kellett mutogatniuk a kapott szavakat a társaiknak
anélkül, hogy kimondják azokat.

Aműhelymunka során megvalósított feladatok
Szárnyasoltár készítése (csoportos feladat)

A múzeumi térben korábban látott³ késő gótikus szárnyasoltárok
mintájára kellett elkészíteniük a diákoknak a saját szárnyasoltárukat, úgy, hogy
különböző újságkivágásokat, képeslapokat és akár a saját rajzaikat használják
fel ehhez. Arra kértük őket, hogy olyan narratívát, képegységeket alakítsanak
ki, amely számukra fontos témákhoz kapcsolódik. A kész műveken megjelenő
témakörök mutatják, hogy komoly, univerzális problémák is foglalkoztatják a
korosztályt, így a klímaváltozás, gyermekek/következő generáció sorsa,
egészséges étkezés, más kultúrák iránti érdeklődés, művészeti korszakok
váltakozása, fiúból férfivá válás („hivatalos felnőttkor, a 18. életév betöltése”).

Székely Bertalan: Egri nők (1867)⁴ vagy Wagner Sándor: Dugovics Titusz
önfeláldozása (1859)⁵ című képének újraalkotása kollázstechnikával (csoportos
feladat

A kiválasztott történelmi festmények újraalkotását kértük a diákoktól oly
módon, hogy kizárólag geometriai formákat használjanak fel, alakítsák át a
szereplőket, a tájat, az épületeket etc. A feladatot megelőző kiállítótéri
beszélgetésben a kompozíciós elvek bemutatása is megtörtént, így azokat a
feladat közben a gyakorlatban is kipróbálhatták, ezzel is segítve az elméleti
részek könnyebb megértését. Ugyanakkor a geometriai formák kizárólagos
használata fejlesztette a térbeli látást és az absztrakciós képességeket is,
amelyek kifejezetten fontos fejlesztendő területek az SNI-s gyerekeknél.

Festés temperával – Gerhard Richter után (egyéni feladat)⁶
A diákoknak lehetőségük nyílt megnézni a Gerhardt Richter. Valós látszat

c. időszaki kiállítást, ahol a művész által használt és kifejlesztett egyéni
festéstechnikát (csurgatás, kaparás, visszaépítés különböző festő eszközökkel,
festőkéssel, spatulával) figyelhették meg. A műhelymunka során kipróbálhatták
ugyanezeket a technikákat ecset, szivacs és egy vonalzó segítségével, utóbbival
a festéket áthúzó, átmozgató spatulát helyettesítettük. Nem tettük kötelezővé,
hogy csak ezt a technikát használják, így van, aki a szabadkézi festést
választotta inkább. Nagyon érdekes volt látni, hogyan engednek teret a belső
világuknak, hogyan képeződik le személyiségük a festés révén. Az egyébként
szorongással küzdő tanuló egyre felszabadultabbá vált, ahogyan haladt a
festményével.
³ Keresztelő Szent János-főoltár a kisszebeni Keresztelő Szent János-templomból, 1496.
Magyar Nemzeti Galéria. https://mng.hu/mutargyak/keresztelo-szent-janos-fooltar-a-
kisszebeni-keresztelo-szent-janos-templombol/
⁴ Székely Bertalan: Egri nők, 1867. Magyar Nemzeti Galéria. https://mng.hu/mutargyak/egri-
nok
⁵ Wágner Sándor: Dugovics Titusz önfeláldozása, 1859. Magyar Nemzeti Galéria. https://
mng.hu/mutargyak/dugovics-titusz-onfelaldozasa/
⁶ Gerhard Richter. Valós látszat. (2021. augusztus 27. – november 28.). Időszaki kiállítás.
Magyar Nemzeti Galéria. https://mng.hu/kiallitasok/gerhard-richter-valos-latszat/
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Videókészítés (csoportos feladat)
Az MNG másik időszaki kiállítása, a Kép és kultusz. Szinyei Merse Pál

(1845–1920)⁷ művészete lehetőséget adott a digitális világ, a tanulókat
mindennapjaikban körülvevő csatornák és eszközök beemelésére. A kiállítás
nemzetközi kontextusba helyezte Szinyei Merse Pál életművét, hangsúlyozta a
világkiállítások fontosságát. A diákok feladata egy promóciós videó elkészítése
volt a kiállításról, amelyet saját mobiltelefonjaikon készítettek el (felvétel,
vágás-szerkesztés).

Manuális lentikulár (egyéni feladat)
A valóság és illuzió kettősségének megvitatására a kortárs gyűjtemény, a

Lépésváltás című kiállítási egységben is sor került, ahol a diákok
megtekintették többek között Esterházy Marcell műalkotását is.⁸ A feladatuk
egy ismert tinédzser ikon, Justin Bieber manuális lentikuláris arcképének
elkészítése volt. A feladat típusa és kivitelezése azoknak az SNI-s tanulóknak
segít, akiknek nehézségeik, elmaradásuk van a motoros képességek terén. Az
arckép elkészítéséhez egyenlő nagyságú csíkokra kell felvágni az arcot mutató
képet (2x), majd nagyon precízen felragasztani azokat egymással váltakozva
egy papírra, amit meghajtunk a csíkok mentén.

Reflexiók a programról
A múzeumpedagógiai foglalkozásokhoz és a tanártovábbképzéshez is

készült kérdőív, amelyekhez a Google Űrlap formátumot használtuk. Az
elégedettségre vonatkozó kérdések mellett lehetőség volt a kitöltők számára
(diákok, osztályfőnökök, továbbképzésen résztvevők) az egyes program-
elemek értékelésére is.⁹ A konstruktív visszajelzések alapján az egyes elemek
újbóli megvalósításakor ezeket figyelembe vesszük.

Fontosnak érezzük, hogy olyan visszajelzéseket kaptunk a hátrányos
helyzetben lévő diákoktól, amelyek megerősítették, hogy szívesen vennének
részt a jövőben is hasonló foglalkozásokon, projektekben.

Egyenlő hozzáférés a művészethez - a Ludwig Múzeum programja
Az AMASS – Acting on the Margins: Arts as Social Sculptures

nemzetközi kutatásban az egyik fontos hívószó maga az egyenlő hozzáférés,
amely a művészeti alkotások, de a magát a művészettel való fejlődést,
gyógyulást és láthatóvá válást is jelenti. A művészethez való hozzáférés terén a
Ludwig Múzeum – Kortárs Művészeti Múzeum kutatási programjában a

⁷ Kép és kultusz. Szinyei Merse Pál (1845–1920) művészete. (2021. november 12. – 2022.
február 20.). Időszaki kiállítás. Magyar Nemzeti Galéria. https://mng.hu/kiallitasok/kep-es-
kultusz-szinyei-merse-pal-1845-1920-muveszete/ és videó a kiállítás előkészítéséről. (2021.
december 8.). Magyar Nemzeti Galéria. https://www.youtube.com/watch?v=23HqAPh8VN4
⁸ Esterházy Marcell: Orthodromie, 2011. Magyar Nemzeti Galéria. https://mng.hu/mutargyak/
orthodromie/
⁹ Diákok visszajelzéseiből: „Közelebb hozta egymáshoz az osztály tagjait; A csoportmunka
tetszett a legjobban, érdekes feladat volt, tetszett, hogy a barátaimmal oldhattam meg a
feladatot; Amikor tükörben láttuk a festményeket a lehívott haláltáboros képekről [Gerhard
Richter kiállítás] nagyon jól átadta a mondandóját, jó volt a feladat is.”

hátrányos helyzetű diákokkal közös múzeumpedagógiai foglalkozások, de az
akkreditált pedagógus tanár továbbképzés is az egyenlő hozzáférés jegyében
fogalmazódhatott meg. A kortárs művészeti alkotásokhoz sokszor bizalmatlanul
fordulnak a szemlélők – életkortól függetlenül – és bizonytalanul nyúlnak a
pedagógusok is. A Kortársunk a művészet – a kortárs művészet pedagógiai
hasznosíthatósága a köznevelésben című 30 órás akkreditált továbbképzés célja
az volt, hogy a pedagógusok ismereteinek és készségeinek folyamatos
fejlesztésével az oktatási és nevelési folyamatokban naprakész tudással
rendelkezzenek a szakemberek. Munkájuk során felfedezzék és a későbbiekben
önállóan is megtervezhessék azokat a iskolai vagy múzeumi órákat,
amelyekben a tananyag kreatív módon, a kortárs művészet bevonásával adható
át diákjaiknak.

A program sajátosságai
Az AMASS kutatás által nyújtott támogatásnak köszönhetően az első két

képzést ingyenesen tudtuk megvalósítani. Az országos körben meghirdetett
lehetőségre 85 pedagógus jelentkezett, akik között volt óvópedagógus, tanító,
általános és középiskolai tanár, kollégiumi nevelő, fejlesztő pedagógus,
intézményvezető, diákönkormányzatot segítő pedagógus,
munkaközösségvezető, osztályfőnök, szabadidő-szervező, gyakorlóiskolai
vezető tanár. A 36 részvételi helyre történő válogatás során a Ludwig Múzeum
múzeumpedagógusai úgy döntöttek, hogy elsőbbséget élveznek a vidéki
kollégák, hiszen számukra kevesebb hozzáférés van a képzésekhez, mint a
fővárosban élőknek. A kiválasztás során további előnyt jelentetett, ha a
pedagógus hátrányos helyzetű tanulókkal foglalkozik.

A képzési csoportokat egyfajta tanulóközösségként képzeltük el, így a
csoportba történő kiválasztáskor figyelembe vettük azt is, hogy a résztvevők
eltérő tapasztalataik, tudásuk és hátterük által egymást is tanítsák és fejlesszék.
A jelentkezésekben felülreprezentáltak voltak a női és középiskolai tanárok. A
kiválasztás során két kritériumot határoztunk meg: képzési megállapodás az
iskola igazgatójának támogató nyilatkozatával és egy kitöltött motivációs űrlap.
A motivációs űrlapon gyűjtött információk segítettek megérteni a tanárok
hátterét és érdeklődését, valamint meghatározni a kortárs művészettel
kapcsolatos ismereteiket.

Az első képzésen két olyan résztvevőnk volt, akik egy felnőtteknek szóló
gimnáziumban dolgoznak, egy fő egy egyedi oktatási programmal rendelkező
általános iskolából, és egy pedagógus egy nevelőotthonból érkezett, ahol főként
vidéki roma gyerekek tanulnak. Két tanár alapítványi iskolában tanít, ahol a
speciális igényű diákok kisebb csoportokban tanulhatnak, mint az állami
iskolákban. Meghívtunk egy képzőművészt és egy szabadúszóként dolgozó
drámaterapeutát is a minél gazdagabb szakmai háttér biztosításának érdekében.

A képzés országos szinten való elérhetőségének biztosításáért, a vidéki
pedagógus kollégák minél zökkenőmentesebb bekapcsolódásának
elősegítéséért a továbbképzést részben az online térben valósítottuk meg. Már a
képzés tervezési időszakában is fontosnak tartottuk az online térben valós idejű
jelenléttel, valamint a fizikai térben való oktatás együttes alkalmazását. Ennek
érdekében a 30 órás képzést az alábbiak szerint építettük fel: a háromszor 8 órás
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online oktatáson az elméleti tudásátadásra volt lehetőség, míg a negyedik, 6
órás gyakorlati alkalmon a résztvevők a múzeumban tehették át az elméletben
tanultakat a gyakorlatba. Az élet igazolta az online oktatás mellett való
döntésünket, ugyanis a COVID 19 járvány miatti kényszerű zárvatartás miatt
már a második csoport múzeumi óráját is csak online tudtuk megtartani, illetve
a résztvevők a vizsgaprojektjeik jelentős részét is online tudták megszervezni.
Az online felületen történő oktatás mellett szóló érvek között volt:

- a vidéken élő résztvevőknek nem jár időben és anyagi szempontból plusz
teherrel a képzésre való utazás

- bárhonnan bekapcsolódhatnak a képzésbe és amennyiben szükséges,
rövid időre ki is léphetnek abból

- az oktatásokat rögzíthettük, így a tanultakat igény szerint többször is
visszanézhették a résztvevők, pótolhatták a meg nem hallgatott
tananyagokat

Az online oktatás negatív, a tanulást nehezítő tényezői voltak:
- a résztvevők eltérő IT ismeretei miatt a kezdeti időszakban a ZOOM

felületre való becsatlakozás, képernyőmegosztás további segítségnyújtást
igényelt az oktatóktól

- a 8 órás monitor előtt töltött idő több résztvevő visszajelzése alapján is
megterhelő volt. Törekedtünk az oktatási formák változatos
szervezésével, az előadásokat egyéni és csoportmunkával oldani, rövid
szünetek beiktatásával segíteni a folyamatos koncentrációt.

- a személyes kapcsolatok hiánya, az online tér elidegenítő hatása ahogy a
távoktatás valamennyi formájában, itt is érzékelhető volt.

A 30 órás képzési időszak négy oktatási napja az alábbi oktatási egységekből
épült fel:

- a 21. századi múzeumok működése és modellje, modern kiállítások
értelmezési lehetőségei

- a 20. század és kortárs művészettörténet főbb kérdései, alkotó és önálló
műelemzés

- a múzeumpedagógiai módszertani eszköztára, kommunikációs anyagok
és forgatókönyvek összeállítása, dramatikus és alkotótevékenység,
hátrányos helyzetű gyerekek a múzeumban

- múzeumi gyakorlat, foglalkozásterv önálló összeállítása
A továbbképzés zárásaként, az öthetes mentorálási és felkészülési időszak

alatt a résztvevőknek a múzeum múzeumpedagógusának támogatásával egy
múzeumpedagógiai eszközöket, valamint modern és kortárs műalkotásokat
felhasználó pedagógia projektet kellett megvalósítaniuk, dokumentálniuk, majd
egy rövid, 10 perces prezentáció során bemutatni eredményeiket a
továbbképzés oktatóinak és a többi résztvevőnek. A feltöltött prezentációk és az
önreflexiós szövegek alapján világosan azonosíthatóak, a kortárs művészettel
eddig nem foglalkozó résztvevők nyitási kísérletei és a műalkotások
választásában is erőteljesen megjelennek a Ludwig Múzeum gyűjteményében
szereplő tárgyak. Módszertani szempontból is változatos eszközkészlet
rajzolódik ki a záró prezentációk áttekintése során, még úgy is, hogy a

résztvevők saját csoportjaikkal végezték el a programot és törekedtek a
foglalkozásnak a már összeállított tanrendbe való illesztésére.

Ízelítő a megvalósított oktatási projektekből
A kortárs művészettel való ismerkedést már fiatal korban el kell kezdeni.

Az általános iskolás diákokkal megvalósított online művészeti nevelési projekt
célja a kortárs művészet iránti érdeklődés növelése volt, valamint a művészeti
nevelési programot az iskolai munkaorientációs napba való beillesztése. A
program központi műalkotása és kiindulási pontja Csákány István "A holnap
dolgozója, bevetési ruha" című szobra volt (2009). Csákány szobra alapján a
gyerekeket arra kérte a pedagógus, hogy otthonukban mindennapi tárgyak,
játékok és anyagok felhasználásával készítsenek szobrokat vagy installációkat
álmaik munkahelyének ábrázolására. Az értelmezés módszere a slow looking
megfigyelési módszere volt, ami elegendő időt biztosított arra, hogy a gyerekek
észrevegyék a műalkotás legfontosabb jellemzőit. A slow looking módszertana
ugyanis arra kéri a nézőt, hogy meghatározott időt töltsön a műalkotás
különböző jellemzőinek megfigyelésével, és vegye észre a műalkotás által
keltett érzéseket és érzelmeket. A beszélgetés során megismerkedtek a szobrok
általános funkciójával. Az online platform korlátozta a megfigyelés
lehetőségeit, a múzeumban pedig a műalkotás hatása erőteljesebb lehetett
volna. Ennek ellenére a tanár egy ragyogó, multimodális, a diákok egész
családját aktivizáló programot tudott tervezni.

A jelentkezés során előnyt élveztek azon pedagógusok, akik szakemberek
is marginalizálódtak (vidéken élnek, távol vannak a továbbképzési
lehetőségektől, speciális igényű vagy tanulási nehézségekkel küzdő
gyerekekkel dolgoznak). A nevelőotthonban élő roma származású gyerekekkel
dolgozó tanár fontos résztvevő volt, mivel tanítványai sok szempontból
marginalizáltak és kihívásokkal küzdenek. Az ő projektjében a döntő műalkotás
Mara Oláh (művésznevén Omara). roma autodidakta festőnő sorozata volt, aki
a vele szemben alkalmazott nehézségeket és korlátozó gyakorlatokat, amelyek
más roma emberekre is jellemzőek, állandósíthatta. Omara élettörténete és
alkotásai tökéletes választás volt a hátrányos helyzetű fiatalokkal való
munkához, akik könnyedén azonosulni tudtak a roma származású művésszel.
Omara képi nyelvezete egyaránt merít ihletet a klasszikus modern művészetből
(Picasso kék korszaka) és a roma vizuális kultúrából. Omara természetes
tehetséggel fogalmazott meg összetett, nagy intenzitású érzelmeket és
cselekvéseket kompozícióiban, és a hatásos figurális ábrázolás mellett a
szereplők gondolatait, mondatait is kiemeli. A fiatalok egy személyiségfejlesztő
tréning során dolgozhatták fel Omara műveit, valamint a személyüket ért
atttrocitásokat, megfogalmazhatták érzelmi reakcióikat konkrét helyzetekben és
a roma származásuk miatti kirekesztettség általános tapasztalatait, és
alkotófolyamatban hasznosíthatták vizuális kulturális örökségüket. A művészeti
oktatási program célja a kortárs művészet iránti nyitottság növelése, a tudatos
vizuális önmegjelenítés fokozása, valamint Omara mint valódi roma ikon
bemutatása a nevelőotthonban élő fiataloknak.

"Mindenki lehet felelős művész!" Joseph Beuys, akinek Pecsétes levél
(1967) című művét két tanár résztvevője választotta záróprojektje ihletőjének.
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Az első programban a tanárnő Beuys előadásaira és alkotói folyamatára
reflektált, a távoktatás során pedig az offline és az online módszertan keverékét
próbálta alkalmazni. Az előkészítő időszakban postai úton csomagokat küldött
a résztvevőknek a program során szükséges anyagokkal. Az online workshop
során a gyerekeknek és családjaiknak bemutatta Beuys performanszainak
komplex elméleti és kreatív jelentőségét. A program elsődleges célja az volt,
hogy biztosítsa az alkotás érzését és élményeit, a második pedig, hogy a
karanténban lévő elszigetelt és elszakított családtagok számára a közösség és az
együttműködés érzését nyújtsa.

A megvalósított foglalkozás több tantárgyhoz is kapcsolódott: biológia és
környezetismeret, irodalom és zene. A program első részében a diákok a tanárnő
előadásában John Cage zenéjét hallgatták meg. (Álom, 1948). E frontális
tevékenység után a diákok aktív munkába kezdtek, és kibontották a csomagot.
Az általános iskolás diákokat és családjaikat, összesen tizenkét résztvevőt arra
kértek, hogy rajzolják meg egy magból kinövő lény képzeletbeli portréját. A
rajzok véglegesítése után a gyerekeknek el kellett ültetniük a magokat; ez az
akció Beuys 7000 fa (1969) című akcióját tükrözte. A résztvevők utolsó feladata
az volt, hogy magot küldjenek egy általuk kiválasztott személynek, és ezzel az
egyszerű művelettel mail artot gyakorló művésszé váltak.

A második művészeti oktatási projektet Beuys művészeti tevékenysége
ihlette. A tanárnő, aki ezt a projektet tervezte, festőművész és drámapedagógus,
ezért komplex és szerteágazó módszertani repertoárral rendelkezik a művészet
értelmezéséhez. A projekt célja az volt, hogy párbeszédet kezdeményezzen a
művészet céljairól, eszközeiről és lehetőségeiről egy több évfolyamon átívelő
csoportban (a résztvevők 13-25 évesek voltak), és segítsen a résztvevőknek
megérteni a termoplasztikus művészet gondolatát és a testi érzetekre
összpontosító érzékelési módot. A workshop helyszíne a tanárnő műterme volt,
ahol tíz különböző technikájú (rajzok, festmények és tárgyak) műalkotást
válogatott ki. Az első, bemutatkozó körben a résztvevőknek ki kellett
választaniuk egy olyan alkotást, amely segíthet nekik önmaguk bemutatásában,
majd szavazhattak egy olyan műalkotásra, amelyet szeretnének jobban
megismerni és azzal dolgozni a program során. A szavazólapon szereplő
műalkotások közül egy Beuys-alkotás szerepelt a válogatásban, és úgy döntött,
hogy vizuális idézőjelként ezt használja fel a modern művészet átfogó
jellegének hangsúlyozására. A program során a csoport tagjai saját
asszociációkat hoztak létre a kiválasztott műalkotásról, majd egy elbeszélő
történetet írtak annak értelmezéséhez. A kreatív drámafoglalkozáson a
résztvevők életre keltették a történet szereplőit és elemeit, majd a drámajáték
befejezése után a tanár időt adott a tapasztalatok megosztására. Záró
tevékenységként a résztvevőket arra kérték, hogy saját vizuális üzeneteket
készítsenek olyan konkrét jellemzők szerint, mint a méret (20x20x20
centiméter), a szín (legfeljebb három színt használjanak), legyen tapintható (a
"titok" és a Beuys-féle termoplasztikus ötlet megjelenítése), és végül rövid idő
alatt (20 perc) készítsék el.

Az AMASS kutatás művészeti és múzeumi foglalkozásait egy online
módszertani gyűjteményben foglaltuk össze, melyben hét, a múzeum
munkatársai által kidolgozott és megvalósított óravázlatot adunk közre,
valamint a Kortársunk a művészet képzés hét tanárának projektjét is
bemutatjuk, melyek közös pontja, hogy valamennyi a Ludwig Múzeum Időgép
című gyűjteményi kiállításának darabjait használták fel.¹⁰

A képzés jelentősége a múzeumok és iskolák együttműködésében
A résztvevők visszajelzései alapján megerősítést nyert az a

feltételezésünk, hogy a múzeumpedagógus és tanár, valamint az iskola és
múzeum együttműködésének hatékonysága nagyban növelhető azzal, ha a
pedagógus mélyebb betekintést kap a múzeumpedagógus munkamódszerében,
szempontrendszerébe. Ezek alapján kialakulhat egy olyan közös szakmai nyelv,
amely során az igényeknek és a lehetőségeknek pontosabb meghatározása és
kommunikációs valósulhat meg.

A módszertani ismeretek elsajátítása által a pedagógus a
múzeumpedagógussal egyeztetve, de akár önállóan is előkészítheti és
megvalósíhatja a múzeumlátogatást megelőző és előkészítő órát, valamint a
látogatást feldolgozó foglalkozást. A megvalósított képzések fényében
megerősítést kaptunk a tanulóközösség fontosságát illetőleg is, hiszen a
csoportok a résztvevők sokszínű háttere és tapasztalatának hála, valóban a
kortárs művészet sokszínű pedagógiai felhasználhatóságát valósították meg.

A program jövőbeni lehetőségei
A kutatás eredményeként megalkotott módszertani megoldások, valamint

az azokat összefoglaló módszertani kiadványok lehetőséget biztosítanak arra,
hogy a jövőben más csoportok számára is elérhetővé váljanak a foglalkozások,
akár saját tanáraik interpretálásában. Az összegyűjtött diákmunkák,
dokumentált foglalkozások a jövőben összehasonlítási alapként használhatók,
így a módszerek fejlesztése is pontosabban elvégezhető.

A kutatás során mindkét intézmény akkreditált 30 órás pedagógus
továbbképzést, amely a magyar nyelv és irodalom oktatását segítette múzeumi
kereteken belül a magyar klasszikus művészet alkotásainak segítségével,
valamint a kortárs művészet iskolai oktatásban való hasznosíthatóságának
lehetőségeit bővítette. Az intézmények a jövőben is indíthatják pedagógus
továbbképzéseiket, a Ludwig Múzeum - Kortárs Művészeti Múzeum jelenleg a
negyedik képzési turnus indítását készíti elő.

A pedagógusok és múzeumpedagógusok, az iskolák és a múzeumok ilyen
szoros és hosszú ideig tartó együttműködésére, ugyanazon iskolai csoportoknak
ilyen kimagasló gyakoriságú látogatására korábban nem volt példa a kutatásban
résztvevő múzeumok gyakorlatában, így ennek hosszútávú hatását jelenleg
pontosan felmérni nem tudjuk. A múzeumok gyakorlatában azonban
reményeink szerint további együttműködések, kölcsönös kutatási és tanulási
lehetőségek nyílnak majd meg.

¹⁰ Kortársunk a művészet. Módszertani gyűjtemény. (2022). Ludwig Múzeum. https://
www.ludwigmuseum.hu/kortarsunk-muveszet

https://www.ludwigmuseum.hu/kortarsunk-muveszet
https://www.ludwigmuseum.hu/kortarsunk-muveszet
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Absztrakt
Az előadás témája a hazai pedagógusképzésbe illesztett játszóház és

alkotóműhely bemutatása. A tér ki- és átalakítása a művészettel nevelés
korszerű szemléletével összhangban történt, így képviseli a művészet (főleg az
irodalom, a dráma-, báb-, színjáték) eszközeinek és ezek társművészeteinek
(vizualitás, zene, mozgás, fotó, film) koherenciáját, illetve e művészeti eljárások
szabad, autonóm és felelősségteljes alkalmazását. Ennek köszönhetően
lehetőség nyílik a közvetlen alkotás sokféle megtapasztalására (egyénileg és
csoportosan), valamint a tér lehetővé teszi a különböző művészetalapú
tréningek befogadását. A játszó- és alkotótér esztétikája az inspiráló, kísérletező
tevékenységeket, a komfortzónából való kimozdulást szolgálja, belső
kialakítása, dinamikus átalakításának lehetősége biztosítja a spontaneitást, az
improvizációt, de az irányított befogadást is.

Kutatásunk tehát jelentősen támaszkodik a térelméleti belátásokra, és
azzal foglalkozik, hogyan hat a tér szerkezete az alkotás folyamatára, a közös
gondolkodásra, hogyan tudják használni a gyerekek, a hallgatók és az oktatók,
ilyen módon pedig hogyan válhat a köztük lévő kommunikáció eszközévé.
Kiemelt feladatunknak tekintjük a prediszpozíciók tágítását, vagyis meg
akarjuk nyitni a tanulási környezetet az egyéni adottságokhoz, érdeklődéshez,
teret, eszközöket, új tanulási lehetőségeket biztosítani az ismeret- és
élményszerzéshez.

Célunk továbbá a felsőoktatás különféle diszciplínáinak és a
művészetalapú szemlélet, a művészi gondolkodásmód reflexiójának
megteremtése. A jelenlegi képzési struktúrában található kurzusaink
koherenciájának biztosítása, az egymás tevékenységére való rálátás,
módszereink, attitűdjeink folyamatos együttes alakítása, a pedagógus-hallgatók
művészi önkifejezési kompetenciájának fejlesztése a kreatív társas
tevékenységekben. Alkotó-fejlesztő foglalkozásainkat a holisztikus
gondolkodás hatásmechanizmusaira építve tervezzük.

Tapasztalataink szerint ez a tér kiválóan alkalmas innovatív művészeti
projektek és képzések megvalósítására, a különböző módszerek és jó
gyakorlatok kipróbálására, adaptálásra. A művészetpszichológia, a művészet- és
múzeumpedagógia kérdésfelvetéseit, a gyerekkultúra közvetítésének

lehetőségeit, a gyerekről való gondolkodást egészítjük ki gyakorlati
tapasztalatainkkal.

A tér értelmezési lehetőségei
A tér szerepének, jelentőségének vizsgálata, különböző irányú

megközelítése nem újkeletű jelenség, ám a térbeli fordulat (spatial turn) életre
hívta a térelméletet mint interpretációs keretet (a kérdésről átfogóan lásd:
Szentpéteri, 2010a és Sárkány, 2021). A kultúra és a tudomány minden területén
megélénkült az érdeklődés a tér meghatározó volta iránt, és egyre
dominánsabbá váltak az ebből kiinduló megközelítések, például a
pedagógiával, a pszichológiával és a művészetekkel kapcsolatban. Éppen a
jelenség kiterjedtsége miatt azonban nem lehet egy általában érvényes térbeli
fordulatról beszélni, sokkal inkább a különböző területeken végbement
diszciplináris térbeli fordulatokról (Sárkány, 2021, p. 319). Ennek hatására az
elméleti és az empirikus érdeklődésnek is a középpontjába került a tér, e
változás pedig sok területen (pl. humán- és társadalomtudományok, művészet,
építészet) helyezte új megvilágításba a vizsgálat tárgyát. A továbbiakban a
fogalmat művészeti és pedagógiai szempontból közelítjük meg, és úgy
tekintünk rá, mint egymással térbeli és szemiotikai kapcsolatban lévő dolgokból
álló kulturális képződmény. Ilyen módon a tér képes arra, hogy kulturális
kódokat aktiváljon, asszociációkat keltsen, ezért lehet reprezentációs funkciója,
szimbolikus jelentése (N. Kovács Tímea et al., 2005, p. 7). Ez pedig már
érintkezik a hely fogalmával, amely az egyén tértapasztalatából indul ki
(Sárkány, 2021, p. 319), és figyelembe veszi a benne kialakult értelmezéseket
is. Ehhez nagyon hasonló a belakott tér terminusa, amely a tervezett teret
felülírva, a használók jelentéstulajdonító gesztusai, cselekvései révén jön létre
(Szentpéteri, 2010b, p. 8–9).

A térbeli fordulat hatására a művészetekben áttevődött a figyelem a műről
a térre, amely alapvetően befolyásolja az alkotás létrehozását és befogadását,
végsősoron tehát magát a művet. A tér a műalkotás elválaszthatatlan része,
amely hozzájárulhat ahhoz, hogy a befogadó elszakadjon a rögzült
összefüggésektől, és helyettük új, szokatlan kapcsolódásokat fedezzen fel,
teremtsen meg – megélve ezzel a művészet lényegét. Ehhez azonban szükséges
az a komplex, fluid, akár ellentmondásokat rejtő tér, amely mindezt elősegíti,
hiszen ennek hiányában a mű akár el is veszítheti felforgató, katarzist előidéző
jellegét (Rabe, p. 13).

Izgalmas távlatot adnak a kulturális térszemléletnek az agykutatás újabb
eredményei, amelyek értelmében a tér „az emberi cselekvés dinamikája által
létrehozott konstrukció” (Bíró, 2010, p. 77), vagyis az agyban működő
neuronok kölcsönhatása révén jön létre. Ám ez a konstrukció csakis nem-
konstruált természeti elemekből épülhet fel, így voltaképp az eredeti szerkezetet
reprodukálják, alternatív valóságot alakítva ki ezzel (Bíró, 2010, p. 77). A
térnek tehát eleve sajátja az (egy alternatív valóság kialakítása), ami a benne
létrejövő művészetnek is célja és velejárója lehet. Újabb szempontokkal
gazdagíthatja a kutatást a térpoétika fogalma, amely a térről szóló költői
beszédmódok mellett a tér szociokulturális értelemben vett létrehozásának
módjait is vizsgálja, jelezve a tér és a nyelv szoros kapcsolatát, hiszen a nyelv
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és a gondolkodás is térben értelmezhető, miközben a tereket, az épületeket is
olvassuk (Szentpéteri, 2010b, p. 15, 18).

Mindez természetesen nemcsak a művészetek és a tudományok esetében
érvényesül, hanem minden típusú térhasználatban, így akár a tanító terekben is.
E fogalom a teret módszertani eszközként kezeli, ennek megfelelően a
téralakítást, a dekorációt, a fény és a hang kontrollját ugyanolyan fontos
pedagógusi kompetenciának tekinti, mint a verbális- és nonverbális
kommunikációs készséget (Dúll & Tamáska, 2021, p. 10). A nevelésben is
bekövetkezett téri fordulat hatására kialakult a tér pedagógiája, amely szoros
kapcsolatot lát a tanulás helye és a tudás elsajátítása között, valamint a nevelési
intézményt, iskolát mint szociális konstrukciót az egész társadalom kicsinyített
másának tekinti. Az építészet sosem lehet szociálisan semleges (Dúll &
Tamáska, 2021, p. 9), ez pedig sajátos helyzetet teremt a nevelési és oktatási
színterek számára, hiszen egyszerre alakítói és leképezői az aktuális
berendezkedésnek, szociális mintáknak. A tér elrendezése, a benne lévő elemek
és azok helyzete tehát önmagukban nevelnek, és lehetőséget adnak a
demokratikus vagy az autoriter légkör megteremtésére. Az elvárt normák
közvetítése, befolyásoló hatása akkor is érvényesül a méret, az elrendezés, a
szabályok révén, ha ez nem tudatosul a térhasználókban. A nevelési
intézmények térhasználata tehát nem csupán pedagógiai kérdés, nem hagyható
figyelmen kívül annak társadalomtörténeti aspektusa sem (Dúll & Tamáska,
2021, p. 7–12). Innen nézve különösen revelatívak a környezetpszichológia
megállapításai, amelyek a környezet (a természetes, az épített és a virtuális tér)
és az ember interakciójának természetét, a viselkedés szociofizikai sajátosságait
vizsgálják (Dúll, 2017).

A neveléstudományi megközelítésnek három irányát jelölte ki Reutlinger
(2009, idézi: Sárkány, 2021, p. 322), aki szerint a tér vizsgálható a pedagógiai
interakció gyakorlataként, környezetként és cselekvési térként, annak
megfelelően, hogy a kutatás a tanár-diák kapcsolatra, a pedagógiai térre vagy a
szociálpedagógiai megközelítésre koncentrál. Ezek persze nem választhatók el
élesen egymástól, hiszen a szociálpedagógiai adottságok nyilvánvalóan hatással
vannak a tanár-diák kapcsolatra, ahogy az is a pedagógiai térre. Ez a viszony
minden esetben kölcsönös, ahogyan a tér kialakítása befolyásolja a benne lévők
interakcióját, úgy a térhasználók közti kapcsolat is a közeget. A tanulási
környezet képes ösztönözni vagy gátolni a benne zajló munkát, ezért a tervezés,
elrendezés kiemelt jelentőséget kap. Segíti a pedagógiai folyamatokat a sok
szabad felület, a vizuális nyitottság, a mobilis elemek nyújtotta flexibilitás,
amelyek összhangban állnak a nyitottság, az elfogadás, az együttműködés és a
kreativitás társadalmi elvárásával. Az oktatási intézmények téralakítása emellett
szorosan összefügg a tudás fogalmának változásával is, amely elsősorban már
nem egy rögzült, megszerezhető ismerethalmazt jelent, hanem a tanulás
képességét, különböző kompetenciákat (Tánczos, 2015, p. 12). Ebből
következik, hogy a tanító térnek e készségek kialakulását kell segítenie, ami egy
dinamikus, inspiráló, inkluzív, aktivitásra ösztönző térszerkezetet feltételez,
szemben azzal a statikus, hierarchikus, a diákok passzivitását erősítő
struktúrával, amely a tanítást elsősorban ismeretátadásnak tekinti.

A továbbiakban azt a teret mutatjuk be, amelynek kialakításában
jelentősen támaszkodtunk e térelméleti belátásokra. Kutatásunk azzal
foglalkozik, hogyan hat a tér szerkezete az alkotás folyamatára, a közös
gondolkodásra, hogyan tudják használni a gyerekek, a hallgatók és az oktatók,
ilyen módon pedig hogyan válhat a köztük lévő kommunikáció eszközévé.
Térnek pedig hangsúlyozottan a megélt, belakott teret tekintjük, amely az épület
adottságai, kialakítása, berendezése és ezek kulturális, szimbolikus jelentése
mellett magában foglalja az egyén élményeit, tapasztalatait és értelmezéseit is.

Buborék – Ami terünk
Egy alkotói tér kialakításának igénye

A térrel kapcsolatos kutatásunkat megelőzte kurzusaink összehangolása,
annak az elképzelésünknek a kidolgozása és megvalósítása, hogy az irodalom,
a dráma- és a bábjáték sajátosságainak metszeteire építve hozzunk létre egy
szellemi szövetet, egy komplex kutatási és cselekvési bázist. A közös
gondolkodás, a komplex művészeti projektek létrehozásának igénye kimondatta
velünk, hogy a holisztikus szemlélet adhatja meg számunkra azt a textúrát,
amelyben folyamatosan egymásra tudjuk hangolni kurzusaink tartalmi,
tematikai elemeit, illetve saját, egyéni módszereinket.

Munkacsoportunk elfogadja, hogy a komplex művészeti nevelés
elsősorban szemlélet, melyhez műfajokat, és módszereket társítunk, mely a
világot, s benne az embert egészében, összefüggéseiben vizsgáló, feltáró,
megtapasztaltató szemlélet. Az életet, az egyént, a makrokörnyezetet egészében
megismerni vágyó művészettel nevelő szellemi út organikus, a világfelfedezést
egységében érzékelteti, és a legkisebb értelmes alapegységben is a teljességet
modellezi.

A holizmus mint egyetemes, mint egész, a jelenségek egészében való
megértését jelenti, általa nem a részleteket elemezzük külön és ebből állítjuk
össze az egészet, hanem az egészből (és a részleteknek abban betöltött
szerepéből) értjük meg a részleteket. A holisztikus megközelítés az analitikus
szemlélet ellentéte, a nevelési folyamatban a teljességre hívja fel a figyelmet
(Hevesi, 2012, p. 65–74). Abban a meggyőződésben gyökerezik, hogy a
világegyetem integrált egész, amelyben minden mindennel összefügg, nem
szedi szét részeire a világot, nem a részleteken keresztül közelít a valósághoz,
hanem azt a maga teljességében, osztatlanságában próbálja megközelíteni
(Clark idézi: Pukánszky & Zsolnai, 1998, p. 133–143.). Mivel azt képviseljük,
hogy az egyes tudományok és tantárgyak az életnek egy-egy aspektusát
vizsgálják, a holisztika pedig a tudás párhuzamos útjait tartja értékesnek, és
megélhetőnek, módszertani kutatásunkban a holisztikus szemléletre is központi
elemként tekintünk.

Ahhoz, hogy összehangolt kurzusaink terét kialakítsuk, az egyetem
építészeti terében kellett „honfoglalnunk”. Az intézmény fő épülettömbjétől
különálló épületben alakítottuk ki a műhelyünket, amely azonban a kar
területének középponti helyén áll. Sugarasan felrajzolt térképet tudunk köré
rajzolni: mögöttünk a vizuális szakcsoport műhelyei, egyik oldalunkon
játszópark, másikon a karbantartó műhelyek sorakoznak, tőlünk észak-keletre a
Kar Gyakorló Óvodája, észak-nyugatra pedig az egyetem többi előadótermét
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befoglaló egység áll. Az épületrész optimális sajátossága a családias lépték, a
családi ház struktúráinak adottsága. Ez a két teremből álló tér kiválóan alkalmas
innovatív művészeti projektek és képzések megvalósítására, a különböző
módszerek és jó gyakorlatok kipróbálására, adaptálásra.

Olyan alkotótérre vágytunk, amely képviseli a művészet (főleg az
irodalom, a dráma-, báb-, színjáték) eszközeinek és ezek társművészeteinek
(vizualitás, zene, mozgás, fotó, film) koherenciáját, illetve e művészeti eljárások
szabad, autonóm és felelősségteljes alkalmazását. Ennek köszönhetően
lehetőség nyílik a közvetlen alkotás sokféle megtapasztalására (egyénileg és
csoportosan). Lényeges elvárásunk az is, hogy a tér tegye lehetővé a különböző
művészetalapú tréningek befogadását. A játszó- és alkotótér esztétikája az
inspiráló, kísérletező tevékenységeket, a komfortzónából való kimozdulást
szolgálja, belső kialakítása, dinamikus átalakításának lehetősége biztosítja a
spontaneitást, az improvizációt, de az irányított befogadást is. Kiemelt
feladatunknak tekintjük a prediszpozíciók tágítását, vagyis meg akarjuk nyitni
a tanulási környezetet az egyéni adottságokhoz, érdeklődéshez, teret,
eszközöket, új tanulási lehetőségeket biztosítani az ismeret- és
élményszerzéshez. Kutatásunkban azt is vizsgáljuk, hogy milyen hozzáadott
értéke van a közösségben való alkotásnak. Feltételezzük, hogy a sokféle
területen alkotó és tanuló hallgatók, illetve projektjeinkben résztvevő kollégák,
pozitív hatással lesznek egymásra, segíthetik egymást.

Az alkotó tér elnevezése, esztétikája – az identitásunk része
A lélektani vizsgálatok és a saját élményeken alapuló felismeréseink

egyaránt azt támasztják alá, hogy a térről való tudásunk alapvetően
meghatározza a térélményt. Ez pedig, ahogy jártasságot szerzünk a világban,
fokozatosan alakul ki bennünk, amelynek méretei, mélysége, bonyolultsága
együtt bontakozik ki megismerési horizontunkkal. Mégis általában zárt, fizikai
és állandóságot képviselő tereket hozunk létre.

Az alkotótér esztétikájában és vizualitásában reprezentálni szerettük
volna, hogy a térben nemcsak történnek dolgok, hanem a tér maga is történik,
hogy tőlünk, e térben alkotóktól függ ennek alakíthatósága, tágítása, szűkítése,
zsugorítása. Törekszünk arra, hogy lokális érvényű univerzumként tekintsünk
komplexumunkra, folyamatosan reflektáljunk tapasztalatainkra, mélyítsük
felismeréseinket, meglátásainkat. Szándékunk közvetíteni azt a szemléletünket
is, hogy mindenkor tudjunk túllépni a lehatároltságokon, a látási és
gondolkodási konvenciókon. Az épület belső és külső tereinek vizuális
tervezésénél kulcsszavaink voltak: lendület, dinamika, egymás mellett érvényes
autonóm formák, átjárhatóság, ökológiai szemlélet, harmónia és kontraszt
koherenciája, telített színek, absztrakt formák.

Mivel tudjuk, hogy a név identitásjelölő, alkotóterünk elnevezése nagy
kihívást jelentett számunkra. Sok ötlet után a Buborék nevet adtuk a kreativitás
otthonának. Többek között azért, mert a gyerekkor és a buborék a pillanatnyi
tökéletességet, önfeledt szórakozást, a gondtalanságot jelképezi. A formája –
gömb – az isteni tökéletesség, a megbonthatatlan egység szimbóluma. A
törékenysége, a pillanatnyi életideje a mulandó élet szimbóluma, ezért mindig
magában hordozza a halál képzetét is. AHomo bulla latin, metaforikus kifejezés

az emberi életről úgy beszél, mint egy finom szappanbuborékról, amely csak
egy pillanatig csillog, majd a szél legkisebb leheletétől is megtörik (Szirmai,
2017). Hallgatóink az elnevezéshez további jelentéseket is társítottak:
véleménybuborék a közösségi médiában, újfajta építmények a felfújható
műanyag buborékok, melyeket már a sportban is használnak (buborékfoci),
buborék igluk a kávéházak teraszain, kozmikus „gamma-buborék” a
Tejútrendszer fölött.

Az elképzeléseink alapján megtervezett és kialakított Buborékot 2021
októberében nyitottuk meg. Erre a napra minden teremben enteriőrök hálózatát
alakítottunk ki, melyek mint a puzzle játék elemei, organikusan kapcsolódtak
egymáshoz. A kialakítás tervezésénél legfőbb szempontunk volt a tér sokféle
megszólalása, alakíthatósága, hatásmechanizmusának gazdagsága, a
látványelemek inspiráló, játékra késztető élménye. Érdekelt bennünket, hogyan
képezhető ez le egy adott téma szellemiségében, téri elemeiben, esztétikájában,
azaz létre tudunk-e hozni egy összefüggésében egymásra ható enteriőr-
kapcsolódást. Épületünk minden termét organikusan egymáshoz kapcsoltuk.
Mivel könnyen átrendezhető, mobil bútorelemekre vágytunk, a padlóra zöld
műfüvet terítettünk, mélykék függönyökkel kereteztük az ablakainkat, élénk
színű, egyszemélyes babzsák puffokkal tarkítottuk a talajt.

Az enteriőrök látványvilágához egy témát választottunk, a hálózat
fogalmát helyeztük fókuszba. Miután a világunkat átszövő hálózatok, hálók
gyűjteményét összeállítottuk (világháló, internet, információs szupersztráda,
árnyékoló-, védő-, sportháló, közösségi-, szociális-, reprezentációs háló,
növény-, halász-, dekor-, vakolaterősítő háló, kozmikus-, művészeti-,
dimenzióháló stb.), létre hoztuk a vizuális formanyelvet. Arra törekedtünk,
hogy ezek hangulatokat, esztétikailag inspiráló felületeket, módszertani
lehetőségeket, kísérleti utakat képviseljenek. Alkalmaztunk vetített
képzőművészeti felületeket, kifeszített zsinórokon drapériákat, fénytechnikát,
árnyképeket, hanghatásokat, különböző technikájú bábokat, más-más grafikai
elemekkel megjelenített költeményeket, színházi jelmezeket. A „felöltöztetett
termekben” a színek, az árnyékok, a fények, a formák, a faktúrák, az illatok, a
hangok összhatása izgalmas alkotói térré alakították Buborékunkat. A tér
érzékszerveink által megtapasztalható realitás lett, mely a látás, a hallás, a
tapintás, a szaglás, a mozgás útján vált tudatossá. A téralkotásnál
elengedhetetlen volt az összhangzat, az érzékek összehangolt, egyidejű
együttműködése, az érzékek finomítása, valóságos ingerek alapján a szinergia
szolgálata.
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1. kép – Hálózatok a Buborékban I.

2. kép – Hálózatok a Buborékban II.

3. kép – Hálózatok a Buborékban III.

4. kép – Hálózatok a Buborékban IV.

A tér művészeti és pedagógiai lehetőségei – Gyerekkultúra modul a
Buborékban

A Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Gyógypedagógiai Kar
óvodapedagógus szakán a 2021/2022. tanévtől kötelezően választható
tematikus modulokra jelentkeznek a hallgatók. A választott modul 5 féléven
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keresztül nyújt komplex, korszerű ismereteket a pedagógusképzés hangsúlyos
területeiről. A munkaközösségünk, a Kommunikáció Irodalom Dráma Tanszék
tagjai által kidolgozott Gyerekkultúra modul célja az emberi megismerés és
alkotás különböző aspektusainak vizsgálata, a művészettel élő ember és
közösség megismerése, művészettörténeti és a társadalomtörténeti jelenségek
összefüggéseinek, az esztétikum mint valamilyen érzékletes formában
megnyilvánuló emberi-társadalmi lényeg megértése – a gyerekről közvetített
kulturális tartalmakat és a gyerek által létrehozott kultúrát állítva a vizsgálatok
fókuszába. A Gyerekkultúra modul tantárgyai – Gyerekkultúra;
Családtörténetek-Családképek; Tabutémák a gyerek- és ifjúsági irodalomban;
Belső képtől a mozgóképig; Maszk és átváltozás – tartalmukban és
módszertanukban is biztosítani kívánják a felsőoktatás különféle
diszciplínáinak, valamint a művészetpedagógia, a művészetalapú szemlélet, a
művészi gondolkodásmód reflektálási lehetőségeit.

5. kép – A Gyerekkultúra modul plakátja

18 óvodapedagógus hallgató és 4 oktató részvételével indítottuk a modul
első kurzusát a Buborékban. Az egymás tevékenységeire való rálátás, a
kiegészülés igénye, módszereink, attitűdjeink folyamatos együttes alakítása
miatt az első alapozó szeminárium tematikáját közösen dolgoztuk ki, és jelen
voltunk mindegyik órán. Változó szerepkörökben, hol ismeretközvetítő, szűrő,
csatornázó tanárszerepben, hol játékmesterként, hol játszó-, tanuló- és
alkotótársként vettünk részt a képzésben. A kurzus tervezése során lényegi
szempont volt, hogy a tematikához és a résztvevők egyéni adottságaihoz,
érdeklődéséhez formáljuk a tanulási környezetet, vagyis rugalmasan alakítható
teret, bőséges, motiváló, esztétikus eszközöket és anyagokat, innovatív
módszertani lehetőségeket biztosítsuk az ismeret- és élményszerzéshez.

AGyerekkultúra 30 órás tanegységet 6 alkalommal, tömbösített formában
tartottuk meg, a következő tematikai egységek szerinti bontásban:

1. Elméleti alapozás (6 óra): A gyerekkultúra, művészetpedagógia,
művészetpszichológia és múzeumpedagógia alapismereteit tematikus
diasorokkal szemléltetett, kontextualizáló oktatói bemutatások formájában
valósítottuk meg. A vázlatos, gondolatébresztő elméleti jellegű bevezetések
minden esetben változatos, tevékenységekbe ágyazott, ismerkedő és felfedező-
ráismerő közös játékokkal és alkotással egészültek ki. Ilyen aktivizáló módszer
volt például a gyerekről készült különféle esztétikai minőségű, technikájú és
korú vizuális megjelenítések (festmények, képeslapok) csoportos értelmezése;
a tipikus gyerekkori szituációkhoz kötődő ismeretek és érzések téri, mozgásos
kifejezésével a sztereotip és egyéni megoldások tettenérése, értelmezése (pl.
testszobrok, szék-szerkezetek szimbolikája); sajátélményű múzeumi szerep- és
szimulációs játékok alkalmazása, egy ideális gyerekmúzeum makettjének az
elkészítése és kurátori bemutatása. A kurzus során a Buborék mindkét termét
használtuk: a koncentrált, rendszerezett ismeretátadás zavartalan befogadását a
„tanterem” korszerű technikai eszközei (számítógép, projektor, erősítő), a
kényelmes, esztétikus és célszerű bútorok (babzsákok; írótáblás székek;
különféle formára és méretre alakítható trapéz alakú asztalok) igény szerinti
választása és mozgatása (rugalmas térrendezés) biztosította. A „játszóház”
tágas, nyitott, tagolatlan játéktere kötetlen, szabad mozgást, és bőséges
interakciót tett lehetővé a csoportos tevékenységek esetében, de a játék
részeként lehetőség volt igény szerinti tagolni is a teret, kuckósítani, egyéni
vagy kiscsoportos játékokhoz intim helyeket kialakítani, elvonulni.
2. Intézménylátogatások (2×4 óra): A Déri Múzeum állandó kiállításához
kapcsolódó Civis hétköznapok és jeles napok című óvodásoknak szóló
tárlatvezetésen és múzeumpedagógiai foglalkozáson vettünk részt. A
MODEMBEN a Tasnádi József Apóriák című kiállításához kapcsolódó dráma-
és múzeumpedagógiai foglalkozásokon aktív részesei voltunk. A Debreceni
Irodalom Házában Grela Alexandra kiállítását tekintettük meg az alkotó
tárlatvezetésével, és a Medgyessy Ferenc Emlékkiállítás állandó anyagához
készített cirkusz-tematikájú tevékenységeket próbáltuk ki. A Vojtina
Bábszínházban bepillanthattunk a Tengerlépő cipők című előadás mozgás-
próbájába; megnéztük, kipróbáltuk, megbeszéltük a Határátlépések kiállítás-
sorozat Tudnak-e az anyagok viselkedni? – játék az anyagokkal című interaktív
kiállítást, majd Alakítás – alakulás címmel bábjátékos elemek alkalmazásával
izgalmas művészetpedagógiai foglalkozáson változatos módszerekkel
ismerkedtünk önmagunkkal és a közösségünkkel.

A látogatások célja az volt, hogy a kultúra és a nevelés összefüggő
rendszerét vizsgálva ismerkedjünk a gyerekkultúra közvetítésének különféle
intézményeivel és módszereivel. Kiemelt figyelmet fordítottunk az egyes
színterek és kulturális tartalmak (pl. kortárs, modern, néphagyományhoz
kötődő) jellegzetes, egyedi módszertani sajátosságaira és a helyszín-specifikus
tevékenységek szervezéséhez, rendezéséhez szükséges korszerű elméleti és
gyakorlati ismeretek megismerésére, kipróbálására, a tudatos értékközvetítés
eljárásaira. Mindegyik foglalkozás után szükségesnek tartottuk a friss
élménymegosztást és az egyéni reflexiókat. A tapasztalatainkat kiválóan tudtuk
kamatoztatni a saját tevékenységek, projektek tervezésekor. Különösen az
időszerű, releváns gyerekkori kulturális tevékenységek meghatározásában, a
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környezetalakítás praktikus és esztétikus szempontjainak körülírásában, a
személyiség- és közösségfejlesztés innovatív módszereinek és a tanítás-tanulás
eljárásainak kiválasztásában hasznosítottuk a professzionális intézményi
tapasztalatokat. Egyetértünk azzal az értelmezéssel, mely szerint „a tér része,
alkotója mindaz, ami benne megtörténik, vagyis a pedagógiai terek
vizsgálatáról/vizsgálhatóságáról is csak úgy érdemes beszélni, ha benne értjük
a léthelyzetek és megtörténések gazdagságát” (Sanda, 2012:, p. 145). A
„kimozdulás”, a külső helyszínek, terek hatása, történései egyértelműen
visszatükröződtek a Buborék tereiben folyó tanulásban is: gazdagították és
elemző-értékelő kritikai gondolkodásra sarkallták a résztvevőket.
3. Oktatói projektek (2×4 óra): Tanszékünk négy oktatója különböző kulturális/
művészeti tevékenységeket tervezett és vezetett a Buborékban. A személyes
érdeklődést tükröző témák, és az egyéni képességeket (erősségeket) előtérbe
helyező változatos módszertani megoldások biztosították a közvetlen, izgalmas,
örömteli játékos tanulást, együttlétet, egymás mélyebb megismerését.

�Kis Gábor: Színházi és drámapedagógiai eszközök, módszerek útján a
hatalmi státuszok felfedezése, érzelmeink kifejezése, improvizálás,
önkifejezés mozgással.

�Gesztelyi Hermina: Szegedi Katalin képeinek megismerése és közös
feldolgozása művészet- és múzeumpedagógiai eszközökkel (egy
kiállítás tervezése, berendezése, tárlatvezetés, kreatív műértelmezési és
alkotási lehetőségek).

�Bujdosóné Papp Andrea: A képes beszéd különféle műfajú és korú
értelmezési változatainak a bemutatása és feldolgozása Bruegel
Flamand közmondások című képének fókuszából.

�Láposi Terka: Kontextusépítés – karakterteremtés bábos, drámás és
színjátékosi eszközökkel.

Az eltérő tematika és gyakorlati megvalósítás ellenére, a projektjeinknek volt
két közös, kulcsfontosságú meghatározó eleme: a komplexitásra és a tudatos
térhasználatra való törekvés. Ekkor próbáltuk ki, laktuk be a tereinket.

6. kép – Oktatói projektek: Kontextusépítés és karakterteremtés bábos, drámás, valamint
színjátékosi eszközökkel

7. kép – Oktatói projektek: Szegedi Katalin képeinek megismerése és közös feldolgozása
művészet- és múzeumpedagógiai eszközökkel

4. Hallgatói bemutatók (6 óra): A kurzus zárásaként 3 fős hallgatói csoportok
mutatták be a saját tervezésű művészeti projektjeiket. A kikötés annyi volt, hogy
egy művészeti alkotásból, eljárásból vagy hangsúlyos kulturális jelenségből,
termékből kiindulva tervezzenek olyan komplex tevékenységet, amelyet a
Buborék tereiben, egy közös alkotói folyamatban meg is valósítanak. A
következő témákat dolgozták fel a csoportok: tánc, a víz világnapja, Luca-nap,
a Föld napja, szobrok, kommunikáció. A projektek kivitelezése során
egyértelműen megjelent a komplex művészeti nevelés holisztikus
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szemléletmódja, a sajátélményű tapasztalatokra építő témafeldolgozás, a humor
és játékosság, mint központi szervezőelem. Az egyéni és csoportos feladatok
során sokszor már bátran és tudatosan használták a hallgatók a
művészetpedagógia változatos módszereit, technikáit. A tér adottságait gyakran
a már megtapasztalt, kipróbált funkcióinak megfelelően, kreatívan és célzatosan
használták, de jellemző volt az improvizáció is a térszervezésben. Talán éppen
a tér nyugodt, barátságos atmoszférája, az eddigi rugalmas és kötetlen
használata miatt a téralakítás, térkezelés spontán és természetes jellege
dominált.

A környezet hatékonysága a tanulásban akkor válik nyilvánvalóvá,
amikor a diákok kapcsolatba lépnek közvetlen környezetükkel és kölcsönösen
hatnak egymásra: használják, alakítják a terek tárgyait, lehetőségeit az
ismeretszerzésben, problémamegoldásban, élményátadásban, míg azok
folyamatosan motiválják, új impulzusokkal segítik a gondolkodásukat
(Medovarszki, 2020, p. 79).

8. kép – Hallgatói projektek: tánc, zene, mozgás, (ön)kifejezés

9. kép – Hallgatói projektek: szobrok, mintázás, formaalakítás, (ön)kifejezés

10. kép – Hallgatói projektek: kommunikációs sorjáték

11. kép – Hallgatói projektek: Föld napja kvíz

Összegzésként néhány jellemző példával illusztráljuk a Buborék játszó-
és alkotóműhely térkoncepciójának szervesülését a Gyerekkultúra kurzus
oktatói és a hallgatói projektjeiben. Tapasztalatunk szerint ezek a gyakorlati
megoldások technikák, módszerek (játéktípusok, mozgásformák,
tárgyhasználat) már tudatosan építettek a tér tanulástámogató szerepére és
jelentőségére.

�Térkitöltéses gyakorlatok, például séta a térben és közben tempó,
érzelem és hatalmi státuszok váltása.
�Eltérő státuszú karakterek megjelenítése mozgásos-improvizációs
gyakorlatokkal.
�Az egyes témák szempontjából központi kérdést, tárgykört
koreográfiai gyakorlatokkal, jelenetezős játékokkal értelmeztük.
�Önkifejezés mozgással: érzelmek eltáncolása (improvizáció és
koreográfia).
�Testszobrok, installációk készítése.
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�A különféle testhelyzetekben (ülve, fekve, állva) alkotás szabadsága és
irányított formája.
�A figyelem ébrentartása különféle tanulási technikák, módszerek
váltogatását, eltérő térrendezést és eszközöket kíván.
�A megszokottól eltérő méretű tárgyak, képek használata, készítése
egyénileg és csoportmunkában.
�Több tér bevonása a tanulási folyamatba: befogadás-alkotás-
bemutatás változó térigénye, alakítása (a külső tér használata is
megjelent).
�Kortárs technikák alkalmazása – pl. csoport-szelfik készítése;
projektor és számítógép egyéni vagy kiscsoportos használata –,
amelyek tudatos térkitöltést és térrendezést igényelnek.
�Kiállítások rendezése az adott térben: tárgyak elhelyezése a tér
célszerű ki- és átalakításával. A téralakítás szempontjai a gyakorlatban:
a látogató irányítása, a képek sorrendje, az elhelyezés távolsága,
magassága stb..
�Tárlatvezetés: annak megélése, hogy a képek meghatározott sorrendje
és elrendezése szerint egy kiállítás mindig egy történetet mond el.
�Hang- és szín asszociációs játékok esetében a kényelmes
elhelyezkedés, zavartalan észlelés, alapos szemlélés biztosítása az
elmélyült átélés, megértés, befogadás érdekében (hely, pozíció, tárgyak
és technika ideális elhelyezése).
�Fényjátékok használata során az érzékszervi bevonódások és a
nagymozgások segítése, biztosítása (sötétben tapogatózás, a felvillanó
fény hatása, árnyjátékok, az irányított és irányító fény használata,
diavetítés) Technikai, tárgyi feltételek – függöny, lámpák – és a
játszótér biztonságának kialakítása.

12. kép – A különféle testhelyzetekben való alkotás szabadsága

13. kép – Önkifejezés mozgással, improvizáció és koreográfia

14. kép – Kiállítás Szegedi Katalin képeiből

15. kép – Testszobrok, installációk I.
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16. kép – Testszobrok, installációk II.

A kurzus során alakítottuk a teret és a tér is alakított minket.
Megtapasztalhattuk hogyan hatnak a tevékenységeink a térre, és a
térhasználaton keresztül a csoportunkra. Megéreztük a tanítás-tanulás
felelősségét a mindennapjaink örömteli megélésében. Kipróbálhattuk egy
probléma, kérdés megközelítésének különféle módszereit, és a megoldásához,
megválaszolásához szükséges lehetőségek szabad választásának élményét, a
próbálgatás ösztönző impresszióját. A tanulási tér felfedezése, belakása
összekapcsolódott az én felfedezésével: identitásalakító, személyiség- és
képességfejlesztő hatásúnak bizonyult. A térérzékelés és a téralakítás
képességeinek fejlesztése a komplex művészeti nevelés kontextusában történt,
így a közvetlen környezettel való kapcsolatunkban egyaránt lényegi szerepet
játszottak perceptuális, kognitív és affektív tényezők (Dúll, 2018, p. 25).

A pedagógiai terekről szóló elméleti kutatások, tudás egyértelműen és
biztosan mutatja a téma jelentőségét. Jelen tanulmány pedig – a tanulási térről
való gondolkodásunk első, kezdő fázisaként – már egy adott térszerkezet,
tanulási környezet téralakításának és térhasználatának komplex pedagógiai
hatásait, gyakorlatát is igyekezett megmutatni és elemezni az intézményes
oktatásban.
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Aművészetek mint a természettudományok közvetítői
Miltner Tímea

fizikatanár
Szegedi Tömörkény István Gimnázium, Művészeti Szakgimnázium és

Technikum

Fröhlich Georgina
fizikus

Országos Onkológiai Intézet

Pesthy Sándor Gergely
fizikatanár

Szegedi Tömörkény István Gimnázium, Művészeti Szakgimnázium és
Technikum

Hömöstrei Mihály
mestertanár

Eötvös Loránd Tudományegyetem Anyagfizika Tanszék

Absztrakt
Két projektet mutatunk be, melyekben a képzőművészetek megjelenítési

lehetőségére adunk példát fizika tanórák keretében. Az első projekt bemutatja,
hogyan válhat szemléltető eszközzé a művészet, miközben a diákok aktív
tanulási folyamatokon keresztül sajátítják el a fizika tananyagot. A második
projekt azt mutatja be, hogy a művészet, mint kifejezési eszköz, mód hogyan
járul hozzá a tananyag tartalmától való félelem, elhatárolódás csökkentéséhez.

Bevezető
Fizika és képzőművészet. Mindkettő eléri a maga célját, látszólag

egymástól teljesen külön életet élnek, kapcsolat nincs köztük. A művészek is a
fizika törvényei szerint élnek, alkotnak, ám alkotásaikban megszeghetik azokat.
Életünkben mi is a fizika törvényei szerint kell, hogy működjünk, de a
művészetek nélkül szegényebb lenne létünk. A Nemzeti Alaptanterv fontosnak
tartja a művészeti és a természettudományos oktatást. Mi fontosnak tartjuk,
hogy bemutassuk konkrét projektek keretében hogyan lehet összevonni a két
területet. A projekteket kipróbáltuk, diákjaink pozitív visszajelzést adtak, de ez
természetesen nem garancia arra, hogy minden tanulócsoporttal működik.
Pedagógusként mindannyiunk feladata, hogy csoportjainkat megismerjük,
próbáljunk számukra érdekes, érthető módon tudást közvetíteni. E két ötlettel
ehhez kívánunk segítséget nyújtani.

Művészeti kiállítás vs. fizikaóra
Konok Tamás festőművész és Vásárhelyi Tamás biológus Tér-Mozgás-

Játék című kiállítása volt látható 2022 első felében Szegeden. A művész
festményeihez készültek mozgatható, kipróbálható modellek, képi megjelenítői
a festményeknek. A modellek fizikai jelenségeken alapulnak. Kihelyezett fizika
órákon diákjaink feladata az volt, hogy a kiállítás megtekintése után 2-3 fős
csoportokat alkotva ők is tervezzenek egy kép-modell párost. A 21. század
legnagyobb kihívásai, globális problémái csak akkor oldhatók meg, ha nem
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egyénekben, hanem összességben, csoportokban gondolkodunk,
együttműködünk. Ezért tartottuk fontosnak, hogy a diákok olyan nyitott végű
problémákkal találkozzanak, melyekre nincs eleve jó megoldás, de
együttműködve értelmezhetik őket. Mivel a köztudatban és az oktatásban is a
tudomány és a művészet két egymástól teljesen elkülönülő terület,
feladatunknak éreztük, hogy a közéjük emelt falat ledöntsük. A fizika alapvető
feladata, hogy a körülöttünk lévő világ jelenségeire objektív magyarázatot
adjon. A válasz és annak helyessége független a válaszadótól és a válasz
olvasójától is. A művészet alapvetően a természet, az ember szubjektív, a
művész személyiségétől függő ábrázolása, és a szemlélők egyéniségétől függ a
mű értelmezése. A diákjaink kiteljesedéséhez szükségük van mindkét látásmód
ismeretére, sőt arra is, hogy ne azt érezzék, hogy egy adott esetben csak egyik
látásmód a helyes.

Diákjaink feladata tehát művészeti alkotás készítése mellett az volt, hogy
egy olyan tárgyat is alkossanak, mely köthető a műhöz is, és fizikai tartalma is
van. Elmondásuk szerint a csoportmunka jó hatással volt a kommunikációjukra,
1-10-ig terjedő skálán osztályozva a feladat érdekességét 8,5-re értékelték.
Sokan adták azt a visszajelzést, hogy mivel maguknak kellett a fizikai elveknek
utánajárni, az adott tananyagrész sokkal mélyebben rögzült. A projekt
lezárásaként mini kiállítás keretében a diákok bemutatták műveiket,
megmagyarázták működésüket. A következőkben néhány saját felvétel látható
az elkészült alkotásokról.

A láthatatlan megszelídítése
Fizikatanárként egyre nagyobb próbatétel diákjaink figyelmét felkelteni a

fizika iránt. Nagy feladat annak igényét kialakítani, hogy a természeti
jelenségek okait meg akarják ismerni, számításokat tudjanak végezni annak
érdekében, hogy egy kísérlet, történés kimenetelét előre lássák. Szerencsére a
fizika témakörei között akad sok olyan, ami kísérletekkel, mérésekkel
szemléletessé tehető, így ezek megértése könnyebb a tanulók számára. A
magfizika, a radioaktív sugárzások témaköre nem ilyen. Nem kell bemutatnunk,
mennyire fontos a 21. században, hogy a diákok tisztában legyenek egy
atomerőmű működésével, azzal, hogy az atomenergiának milyen veszélyei és
pozitív hozadékai vannak. Történelmünk több példával szolgál a radioaktivitás
káros hatásaira. Ha csak az atombombát és a csernobili atomerőmű-balesetet
említjük, akkor is több generáció emlékei élednek újjá. Magfizika tanításakor
tehát nem csak „annyi” a dolgunk, hogy új fizikai ismereteket adunk át
diákjainknak, hanem a meglévő prekoncepciókat, előítéleteket is le kell
küzdenünk, hogy reális képet alkothassanak a témáról. Sajnos a közelmúlt
történései a félelmeket is felerősítik, ez ellen is tennünk kell. Meg kell velük
ismertetnünk azt, hogy természetes háttérsugárzás is van, hogy a diagnosztikai
eszközeink (röntgen, CT), illetve a sugárterápia révén a sugárzások hasznosak
is számunkra. E téma során használt egyik módszerünk, hogy tanulóink a
meglévő információikat írják le név nélkül egy lapra, majd ezeket cserélgessék
ki egymás között. Akihez került, felolvassa, majd próbál hozzászólni, cáfolni,
vagy megerősíteni az elhangzottakat. Ez is már segít a hiedelmek cáfolásában,
illetve az esetleges félelem oldásában. Ehhez hívtuk segítségül a legózást. Azt
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kértük diákjainktól, hogy amit nekik leginkább megtestesít a radioaktivitás,
építsék meg. Próbálják megjeleníteni azt is, amit nem értenek, ami szorongással
tölti el őket. Képpárunkon jól látható, hogy volt, aki a békés, tudományos
felhasználást jelenítette meg (radioaktív kormeghatározás), de volt, aki
gombafelhőt készített. Az alkotások megtekintése közben lehetőség volt
kérdezni, magyarázni. A visszajelzések alapján a témakör végéhez érve a
résztvevők jóval tisztábban láttak a racionális tényekkel a témával
kapcsolatban.

Összegzés, köszönetnyilvánítás
Az iskola feladata a diákok mindenirányú nevelése, annak biztosítása,

hogy a világ dolgait értő, kiegyensúlyozott felnőttekké válhassanak, akik
képesek érzelmeik megfogalmazására, kifejezésére. A megértést a
természettudományok segítik, az érzelmi sokszínűséget a művészetek.
Projektjeinkkel példát mutatunk, hogy e két területnek nem kell élesen elválnia.
Diákjaink visszajelzései alapján ötleteinket fejlesztjük, újra felhasználjuk. A
jövőben a szóbeli visszajelzések és az 1-10-ig osztályozás mellett igyekszünk
mérőeszközt fejleszteni, mellyel a hatékonyságot mérni tudjuk. És reméljük,
hogy a 21. század megváltozott igényeire kooperatív, problémaalapú STEAM
projektek segítségével fel tudjuk készíteni diákjainkat.

Köszönetet szeretnénk mondani témavezetőinknek, diákjainknak az aktív
részvételért és kollégáinknak, akik a projekt során partnereink voltak.

A „Kultúrtörténet” tantárgy a Kisképzőben. A komplex
szemléletű, tematikus zene- és művészettörténet tanítás

lehetőségei a középfokú művészetoktatásban
Korszerű út a klasszikusokhoz

Nagy Barbara
művészettörténet tanár

Tóth Árpád
ének-zene tanár

Kisképző

Absztrakt
Jelen tanulmány arra vállalkozik, hogy bemutassa a Képző- és

Iparművészeti Szakgimnázium és Kollégium, a Magyar Képzőművészeti
Egyetem gyakorlóiskolája tantárgyi koncentrációra vonatkozó rendhagyó
kezdeményezését. Bár az utóbbi tizennégy évben a Kultúrtörténet tantárgy
dinamikusan változó formákban valósult meg az iskola programjában; a
tantárgyat azok közös vonásaira és legfontosabb tanulságait foglaljuk össze
írásunkban.

Az iskola sajátos profiljának és azzal összhangban tartott pedagógiai és
szakmai céljainak ismertetése után igyekszünk bemutatni tantárgyunkat és
annak lehetséges helyeit a tantárgykeretben, különös tekintettel a 2020-as NAT
változásaira. Írásunk következő szakasza azokat a szakmai csomópontokat
rendszerezi, amelyek egy lehetséges középiskolai összművészeti tantárgy
gerincét képezhetik. Tanulmányunk utolsó szakaszában helyet kapott egy kis
mintavételű felmérés ismertetése és értékelése, amely alátámasztja
feltevésünket: az összművészeti megközelítésmód képes lehet érzékenyebb
észlelésre nevelni a középiskolásokat.

Bevezetés a „Kisképző” történetébe
A Képző- és Iparművészeti Szakgimnázium és Kollégium, a Magyar

Képzőművészeti Egyetem gyakorlóiskolája – röviden Kisképző – története
elődintézményei révén több, mint 240 évet ölel fel. (Kováts, 1938, p. 9–10, 13;
Marx, 1955, p. 13–15, 20–23) Az intézmény a – Ratio Educationis (1777)
nyomán létrehozott városi rajziskolák alapításához kötődő 1778-as – kezdetek
óta számos, a teljes szerkezetet érintő átalakításon esett át. (Nagy, 2020b, p. 31–
33) A 18–19. században az iskola legfontosabb feladata az iparosok rajzi
képzése volt (Bodóczky, 2020, p. 7–9.; Katona, 2020b, p. 19, 23–24). A 20.
század elejétől, a műhelyoktatás kialakításával megjelentek az intézményben a
ma is oktatott művészeti szakmák elődei. Az iskola számára 1893-ban épített és
annak ma is otthont adó – a budapesti Török Pál és a Lónyay utca sarkán álló –
épületben pedig megőrződött az a rajzi, művészeti képzéshez kapcsolódó
múzeális értékű gyűjtemény, amelyen keresztül a művészetoktatási, pedagógiai
hagyományok az iskola életének részévé váltak (Katona, 2020a, p. 40–43;
Nagy, 2020b, p. 33–40) A 2016 óta szakgimnáziumként működő Kisképzőben
jelenleg tíz különböző képző- és iparművészeti szakmát tanulhatnak a diákok.
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(Nagy, 2020a, pp. 48–50.) A NAT és a hatályos szakmai kerettantervek
értelmében, valamint az intézmény Pedagógiai Programjában rögzített
formában valamennyi szakma tanulója számára – művészeti szakmairánytól
függetlenül – a képzés teljes egésze alatt, vagyis öt éven keresztül kötelező a
rajz és a művészettörténet tantárgy. Szintén kötelező, bár csupán egy éves
tantárgy az ének-zene. („Pedagógiai Program”, 2022, p. 55–57., 71–92.)

A Kisképzőt egyfelől mindig is jellemezte a hagyományaihoz való
kötődés, amely erőteljesebben jelentkezik pl. a rajzoktatás területén.
(Bodóczky, 2020, p. 17–18.) Az iskola azonban sajátos arculatából fakadóan –
többek között a művészeti szakmák folytonos megújulása iránti igény miatt –
mindig is teret engedett az innovatív kezdeményezéseknek. (Nagy, 2020a, p.
50–53.) A művészeti és az ún. közismereti tárgyak tanítása során egyaránt
alternatív módon közelít az oktatás egészéhez.¹ Ez a kettősség, valamint a
korszerű oktatási formák iránti igény hívta életre több, mint 10 évvel ezelőtt az
iskola „Kultúrtörténet” nevű tantárgyát, amely az évek során a Kisképző saját
fejlesztésű, dinamikusan változó, komplex művészetismereti programjává vált,
és amelynek bemutatása jelen tanulmány célja.

AKultúrtörténet tantárgy keretei iskolánkban
A Kultúrtörténet program iskolai tanításához a tantárgyi keretet a

szakgimnáziumok számára kiadott szakmai kerettantervek művészettörténet
tantárgya biztosítja.² A kezdetben a 13., érettségi utáni, szakképzési évfolyamon
beindított program elsődleges feladatának tartja a különböző művészeti ágak
tanítása során a szintézis megteremtését. A művészettörténet, a zene, az
irodalom vagy a mozgóképkultúra együttes, szoros egységben megvalósuló
tanítása során célunk volt a holisztikus megközelítés, valamint a komplex
szemléletre való nevelés. (Miller, 2007, p. 202–203.) Kezdetektől
szándékunkban állt lemondani a hagyományos, kronologikus megközelítésről a
tematikus szemlélet előtérbe helyezésével. Valamennyi évfolyamon további
fontos szempont a kortárs művészek, műalkotások fókuszba állítása és a
műalkotások diákok által történő önálló megközelítésének, befogadásának,
értelmezésének fejlesztése a tantárgyi koncentráció segítségével (Borbély,
2014, p. 123). Alapvető feltevésünk, hogy az ilyen típusú, komplex
művészetismeret oktatás sikerének kulcsa a műalkotások minél sokoldalúbb
érzékelése, illetve, hogy a műalkotás érzékelésének, befogadásának képessége,
megfigyelésének sajátos módja, és technikái fejleszthetőek. (Kárpáti, 1991, p.
7–11).

¹ Ennek egyik legsikeresebb példáját a Kisképző Mezítlábas Opera társulata szolgáltatja,
amelynek előadásait teljes egészében – a nem zenei iskolába járó – tanulók hozzák létre. A
különböző művészeti szakmák kisképzős diákjai az előadások során énekelnek, emellett –
részt vállalva minden feladatban, a képzésükhöz is szorosabban kapcsolódva – elkészítik a
plakátokat, a produkció honlapját, valamint a díszleteket és a jelmezt is. (Mezítlábas Opera,
2021, p. 153.)
² Kerettantervek a szakgimnáziumok 9–12. évfolyama számára. Képző- és iparművészeti
munkatárs, S.A.; Szakképzési Kerettantervek (2018. szept. 1-től). 2. A szakgimnáziumban
oktatható szakképesítések szakképzési kerettantervei (3. melléklet), S.A.)

A fent leírt módon kialakított elméleti tantárgy a kezdetektől teamtanítás
keretében valósult meg. A különböző műveltségi területről (pl. művészetek,
természettudomány) érkező, különböző tantárgyakat tanító pedagógusok szoros
együttműködése, amely magától értetődő módon a tervezés egészére, az
óravezetésre és az értékelésre is kiterjed, egy lényegesen változatosabb,
módszertanilag sokszínűbb, a kritikus gondolkodás fejlesztésének, a vitakultúra
elsajátításának kedvező programot eredményezett. Biztosítja emellett a
megfelelő képzettséggel rendelkező tanárok jelenlétét, ami egy ilyen típusú,
komplexitásra törekvő tantárgy esetében elengedhetetlen (Kárpáti & Pethő,
2012, p. 541). A 2020-ban megjelent NAT – „több tantárgy ismereteit integráló
témákat feldolgozó foglalkozásokat közös tanítás keretében” megvalósító –
teamtanításra vonatkozó szakasza lehetővé tette a program alsóbb
évfolyamokra történő kiterjesztését. (A Nemzeti alaptanterv kiadásáról,
bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet
módosításáról, 2020, p. 294.)

A tantárgy megvalósításának lehetőségei
Írásunk középpontjában – a számos rendelkezésre álló, a különböző

évfolyamok számára kidolgozott tantervek, jellegzetes tantárgyi példák,
gyakori módszertani megoldások és segédanyagok közül (Nagy & Tóth, 2020)
– a terjedelmi korlátok, valamint a teamtanítás NAT-ban történő
megjelenésének aktualitása okán a 9–10. évfolyam számára kialakított program
és a gyakorlati megvalósítás néhány tapasztalata áll.³

A tantárgyat az elmúlt időszakban, a tematika folyamatos megújításával,
az életkori adottságokhoz történő igazítással, több különböző évfolyam számára
is adaptálhatóvá tettük. Lehetőségeinket a NAT, illetve a gyakran változó, éppen
hatályos szakmai kerettantervek által biztosított, valamint az egyéb törvényi
előírások és a fenntartó által engedélyezett tantárgyi óraszámok befolyásolták.
A gyakorlati megvalósításra ezidáig alapvetően két eltérő formában került sor;
amelyeket, funkciójukat tekintve összegző, rendszerező programként, illetve
alapozó tantárgyként határozhatunk meg. Összegző tantárgyként a művészeti
szakgimnáziumok szakmai kerettantervei által a 13. évfolyam számára
biztosított művészettörténet, illetve kortárs művészettörténet órák kereteit
használjuk fel. Ezen az évfolyamon erőteljesebben építünk a diákok előzetes
tanulmányaira. A művészettörténet és zene által alkotott váz a film, illetve a
mozgókép, az irodalom, a történelem és esetenként természettudománnyal
egészült ki. Az évek során – a folyamatos reflexión, valamint a diákok
visszajelzésein alapuló fejlesztés nyomán – a tematikánkban egyre
hangsúlyosabbá vált a 20. századi és kortárs művészet. Egy-egy a modern, vagy
kortárs művészet által kedvelt téma, problémafelvetés által képzett alapra
építjük a klasszikus művek elemzését, értelmezését. Fontos ez azért is, mert a
kortárs művészet, a kortárs jelenségek megjelenése az iskolai oktatásban
továbbra sem tekinthető általános jelenségnek, még a rajz-vizuális kultúra

³ A 2020/2021. tanévtől a tantárgyat – a 13. évfolyam mellett – a 9. évfolyamon felmenő
rendszerben a NAT „Művészetek” alá sorolt ének-zene, a vizuális kultúra, valamint a
szakképzési kerettantervek művészettörténet tantárgyai keretében, heti 2 tanórában valósítottuk
meg.
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tantárgyak esetében sem. (Bodóczky, 2004, p. 283.) A kortárs művészet (képző-
és iparművészet, zene, film, irodalom stb.) pedig biztosítja számunkra, hogy a
diákokat valóban érintő, aktuális, a minket és az iskolát körülvevő világ
valóságához jobban kapcsolódó, ezáltal a tanulókat is érdeklő témákat
dolgozunk fel. (Fazekas, Köllő & Varga, 2008, p. 8.)

A NAT módosítását kihasználva 2020-tól a tantárgyat a 9–10. évfolyam
számára alapozó programmá alakítottuk át, a művészeti szakgimnáziumok
szakmai kerettantervei által meghatározott művészettörténetet, valamint a NAT
vizuális kultúra és ének-zene tantárgyait alkalmazva strukturális keretként. A
tematikus felépítést megtartottuk. Alkalmazkodva azonban a korosztály
sajátosságaihoz és a kerettantervi elvárásokhoz, évente legalább egy
alkalommal, hangsúlyosan érintve a korábban feldolgozott tematikus egységek
alkotásait, nagyobb, kronologikus összefoglaló szakaszt iktatunk be. A kortárs
alkotásokra, azok megismerésére az alsóbb évfolyamon is építünk, itt szerepük
azonban hangsúlyosabb a problémafelvetés, a figyelemfelkeltés, a
kiindulópontként való alkalmazás területén.

A program megvalósítása az abban részt vállaló kollégáktól széleskörű és
változatos együttműködést kíván meg. A kiterjedt teammunka számos pozitív
hozadékkal jár. Biztosítja a különböző művészetek és tudományok koncentrált
jelenlétét, a pedagógusok közös gondolkodását, eszmecseréjét tantárgyuk
tanításáról, azok szakmódszertani megoldásairól. A szerkezet pedig kedvez az
óravezetés során a hagyományoshoz képest sokkal gazdagabb és változatosabb
módszertani megoldások alkalmazásának.

Összművészeti csomópontok a tanmenetben
A tantárgyi koncentráció gyakorlati megvalósítása kapcsán

meggyőződésünk szerint a legfontosabb kérdés a megfelelő tematikai bázis
felépítése. A kultúrtörténet tantárgy sikeressége a diákok visszajelzései alapján
is elsősorban attól függ, hogy mennyire közeli műalkotásokat, mennyire
szorosan összetartozó csomópontokat sikerül feltárnia a különböző művészeti
és tudományterületek szerteágazó témáiban. Tapasztalataink alapján ezek az
egy órán, több tanár által körbejárt csomópontok különböző csoportokba
sorolhatók:

A) Antik és bibliai történetek. Az európai műveltség alapját képező két
ókori területcsoport végtelen lehetőséget rejt magában kultúrtörténeti tematika
szempontjából. A hagyományos művészeti megjelenések (irodalom,
képzőművészet, zene) mellett bőven adódik lehetőség a földrajzi és történelmi
párhuzamok mélyebb bemutatására is, akár külön szaktanár bevonásával.
Általában a középiskolában kevésbé tárgyalt történetek keltik fel legjobban a
diákok érdeklődését, és fontos szempont a tematikában a XX. századi és kortárs
párhuzamok esetleges jelenléte is, hiszen ezek a tematikák hagyományosan az
újabb művészetekben visszaszorulnak. Az antik világból Orfeusz, Ödipusz,
Éneász, Pigmalion, míg a bibliából Dávid alakja és Judit, illetve Salome
története került legtöbbször középpontba iskolánkban.

B) “Toposzok”. Ebben a tematikai megjelölésben toposznak nevezünk
minden olyan témát, amely rendkívül általános és szerteágazó mivolta révén
nagyon különböző módon jelenhet meg a műalkotásokban. Bár a kapcsolódási

pontok ezekben a témakörökben gyakran lazák, fontosnak tartjuk a
hasonlóságok bemutatását az egyes művészeti alkotásokban. Minden toposz-
központú órán a lehető legkülönbözőbb korszakok alkotásaiból igyekszünk
válogatni, hisz fontos üzenetének tekintjük a válogatások kapcsán a témák
örökérvényűségét. A táj, a Hold, bohócok, boszorkányok, káosz, valamint a
teremtés és az apokalipszis témái voltak legjellemzőbbek a témacsoport
kapcsán a Kisképzőben.

C) Átmeneti stíluskorszakok. Kiváló alkalmat kínál a különböző
művészeti ágak esztétikai kapcsolódásainak felfedezésére a “kisebb”
stíluskorszakok többirányú megfigyelése. Ezeken az órákon jellemzően
kevesebb, általában két művészeti ág összefonódásán keresztül mutatjuk be az
egyes (a hagyományos tananyagban ilyen módon nem tárgyalt) korszakokat, és
igyekszünk a tanulók saját benyomásait, esztétikai meglátásait is több ízben
tudatosítani az óra folyamán. Tapasztalataink szerint a zenei kapcsolódások
segítségével elsősorban a gótika, a manierizmus, a francia és közép-európai
rokokó, valamint a francia impresszionizmus világa éreztethető mélyebben a
tanulókkal. Mivel a művészettörténeti irodalom nem egyértelműen felelteti meg
a fenti korszakoknak az általunk hozzákapcsolt zenei stílusokat, így jelen
írásban ezeket külön jelezzük: Notre Dame-i polifónia, Leoninus és Perotinus
művészete – gótika, a késő-reneszánsz kromatikus stílusa, elsősorban Gesualdo
di Venosa kései művei – manierizmus, Marc-Antoine Charpentier zenéje és
Esterházy Pál Harmonia Caelestis című munkája – rokokó, A francia
századforduló, elsősorban Claude Debussy és Maurice Ravel művei –
impresszionizmus.

D) Parafrázisok. Talán a legkézenfekvőbb tematikai csomópont
felsorolásunkban az egyes parafrázisoké, azoké a műalkotásoké, melyek
konkrét, ismert előzményre reflektálnak egy másik művészeti ágból. Ezeken az
órákon viszonylag kevés műalkotás (általában egyetlen pár) mélyebb
megismerése a cél, előtérbe helyezve az alkotások lehető legsokoldalúbb
megközelítését. Elsősorban iskolánk profilja, valamint a vizuális nyelv
könnyebb érthetősége miatt ez a lista alapvetően olyan műveket tartalmaz
példaként, amelyek esetében a zenemű a parafrázis. A korábbi korszakok híres
példái (Firenzei Dóm - Dufay: Nuper rosarum flores, Michelangelo: Lorenzo
Medici síremléke – Liszt: Gyászóda – Rodin: Gondolkodó, Rafaello: Mária
eljegyzése – Liszt Sposalizio) mellett a XX. század is fontos szerepet kap
(Shakespeare: Rómeó és Júlia, Bernstein: West Side Story, Brancusi: Columna
Infinita-Ligeti azonos című zongoraetűdje).

E) Városok. A legösszetettebb feladat alighanem egy-egy város
kultúrtörténeti bemutatása. Ezeken az alkalmakon gyakran szerepet kap a város
történeti és földrajzi bemutatása, ugyanakkor a legkülönbözőbb korokból
származó alkotók és alkotások is, melyek szorosan összefonódnak a várossal.
Bár ezeken az órákon is gyakran egymástól igen távol eső műalkotások
szerepelnek együtt, minden esetben a város aranykorát jellemző időszakok és
stílusirányzatok eligazodási pontként szolgálnak a művek sokaságában.
Jellemzően így ismertetjük meg Budapest, Párizs, Bécs, New York és Róma
világát.
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Sokfajta más csomópont is elképzelhető természetesen (a tantárgy
tizennégy éves történetében közel száz különböző témájú óra szerepelt már),
tapasztalataink szerint azok mindegyike is világosan besorolható a fenti öt típus
valamelyikébe.

Alátámasztó kutatási modellünk módszertana
Bár az általunk használt megközelítésmód sikeressége belátható módon

nehezen bizonyítható, egy kisléptékű, inkább modell-értékű kimutatással
igyekeztünk számszerűsíteni a kultúrtörténet tantárgy tanulókra tett hatását.

Alapvető célunk a tantárggyal az volt, hogy mélyebb, sokrétűbb
érzékelést érjünk el a középiskolásoknál, legyen szó bármilyen műalkotásról.
Leegyszerűsítve azt gondoljuk, hogy egy műalkotás befogadását megkönnyíti,
amennyiben előtte egy másik, valamilyen értelemben hozzákapcsolható művet
befogadunk – akkor is, hogyha az teljesen más művészeti területről származik.

Ezt az alábbi módszertannal elvégzett, egyszerű felméréssel igyekeztünk
bizonyítani: A 10. A és a 10. B egymáshoz hasonló képességű és létszámú
osztályok. Mindkét csoportot két, stilárisan és tematikailag is hasonló,
ugyanakkor más területről származó műalkotással ismertettük meg. A
kiválasztott művek Franz Schubert Johann Wolfgang Goethe szövegére
komponált A vándor éji dala (Esz-dúr verzió, Dietrich Fischer-Dieskau és
Gerald Moore előadásában) című rövid dala, míg a festmény Caspar David
Friedrich 1818 körül készített Vándor a ködtenger felett című alkotása
(Hamburg, Kunsthalle) volt.

A két csoport különböző sorrendben ismerte meg az eddig ismeretlen
darabokat: A 10. B osztály előkészítés nélkül hallgatta meg a dalt, követve a
szöveget és annak fordítását, majd négy egyszerű kérdéssel számszerűsítettük
megfigyelésüket. A két alkotással kapcsolatos kérdések megfogalmazásakor
igyekeztünk viszonylag kevés (4-4), mégis jellegében hasonló kérdést
megfogalmazni; amelyek a stiláris jegyek, a tartalom, a művészi eszköz és a

megjelenítési forma kapcsolatára vonatkoztak (1. melléklet). Ezután közösen,
zenetanári vezetéssel reflektáltunk az elhangzottakra, kiemelve a mű zenei
stiláris jegyeit. Ezt követően tekintettük meg a képet, a diákok benyomásait a
Schubert műhöz használt ívhez hasonlón rögzítettük.

A 10. A osztály esetében a műveket felcseréltük: ők előkészítés nélkül a
képet figyelték meg először és írták le benyomásaikat, majd a művészettörténet
tanár által vezetett reflexió után hallgatták meg a dalt. Végül a zeneműre
vonatkozó megfigyeléseiket szintén összegyűjtöttük, számszerűsítettük.

A módszertant vizuális módon így rögzítettük:

Hipotézisünk az volt, hogy bár minden esetben a vizuális benyomások
lesznek nagyobb számban, ugyanakkor az óra második felében rögzített
megfigyelések részletesebbek lesznek, több önálló érzékelést tartalmaznak
majd, mint az azonos műalkotásra az óra elején tettek. A diákok a vizuális
nyelvre egyébként nem csak kisképzős mivoltuk miatt fogékonyabbak, hanem
azért is, mert a zene időbeli lefolyása miatt nehezebb minden érzékelést
rögzítenie a befogadónak.

Kutatásunk értékelése
A kérdésekre adott válaszok értékelése során a szakmai szempontból

elfogadható, érvényes megfigyeléseket számszerűsítettük, ügyelve arra, hogy az
esetleges szinonímákat, ismétléseket – odafigyelve arra is, ha a 4 kérdésre adott
válaszok között került sor átfedésekre – teljes mértékben kiszűrjük.

A rövid tesztben részt vevő első csoport, a 10.B osztály – a zenemű
előkészítés nélküli meghallgatása, észlelése után – összesen 202, diákonként
átlagosan 7,76 helyes, releváns megállapítást tett a darab általános
tulajdonságainak, a szöveg és zene kapcsolatának, a zongora és ének
kapcsolatának, valamint a romantikus elemek felismerésének területén. Az ezt
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követő, a zenetanár által vezetett reflexió során – kizárólag a műre fókuszálva –
tekintettük át a csoporttal az alkotás sajátosságait. A csoport ezt követően
figyelte meg Caspar David Friedrich alkotását. Itt az általános benyomások, az
ember és táj ábrázolásának kapcsolata, a művészi eszközök használata és a
romantikus elemek azonosítása során összesen 310, diákonként átlagosan 11,92
helyes észlelést írtak le a tanulók. A második, felmérésünkben rész vállaló
csoporttal, a 10.A osztállyal fordított sorrendben haladtunk. A festmény
előkészítés nélküli megtekintése, észlelése után az azonos kérdésekre a
csoporttól összesen 232, diákonként átlagosan 8,92 helyes észlelés érkezett. Ezt
követte a művészettörténet tanár vezetésével tartott – a Vándor a ködtenger
felett c. művet a középpontba állító – közös reflexió, majd a csoport további
előkészítés nélkül hallgatta meg Franz Schubert művét. A zenemű észlelésével
kapcsolatban megfogalmazott kérdésekre ezt követően az osztály összesen 231,
diákonként átlagosan 8,88 megfelelő megállapítást tett. (2. melléklet)

Az első csoport esetében a zenemű segítségével előkészített festmény
helyes észlelése jóval eredményesebb volt, mint a második csoport esetében a
festmény segítségével előkészített zenemű észlelése. Ez az eredmény nem
meglepő, egyfelől ha tekintetbe vesszük az iskola vizuális művészeti arculatát,
a diákok ilyen irányú ismereteit, másfelől ha a fiatalok vizualitás iránti
érzékenységére, vagy a vizuális területen kiemelkedő teljesítményt nyújtó
fiatalok jellemzőire gondolunk. (Kárpáti & Gaul-Ács, 2020, p. 432.) Az
eredményeket azonban érdemes egy másik módon is összevetni. A fenti ábrán
megjelenített formában azt is vizsgáltuk, hogy hogyan alakult egymáshoz
képest a két csoportban Schubert és Friedrich alkotásának észlelése. A zenemű
előkészítés nélküli befogadása után az egyik csoportban átlagosan 7,76 észlelést
tettek a tanulók, míg kizárólag a művészettörténeti ismeretek segítségével – a
darab meghallgatása vagy a zenei összefüggések említése nélkül – történő
előkészítés után a másik csoportban 8,88 helyes észlelést rögzítettünk. A másik
művészeti ág esetében, a képzőművészeti alkotás önálló észlelése során 8,92
helyes megállapítást, míg kizárólag a Schubert-darab elemzésének segítségével
történő előkészítés után 11,92 releváns észlelést tettek a tanulók. Vagyis mind a
két mű esetében megfelelő előkészítést jelentett a másik művészeti ág
alkotásának értelmezése.

A kis mintán végzett vizsgálat tehát megerősítette várakozásunkat azzal
kapcsolatban, hogy a rokon téma, a másik művészeti ág alkotása segíti a
tanulókat egy adott műalkotás befogadásában, értelmezésében. A fent is említett
sajátosságnak, amely az iskola profiljából és a képek megváltozott szerepéből
fakad, nem mond ellen az sem, hogy a zenemű reflexiója által megközelített,
annak segítségével kontextusba helyezett festmény esetében tapasztaltuk a
legnagyobb hatékonyságot.

Összegzés
AKultúrtörténet tantárgy kidolgozása során a hagyományos középiskolai

keretek között nehezen megvalósítható tantárgyi koncentráció, a különböző
műveltségi területek, tantárgyak tanulása során elsajátított ismeretek,
készségek, képességek összhangba hozása; a szintézis megteremtése volt
elsődleges célunk. Arra törekedtünk, hogy fejlesszük és támogassuk a tanulók

azon képességét, amelynek segítségével a különböző területeken elsajátított
ismereteiket komplex módon képesek alkalmazni. A Kultúrtörténet tantárgy
alapkoncepciója tehát a különböző szakmai ismeretek összhangba hozása.

A tantárgy programját a Kisképzőben, vagyis egy művészeti
szakgimnázium 9–13. évfolyamán valósítottuk meg, ami meghatározza tárgyát
is: gerincét iskolánkban minden esetben a művészettörténet tantárgy alkotja. A
vizuális tehetségek számára szervezett, a művészettörténeti és zenei nevelés
hangsúlyával megtartott óra lehetőséget biztosít a művészeti tantárgyak
szorosabb integrációjára.A programot a különböző évfolyamokon mindezidáig
két eltérő formában; összegző-rendszerező, valamint alapozó tantárgyként
dolgoztuk ki. Mind a két típus tananyagában fontos szerepet játszanak a modern
vagy kortárs művészet alkotásai.

A Kultúrtörténet tantárgy az elmúlt tizennégy évben, bár különböző
szervezeti formákat alkalmaztunk, megszakítás nélkül működött. Saját
pedagógiai gyakorlatunkban és a program szempontjából is fontosnak tartjuk a
folyamatos visszacsatolást, a reflexiót, ennek megfelelően minden évben
megkérdezzük a diákok és a kollégák véleményét is a tantárggyal kapcsolatos
tapasztalataikról. Ez biztosítja a tantárgy frissességét, lehetőséget ad arra, hogy
– reagálva az igényekre – folyamatosan alakítsuk, változtassuk. A 2021/2022.
tanév 10. évfolyamának segítségével 2022 márciusában egy rövid felmérést
végeztünk, azzal a céllal, hogy teljesebb képet nyerjünk arról, hogy milyen
módon segíti a különböző művészeti ágak együtt oktatása a mű érzékelésének,
végső soron a műelemzés technikájának fejlesztését. Előzetes várakozásunk,
amely szerint egy műalkotás befogadását megkönnyíti, árnyaltabbá teszi egy
másik –, hozzá kapcsolódó mű – érzékelése, megfigyelése, beigazolódott.

Tanulmányunk célja egy olyan, megszakítás nélkül tizennégy éve
működő, különböző évfolyamokon kipróbált program bemutatása, amelyről
meggyőződésünk, hogy rugalmassága, alakíthatósága révén bármely iskola
számára jól adaptálható és sikeresen megvalósítható. Elméleti tantárgyként
helyét elsősorban a középiskolai oktatás-nevelés területén jelölhetjük ki. Annak
ellenére, hogy tapasztalataink a köznevelés egy viszonylag szűk területére, a
művészeti szakképzésre korlátozódnak, hisszük, hogy egy ilyen típusú elméleti
tantárgy képes lehet a művészetoktatás valódi integrálására minden típusú
középiskolában.
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1. Melléklet

Kérdések Schubert: Vándor éji dalához

ÁLTALÁNOS
BENYOMÁSOK
Milyennek
találtad a dalt?
Milyen objektív
és szubjektív
jelzőkkel illetnéd
az elhangzott
dalt?

SZÖVEG ÉS
ZENE
KAPCSOLATA
Jellemezd a zene
és szöveg
kapcsolatát
jelzőkkel!

ZONGORA ÉS
ÉNEK
KAPCSOLATA
Hogyan
viszonyult
egymáshoz az
énekhang és a
zongora? Találj
rá kifejezéseket!

ROMANTIKUS
ELEMEK
A mű milyen
aspektusaiban
ismertél
romantikus
elemekre?
Melyek voltak a
zene romantikára
jellemző
tulajdonságai?
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Kérdések Friedrich: Vándor a ködtenger felett c. művéhez

ÁLTALÁNOS
BENYOMÁSOK
Milyennek
találtad a
festményt?
Milyen objektív
és szubjektív
jelzőkkel illetnéd
a művet?

EMBER ÉS TÁJ
KAPCSOLATA
Jellemezd egy-
egy jelzővel,
hogy hogyan
ábrázolta a festő
a táj és ember
egymáshoz való
viszonyát!

MŰVÉSZETI
ESZKÖZÖK
HASZNÁLATA
Mi jellemzi a
kompozíciót,
színhasználatot, a
részletek
megjelenítését?
Találj rá
kifejezéseket!

ROMANTIKUS
ELEMEK
A mű milyen
aspektusaiban
ismertél
romantikus
elemekre?
Melyek voltak a
festmény
romantikára
jellemző
tulajdonságai?

2. Melléklet
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Aművészetpedagógia alkalmazása a szakképzésben
Schmuck Vivien

nevelési igazgatóhelyettes
Soproni Szakképzési Centrum Handler Nándor Technikum

Absztrakt
A szakmai képzésben tanulóknak a megfelelő mester és tanítvány

kapcsolat megélésére van szükség. A tanulók – a felméréseink alapján – a
legtöbb időt a virtuális világban töltik, ahol nem kapnak megfelelő példát az
emberséges, egészséges mentalitással felvértezett életvitelhez. A tanulók
mentális bizonytalansága leküzdhető produktív tevékenységgel: kézműves,
művészeti alkotás vagy programszervezésbe való bevonódás által. Fontos, hogy
a tanulók iskolai szervezésben tapasztalhassák meg azokat a manuális
tevékenységeket, amelyek az ember alapvető szükségletei közé tartoznak és
amivel a saját boldogulásukat is elérhetőbbé tehetik.

A kísérleti foglalkozásokat hét éve kezdtük meg, és építettük fel a működő
jógyakorlatokra. A Tanulás Támogató Rendszert beépítettük a tanulók
órarendjébe. 2022-es évtől vezettük be a „Szakmai tréningek” lehetőségét,
kidolgozott szakmai programokkal és személyiségfejlesztéssel, melynek
hatékony módszere a művészet- és élménypedagógia. Az iskola szakmai és
nevelési célja, hogy a kikerülő tanulók egészséges életvezetési tervekkel,
megfelelő szakmai tapasztalattal és nyitottsággal, kellő kreativitással, mentális
megerősítéssel képesek legyenek az önálló és közös munkavégzésre.

Az alkotótelepi foglalkozás legfőbb célja az alkotás és annak
demonstrálása. A kreatív tevékenység és a kapcsolódó sikerélmény
dinamikusan fejleszti az egyén és a csoport képességeit. A tanulók kiszakadnak
a komfortzónájukból, az új dolgok megtapasztalása, az új környezet analizálása
önmagában aktivizálja a különböző egyéni képességeket és készteti az egyes
tanulót és a közösséget is, hogy gondolkodjon, mérlegeljen a siker érdekében.

A mesterek megismerése, akik egy adott szakmának köszönhetik
boldogulásukat, segíti a tanulók készségeinek és képességeinek fejlődését, ami
kihat teljesítményükre más tantárgyak esetében is. A tanulók hatékonysága,
motiváltsága sokkal nagyobb lesz, a társakhoz, az oktatókhoz való hozzáállás,
a viselkedésmódok pozitív irányban változnak.

A képzési szerkezet változása és a tanulói moralitás indokolja a képzés
projektben való kivitelezését, ehhez illeszkednek a megszervezett Szakmai
tréningek.

Bevezetés
A közoktatásban szükségszerű a változás, hiszen a környezetünkben is

megváltozott minden. Az információs háttérkörnyezet, az iskolába járó
gyerekcsoportok összetétele, a társadalmi, családi környezet, a tananyag, a
szakmák stabilitása (Lovassy A. & Pázmány Á., 2021). A XXI. században
szükséges kompetenciákat csak akkor tudjuk megfelelő hatékonysággal
fejleszteni, kibontakoztatni, ha tanuló és az oktató teherbíró, önszabályozó és
intellektuális képességeit figyelembe véve alakítjuk a módszertanokat a

változásokhoz (Európai Tanács, 2004; Török, 2016). A már jól bevált
módszereket újragondolva és azokat ötvözve az új módszertani lehetőségekkel
kell megteremteni a sikeres teljesítményhez szükséges feltételrendszert az
oktatásban résztvevők számára. A bennünket érő rengeteg virtuális, digitális
információ mind az átélésre, élményre alapoz. Mindennapi életünk folyamatos
projektekből épül fel, tervezéssel, stratégiákkal, megvalósításokkal,
időpontokkal és eredményekkel. Ezért érdemes az oktatásban is az élményre, az
alkotásra és a projektekre alapozni. A művészetpedagógia pedig mindezt
egyben hordozza magában, kézenfekvő tehát az alkalmazása (Klíma, 2021). A
szakképzésben tanulók kora, tanulmányi, szociális, mentális háttere nagyon
vegyes képet mutat, amely szükségessé teszi a rugalmas megközelítést a
hatékony készségfejlesztés érdekében. A kapcsolódó pszichológiai,
szociológiai, művészetpedagógiai kutatások megerősítik a rugalmasság
szükségszerűségét, amihez az élményen és művészeti megközelítésen alapuló
oktatás, az alkotótevékenységhez kapcsolódó információrögzítés sokkal inkább
illeszkedik, mint bármely tudományos megközelítés (Goldman et al., 2016). Az
oktatás folyamata, az oktató tevékenysége is alkotás, akár csak egy-egy szakma
elsajátítása, ez pedig állandó fejlődést jelent. Ahogy azt Bodóczky is
megállapította: „Számomra a tanítás művészeti alkotótevékenység, aminek
lényege az alakítás, amely során az alkotó és médium kölcsönös együtthatásban
van egymással, a tanár és a diák állandó interakciója mindkét aktív résztvevőt
alakítja, formálja. […] Kezdetben voltak belső konfliktusaim abból, hogy úgy
éreztem, el kell döntenem, mi is vagyok valójában: művész vagy tanár. Igazi
öröm volt felfedezni, hogy nem szükséges erről dönteni. A kérdés lebegtetése
vezetett a felismeréshez, hogy a tanítás is művészetem része” (Bodóczky, 2012).
Ennek gyakorlati megvalósulását segítik a fejlesztendő tanári kompetenciák,
mint a kritikus gondolkodás, a kollaboráció képessége, az innovációs képesség,
a kommunikáció (Lovassy & Pázmány, 2021).

Alapok, elhivatottság
A kreatív gondolkodás fejlesztése az intézményi rendszerben a

módszertani megújulást jelenti a változó világ állandósághoz igazodva.
A Soproni SZC Handler Nándor Technikum több évtizedes

hagyományokkal rendelkező projekteket fejleszt évről-évre, melyek alapvetően
alapulnak a művészetpedagógia eszközein és módszerein. A gazdasági és
társadalmi igények változásaihoz alkalmazkodva a szakmai és közismereti
oktatásba fokozatosan és tudatosan emelünk be művészetpedagógiai
módszereket, melyekkel a tanulók, az oktatók szakmai kompetenciái egyaránt
(Kárpáti & Gaul, 2012). Ezeket a fejlesztéseket a rendszeres mérések és az
eredmények feldolgozása, tanulmányozása által tudjuk árnyalni és az aktuális
emberi tényezőhöz igazítani (Freedman et al., 2013). A módszer a Szakmai
Programunk, a Kreatív fejlesztési terv és a Minőség Irányítási Rendszer része,
a kapcsolódó tanórák órarendbe illesztve jelennek meg. Sikerességünk
érdekében értékeltük az iskolában folyó oktató-nevelő munkát és a kapott
összegzés alapján készült fejlesztési terv ötvözi a hagyományos projekteket és
az új módszertani elemeket, így a követelményeket élménygazdagabban és
tartósabban tudják átadni oktatóink és elsajátítani tanulóink. Az alternatív
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oktatási módszereket a szakmai oktatók belsőképzéseken, tréningeken
sajátíthatják el, melyeket a munkarendbe építettünk. A minőségirányítás által
meghatározott ösztönző rendszer alapja az egyéni oktatói fejlődés
lehetőségeinek biztosítása és annak reflektálása, így az intézmény célja a
kreatív, egyéni fejlődést biztosító kurrikulum fejlesztése is. A helyi és
nemzetközi partnerekkel közös kisebb-nagyobb volumenű programok
megvalósítása a legjobb színtér a speciális szakmai tartalmak
megtapasztalására.

A káros társadalmi hatások által kialakult szocializációs és mentális
problémákra hoztuk létre a kreatív-kritikai gondolkodást előtérbe helyező a
Tanulás Támogató Rendszert, a Mentorműhelyt és a Kortárs csoportot
(Schmuck, 2021). A vezetőség által belső jógyakorlatként alkalmazott
szupervíziók, workshopok és kreatív alkotóműhelyek új módszertani
megoldásokat, extra kurrikulumot adnak a fent leírt célok megvalósításához, és
a minőségbiztosításhoz.

Az intézmény az önértékelést figyelembe véve fejleszti a projekt alapú
szakmai képzést. A fejlesztés lépései közé tartozik a már alkalmazott
projektoktatás aktualizálása, az oktatók korszerű, naprakész szakmai és
pedagógiai módszertani továbbképzése, az ösztönzési rendszer, valamint a
külső és belső továbbképzések.

1. ábra: Minőségi célok (Schmuck, 2022)

A szakmai oktatásban résztvevő tizenévesek és felnőttek a választott
mesterségükben megtalálhatják saját mentális és szakmai tovább fejlődésük
alapjait (Keilbach, 2012). A kreatív gondolkodás tudatosításával lehetővé válik
számukra a szakmai specializációk megismerése, és így a választott szakma
iránti elhivatottság. Az alkalmazott módszertannal, a művészetpedagógia
alternatív alkalmazásával, az órarendbe épített manuál tréningeken, vagy
kommunikációs foglalkozásokon, a projekt heteken feltárhatók a tanulói
képességek, így büszkék lehetnek szakmájukra, azt alkotói tevékenységként
élhetik meg, így könnyebben alakul ki a munka szeretete, ami boldogulásuk
részévé válhat (Rogers, 2019).

Azt gondolom, a korszerű szakképzés megvalósítása, a szakmai
igényesség fenntartása, a nyitottságra való nevelés a személyiségfejlesztő
tréningeken és a folyamatos továbbképzés belső igényének kialakítása csak
akkor lehetséges, ha hagyományokra épülő, innovatív oktatás-nevelési
módszereket alkalmazunk, melyek figyelembe veszik a körülöttünk lévő világ
változásait és képesek arra rugalmas ütemben reflektálni. A versenyeken való
szerepeltetésekkel, Divatgálával, kiállításokkal a munkaerő-piaci igényeknek
megfelelő alkotói munkát tapasztalhatják meg a tanulók, láthatják a szakmai
kapcsolatok lehetőségeit. A munkába állást segítő problémakezelő ismeretek,
szóbeli, írásbeli, informatikai, kommunikációs készség és a munkaerőpiaci
kompetenciák fejlesztése szükséges (Borbély-Pecze, 2016), erre nyújt
megoldást iskolánkban a Tanulás Támogató Rendszer.

Az oktató személye meghatározó a folyamatban, az ő egyéni fejlődése az
alapja az intézményi innovációnak (Szabó, 1999). A hitelességhez szükség van
egy összetartó oktatói közösségre, együttműködésükkel lehet az módszertant
rugalmasan alakítani, így biztosíthatjuk az intézményben dolgozóknak a kreatív
fejlődési lehetőségeket. Az intézmény vezetése és a minőségbiztosítási rendszer
a legszélesebb módszertani környezet létrehozására törekszik a mentorálás,
belsőképzések és a fejlesztő értékelés bevezetésének segítségével. Az integrált
oktatási és gazdasági kapcsolatok ösztönzik a tananyagfejlesztést és a
különböző igényekhez igazodó, komplex projektek beépülését az éves
munkarendbe. Ezek segítségével élményszerű szakmai tapasztalatokat kapnak
a tanulók és az oktatók is, amelyek eredményei igazolják a fejlesztési
törekvéseket és beépíthetők az egyéni szakmai portfóliókba tanulói és oktatói
szinten is (Kiss, 2014; Orosz, 2009).

Alapvető motívum a módszertani fejlesztésben azon alkotói tevékenység,
ami magát az oktató-nevelő munkát keretezi. A mester és a tanítvány együttesen
hoz létre egy inspiráló, kreatív közeget, ahol a szakmai alapok elsajátítása a
megélésen, önálló felfedezésen és alkotó tudásmegosztáson alapszik
(Bodóczky, 2012). Ezen elvek mentén alakul ki az együttműködés a szakoktató
és a diákok között intézményünkben is.

Önértékelés
Az intézmény módszertani önértékelése

Az elvégzett mérések során a legkiemelkedőbb területeknek bizonyult az
intézményvezetés kreativitásfejlesztéssel kapcsolatos stratégiai gondolkodása
és az ehhez kapcsolódó tervezési, megvalósítási folyamatok. A kreativitás
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fejlesztés az „alkotó” oktatói és tanulói munka innovatív hatásával valósul meg
(Mező, 2015). Az iskola Pedagógiai-, Szakmai - programjában, Munkatervében
célként jelenik meg, hogy a közismereti és szakmai elméleti és gyakorlati órák
között kapcsolódási pontok legyenek, tantárgyközi programokkal, projektekkel.
A kellő hatékonyság érdekében a pozitív iskolai légkör kialakítására is nagy
hangsúlyt fektetünk. A vezetés támogató, ösztönző magatartása meggyőző, és
mintául szolgál a témáról való gondolkodáshoz, az elköteleződéshez. Az
oktatók pedagógiai, szakmai munkájukban tervezik és megvalósítják a
művészetpedagógiai módszereket, így a kreativitásfejlesztést, megosztják a
tapasztalatukat, jó gyakorlataikat és tanulnak is egymástól, látogatják egymás
óráit. A tanulás-tanítás különböző színterein, törekednek a kreatív gondolkodás
fejlesztését elősegítő módszerek designgondolkodás (Fehér et al., 2016), aktív
pedagógia alkalmazására.

Az értékelés során megállapítottuk, hogy az oktatótestület tagjai a
kreativitást fejlesztő módszerek, technikák és eszközök, például a
drámapedagógia, a vizualizáció tervezését és alkalmazását egyeztetik,
egyedileg vagy közösen, egymást támogatva a gyakorlatban is kipróbálják és
alkalmazzák. Az intézmény életében rendszeresen megjelennek olyan tanórán
kívüli közösségi tevékenységek is, amelyek a kreativitást támogatják:
kiállítások, performanszok, Divatgála, városi programokba való kapcsolódás.
Az elemzések megmutatták, hogy azok az információk, amelyeket a tanulók
gyakorlati megtapasztalással tudnak rögzíteni, aktív pedagógiai módszerek
segítségével, – a Tanulás Támogató Rendszerben vagy a Szakmai tréningeken,
a projektheteken vagy projektek kivitelezésében – azok értékelési skálája is
árnyaltabb (Schmuck, 2022).

Az önértékelés szerint leginkább a belső kommunikáció szorul
fejlesztésre annak érdekében, hogy az megfelelő módon tematizálja a
kreativitással kapcsolatos értékeket, célokat, terveket, tevékenységeket és
eredményeket.

Az önértékelésbe bevont célcsoportok, az értékelés elemzése
A Kreatív munkacsoport végezte az önértékelési feladatok szervezését,

lebonyolítását. A kapcsolódó szabályozást az intézményi dokumentumok
rögzítik. A munkacsoport tagjai törekednek a hatékonyságra, az iskola légkörét
és lehetőségeit kritikus szemmel véleményezték. Figyelembe vették a tanulók
igényeit és azokhoz rugalmasan alkalmazkodnak a kifejezésben,
módszertanokban. Vállalják saját hibáikat, ettől hitelesek a jelenlévők számára,
kreatívan oldanak meg konfliktusokat, problémákat. Részt vesznek
projektekben, tantárgyközi integrációkban, az iskola szemléletváltásában
aktívan közreműködnek.

A fejlesztési terv alapjául szolgál a kreativitást középpontba helyező
önértékelés elemzése. Az értékelésbe bevont partnerek, szülők, tanulók és
oktatók érdeke az iskola megfelelő minőségű módszertana, ezért a véleményük
is nagyban befolyásolja a fejlesztéseket és a módszertant. A partnerek bevonása
az előírásoknak megfelelően elengedhetetlen, bevonásuk a képzésbe viszont
nagyon nehézkes, hiszen egy újonnan felépülő rendszerről van szó, ahol a
kreativitás szükségszerű. Ehhez a kifelé irányuló és az intézményen belüli

kommunikáció a kulcs, ezért az elsődleges fejlesztési területnek a
kommunikációt jelöltük meg. A lekérdezés és véleményezés leghatékonyabb
módszerének a személyes megkeresés és elbeszélgetés bizonyult. Továbbá
fontos az érdekeltté tétel. A partnerek a hatékonyabb szakmai képzési struktúra
felépítése, órarendi megvalósítása, a tanulói teljesítmény növelése miatt
javaslatokat tesznek a megvalósításra, a szakmai irányok meghatározására,
modernizációra, így jött létre a projekthét, mint mérő-értékelő program.

A fejlesztés
A fejlesztendő területek kiválasztása

Megfelelő szervezeti kommunikációval lehet az oktató-diák, az oktató-
oktató, a vezetőség-oktató közötti munka sikeres. A vezetőség a kreativitásra
irányuló eredményes szervezeti kommunikáció számos jellemzőjét, így a
tervezettséget és szervezettséget, az elért és bevont csoportokat, a
többirányúságot, valamint az igénybe vett csatornák és felületek sokféleségét is
figyelembe veszi a fejlesztéseknél. Az iskola dokumentumaiban, az éves
munkarendben rendszeresen megjelenik a kreatív, művészetpedagógiai
gondolkodás és a fejlesztéshez tartozó feladat, minden oktatóra és tanulóra
vonatkozólag, munkaközösségekre bontva, ezen belül rendezvényekre,
projektekre és tanulókra kiélezve. A módszertani megújulás nyomon követhető
az elmúlt öt év munkaterveiben, oktató-nevelő folyamatokban is. Az iskola
egyéb dolgozóival az egyeztetések, érzékenyítések legalább fél évente
megtörténnek. A szakmai és közismereti oktatók havi szinten részt vesznek
módszertani, digitális, Tanulás Támogató Rendszerrel, mentorálással
kapcsolatos, vagy a Szakmai tréningekhez köthető egyeztetésen. A cél a
rugalmasság, a napra készség és a tanulók eredményességének növelése, mert
csak így biztosíthatjuk a korszerűséget és az innovációt az iskolában.

Az iskola – a többszintű hatásokat figyelembe véve – jógyakorlatokat
fejlesztett: az osztályfőnök az osztályban tanító oktatóknak online
kommunikációs csoportot működtet, így lehetővé válik a gyors információ
csere. Ilyen praktikumot minden munkaközösség és munkacsoport használ. Az
élménypedagógia elemeit használva újrahangoltuk az élő vagy élethű
modelleken történő tananyag bemutatást (pl: akár a tanórán, akár otthon lehet
modelleket készíteni, amiket fel lehet használni a tananyag tanítása során, pl.
naprendszer, csontváz, illetve bármi, ami a tananyaghoz köthető (Sanja, 2018).

A számonkérések formáira is több fejlesztési javaslat, terv készült, így a
tanulóközpontú alternatívák, ahol a diákok választhatnak az intézményi
dokumentumokban felsorolt számonkérési lehetőségek és feltételek közül:
írhatnak dolgozatot vagy fogalmazást, felelhetnek egyedül vagy párban,
készíthetnek projektmunkát, csinálhatnak reklámkampányt, naplót, híradást,
posztert, videót. A módszertani újítások között szerepel a témakörök
feldolgozásához kapcsolódó gamifikáció, a kreatív írás klub, a szalon parti
például a felvilágosodás jegyében (Fromann & Damsa, 2016). A különböző
kötelező olvasmányok életszerű játékokkal való feldolgozása, pl: drámajáték
során bírósági tárgyalást tartani egy regénybeli bűncselekmény kapcsán vagy
fiktív leveleket írni a szereplők nevében, esetleg egy-egy történet végére új
befejezés írása. Az összefoglaló órákon eredményesen tud működni egy
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átgondolt szabadulószoba, ami élményként segíti a tananyag rögzítését. Újítás
az oktatók módszertani mentorálása, hogy végül online, kollaboratívan tudjanak
együtt, egymás munkáját megkönnyítve digitális tananyagokat létrehozni.

A fejlesztési területek szempontrendszere
Szakmai előnyként olyan egyedülálló komplex módszertani

szemléletváltás indult el iskolánkban, ami a törvényi előírásoknak és a
gazdasági elvárásoknak rugalmasan és innovatívan tud megfelelni hosszú
távon. A kreatív gondolkodást fejlesztő módszertan alkalmazza a meglévő
hagyományokat, elemi tanulási-tanítási folyamatokon alapszik, ugyanakkor a
legújabb oktatási módszereket ötvözi megfelelő interaktív környezetben.
Előnye a programnak, hogy továbbképzés formájában átadható más
intézményeknek is. A módszertan az élményt, a kreatív megközelítést veszi
alapul, amit a minőségi szakmai tudás tesz lehetővé. Figyelembe veszi az
intézményben jelenlévő egyén igényeit és emberséges módon igyekszik az ő
tanulmányi teljesítményének sikerét elérni.

Igazodva a szabályrendszerhez, a tanulók nevelése és tanulmányi
előmenetele egyedül a megfelelő módszertannal irányítható. Az alapvető,
ösztönös tanulási formákhoz kell visszanyúlni annak érdekében, hogy a kívánt
hatást elérhessük oktatásunk sikere érdekében. A tanulók az elmúlt évek
bizonytalanságában, folyamatos veszélyérzetében bizalmat vesztettek, amit a
bezártság és a virtuális világ felerősített (Antal & Czeglédi, 2021). Ezen
komplex hatásoknak eredményeképpen a tanulók nem tudnak megfelelően
kommunikálni, viselkedni egy közösségben, sőt feszültté, agresszívvá, vagy
éppen szorongóvá válhatnak adott közösségben, ahol viszont kötelező jelen
lenniük. Sokan menekülnének ebből a szituációból. Az iskolában megkezdett és
eddig eredményesen kivitelezett projektek igazolják a változásokat és
megoldást kínálnak a kreatív gondolkodás fejlesztésével a hatékony előre
lépésért, ahol a tanuló tanulmányi sikere pozitív irányba mozdul el, illetve az
oktató is pozitív élményként éli meg az oktatás folyamatát.

Erőforrások
A plusz energia befektetést leginkább a ráfordított idővel lehet korrigálni,

így az órarendi órák bővítése szükséges. Amennyiben az órarendbe illeszthető
és elszámolható a mentorálás, és a tréning az innováció gyorsabb. Az oktatók
tantárgyi integrációs fejlesztési, munkaidőn kívül végzett foglalkozás
vezetésének finanszírozása további motivációt jelent, még ha azok mértéke nem
is túlzó. Minden olyan módszertani újítás, fejlesztés, ami az intézmény
fejlődését eredményezi, jutalmazandó, amire részben biztosítottak az
erőforrások, de az órarendi változások még váratnak magukra. A társadalmi
változások ezt szükségessé teszik a tanulók részéről. Javasolt felsővezetői
szinten ezen hatásokat számításba venni, főleg a nyugati negatív példákból
tanulva (Lovassy & Pázmány, 2021).

Az önértékelés alapján összeállított fejlesztési terv alapjai
Az önértékelés alapján összeállított fejlesztési terv a következő elemeket

tartalmazza: negyedévente osztályfőnöki értekezletek, azonos tantárgyat tanító

oktatók szakmai értekezlete, tantárgyi, projekt fejlesztések. Közösségformáló-,
csapatépítő tréningek oktatóknak tanítási időn kívül a nem szakmai
kommunikáció javítására. Módszertani nap bevezetése az élménypedagógia
jegyében; jó gyakorlatok megosztására félévente. Szakmai tréningek
hozzárendelése a tanulók munkarendjéhez, osztályonként legalább egy
alkalommal egy tanévben. Az érzékenyítés megvalósulhat alkotótelepi
foglalkozásokon, élménypedagógiai jelleggel.

A kommunikációs stratégia kidolgozása, az egymástól tanulás „fokozása”
az oktatói testület részéről az eddigieknél nagyobb idő és energiaráfordítást
igényel majd, ami csak megfelelő ösztönzési rendszerrel, illetve a digitális
kommunikációs csatornák megfelelő kihasználásával megvalósítható.

Transzparencia és jóváhagyás
A kreatív önértékelés a tanévzáró értekezleten bemutatásra került és arról

az oktató kollégák pontos tájékoztatást kaptak. A tanulók, partnerek és szülők
az önértékelés eredményeiről és a fejlesztési tervről a továbbiakban a
tájékoztatást digitális formában kapják.

A fejlesztési terv véleményezésére felkértük az intézmény különböző
munkacsoportját pl: iskola vezetősége, Mentorműhely, Tanulás Támogató
Rendszer, Kortárs csoport, Diákönkormányzat, munkaközösség-vezetők. A
fejlesztési tervet az intézmény vezetője hagyja jóvá a oktatói testület
véleményének figyelembevételével.

Amegvalósítás nyomon követése
A fejlesztési terv megvalósításának nyomon követése folyamatosan

történik – a határidők alapján. Amennyiben valami nem teljesül, a
változtatáshoz tartozó korrekció feljegyzésre kerül. A teljes terv
megvalósításához a Kreatív munkacsoport részekre osztja a folyamatot, így
pontosabb lesz a nyomon követés, a negyedéves egyezetetések lehetőséget
adnak a korrekcióra és a teljes terv megvalósulásának ütemezésére és
monitorozására, Monitorozás tervezett ideje: 2022/2023 tanév. A tanulói
mobilitás növelését a 2023/2024-es tanévre szeretnénk megvalósítani. A
stratégia hatékonyságát hagyományokon alapuló, élményszerű foglalkozások,
alkotótelepi foglalkozások, munkaidőn kívüli intézményi programok segítik,
melyek tervezett monitorozása 2024. szeptemberében zajlik majd. A
folyamathoz tartozó adatbázist a Handler Innovatív Team végzi, melynek
megvalósulását 2023. szeptemberrére terveztük. A monitorozás során várható
eredmények: fejlődhet az intézményi légkör, együttműködés, kreativitás,
tantárgyi fejlesztés, extra kurrikulumok, tanulói együttműködések, autonómia,
tantárgyi fejlesztések, értékelés, tanári aktivitás, kreatív tanulási környezet.

A fejlesztési terv 3 évre tervezett, évente értékelés készült a teljesült
feladatokról, eredményekről. A beszámolók tartalmazzák a fejlesztés fokozatos
beépülését az iskolai dokumentumokba, az egyes tantárgyi értékelőlapoktól a
Szakmai Programig. A fejlesztés egyes részletei beépülnek az éves
munkarendbe is (Schmuck, 2022).
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Összegzés
A fejlesztés a teljes intézményi működésre hatást gyakorol, mivel éves

munkarendi és órarendi szinten megvalósul. A tanulók, az oktatók és szakértő
munkatársak, az iskola már meglévő munkacsoportjainak hozzáértése
nélkülözhetetlen a megvalósításban. A szemléletváltás hatásai már most
érzékelhetőek, hiszen az eddig kivitelezett projektek eredményei további
sikerekre ösztönzi a kollégákat. A módszertani váltás fokozatos és egészében
véve lassú, ugyanakkor az egyes részeredmények nagyon hamar
megmutatkoznak és motiválják az oktatókat és a tanulókat is, pl: a Szakmai
tréningek sikere, vagy a projekt hetek megvalósulása és a partnerektől kapott
pozitív visszajelzések. A digitális eszközhasználat egyéni sikerei és a
kapcsolódó integrált óratervek megvalósulása szintén az eredményes innovációt
jelzik.. A belső továbbképzések és egyéni mentorálások tanulói, oktatói szinten
mind a kreatívgondolkodás fejlődését mutatják. Az elmúlt években sikeresen
kivitelezett kiállítások, városi programok, projektek, nemzetközi kapcsolatok,
versenyeken elért sikerek alátámasztják a törekvések helytállását. Az oktatók és
az intézmény dolgozói, a tanulók olyan pozitív és építő jellegű környezetben
lehetnek jelen napjuk nagy részében, amely előbbre viszi őket és támogatja
törekvéseiket. Mára már nyilvánvalóvá vált, ahogy ezt az önértékelés
eredményei is igazolják, hogy eredmény hosszú távon a tanulók körében, az
oktatásban csak akkor érhető el, ha az oktató személyesen érintettnek érzi magát
az innováció kérdésében, és megtapasztalja annak előnyeit (K. Nagy &
Zagyváné, 2021).

Az iskola Kortárs csoportja volt az első olyan foglalkozás, ahol a
megszokottól eltérő módon foglalkoztunk a tanulókkal és kezeltük a
problémáikat, az élménypedagógia, drámapedagógia és művészetpedagógia
eszközeinek alkalmazásával. A tanulók tanulmányaiban és magatartásában is
pozitív változásokat értünk el. A Diákönkormányzat átszervezése és életre
keltése történt ezzel párhuzamosan, aminek iskolai szintű hatása volt, hogy a
tanulók szívesen jöttek iskolába, úgy érezték, hogy közük van az iskolához és
beleszólhatnak a velük történő dolgokba. Természetesen ehhez nagyon sok
adminisztratív munka is társult, hiszen a belépő tanulók méréseken esetek át az
iskolapszichológus és gyógypedagógus által elkészített tesztekkel. Az így
kapott eredmények alapján több tanuló sikeresen orientálódott olyan képzési
forma felé, amit ő is tud teljesíteni, sikerélményt ad számára, így a
továbbtanulás is elérhetővé válik és fenntartható. A Taulás Támogató Rendszer
kivitelezésére működtetett továbbképzési rendszerben, a kollégák módszertani
felkészítést kapnak. Ez azt is jelenti, hogy az oktatók kompetenciái is fejlődnek,
hozzáállásuk javul, módszertani ismereteik bővülnek, nő az innováció
lehetősége. A továbbiakban ez be is igazolódott, hiszen oktatóink egyre több
újításban vettek részt és gördülékenyen hajtottak végre projekteket,
programokat az iskola munkarendjéhez igazítottan. A folyamatosan változó
időkorlátok, határidők nem okoznak nekik nehézségeket, alapvetően
rugalmasan tudnak már alkalmazkodni és a megfelelő eszközöket elővenni a
létrehozott módszertan gyűjteményéből.

A további fejlesztések részeként működésbe lépő Szakmai tréningek
tovább növelik a tanulók biztonságérzetét, a közösségtudat kialakulását, a

pozitív szocializációt számunkra is elfogadható kreatív környezetben. Nagyon
sok érzelmi sérülést lehet tapasztalni a tanulók és az oktatók körében is, és
ezeket csak pozitív élményekkel lehet gyógyítani, az alkotás élményével
megvalósul egy kreatív oktatási folyamat, ami innovációt eredményez. Az
eddig bevált megoldási utak a tanulók szocializációját illetően a
pszichoedukációs beszélgetések, az osztályfoglalkozások, fegyelmi ügyek,
filmes etika projektek iskolai szinten, 9. évfolyamosok felmérése, Tanulás
Támogató Rendszer, a Mentorműhely oktatói és tanuló szinten (Bagdy & Túry,
2005).

A fent leírtaknak megfelelően, tehát az oktatókat sem kímélte az elmúlt
pár év, jelenleg nagyon kevés motivációjuk van a pályán maradásra; kizárólag
a pozitív intézményi környezet és az elérhető sikerélmény, amit vagy az
intézmény tud megadni, vagy a tanulókkal tud megtapasztalni. Pont ez az, ami
feltétlenül szükségessé teszi a kreatív kivitelezését a kötelező szakmai
feladatoknak, a kerettantervek követelményeit, a törvényi előírásokat, és a saját
szakmai megfelelést is csak ezekkel az élményszerű folyamatokkal lehet
sikeresen kivitelezni az egyes oktatónál. A projekthetek, a programok, a
közönségsikerek, a verseny eredmények, a Szakmai tréningek és a munkaidőn
kívüli foglalkozások okoznak olyan érzelmi hatásokat az oktatói közösségben,
ami maradásra késztet. Amennyiben a belső képzések is kreatív megközelítést
alkalmazva kerülnek bemutatásra, az innováció is elérhető kényszerítő erő
nélkül. Az oktatói mentorálás szükségessége és sikere is igazolást nyert
intézményünkben, mivel az oktatók egyes esetek kapcsán eseti, illetve hosszú
távú mentorálásban részesültek, amelyet aztán örömmel alkalmaztak saját
sikerességük érdekében (Vargáné & Nagy, 2015; Horváthné, 2021). A
tapasztalat az, hogy az oktatók a siker megtapasztalása után további
ismeretekkel szeretnének gazdagodni. Az emberközpontú, kreatív szemlélet
mind a tanulók, mind az oktatók esetében jól működik és sikeres lehet.
Természetesen ezek további fejlesztésre szorulnak, hiszen a változás állandó,
így a módszertani eszközparkot is folyton változtatni kell.

Irodalom

2019. évi LXXX. törvény a szakképzésről. Letöltés: 2022. 12. 11., forrás: https:/
/net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1900080.tv

12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról.
Letöltés: 2022. 12. 11, forrás: https://net.jogtar.hu/
jogszabaly?docid=a2000012.kor

Farkas J., Kolosyné Bene K., Krémó A. (2004). Oktatás és képzés 2010
konferencia az Európai Unió oktatási és képzési munkaprogramjának
magyarországi megvalósításáról. B munkacsoport: Kulcskompetenciák.
Oktatási Minisztérium, Budapest.

Anral P. & Czeglédi L. (2021). A távolléti oktatás tanulságai 2020-ban.
Eszterházy Károly Egyetem Digitális Technológia Intézet.

Bálványos H. (2003). Esztétikai-művészeti ismeretek, nevelés. Balassi Kiadó.
Bodóczky I. (2012). Kis könyv a vizuális művészeti nevelésről. VKFA Kiadó.



292 293

Borbély-Pecze T. B. (2016). Szakképzés és pályaorientáció–tévutak és
lehetőségek. Educatio. 25(1), 59–69. http://epa.oszk.hu/
01500/01551/00095/pdf/EPA01551_educatio_2016_1_059-069.pdf

Rogers, C. R. (2019). Valakivé válni ‒ A személyiség születése. Edge 2000 Kft.
Bagdy E. & Túry, F. (2005). A klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológia

szakmai protokollja. Grafológiai Intézet.
Vargáné Csatáry T. & Nagy, M. (2015). Kézikönyv mentortanárok számára.

Debreceni Egyetem, Bölcsésztudományi Kar.
Fehér B., Lődi V. & Pais P. (2016). Nemzetközi és hazai jógyakorlatok a

desiggondolkodás integrálására a közoktatásban. [Kézirat].
Freedman, K., Heĳnen, E., Kallio-Tavin, M., Kárpáti A., & Papp L. (2013).

Visual Culture Learning Communities: How and What Students Come to
Know in Informal Art Groups. Studies in Art Education, 54(2), 103–115.
https://doi.org/10.1080/00393541.2013.11518886

Fromann R., & Damsa A. (2016). A gamifikáció (játékosítás motivációs
eszköztára az oktatásban. Új Pedagógiai Szemle Online. 66(3–4).
Letöltés: 2022. 10. 15, forrás: http://folyoiratok.ofi.hu/ uj-
pedagogiaiszemle/a-gamifikacio-jatekositas-motivacios-eszkoztara-az-
oktatasban

Haley Goldman, K., Yalowitz, S. & Wilcox, E. (2016). A művészetalapú
innovációs képzés hatása a kreatív gondolkodási készségek
együttműködési viselkedésére és a serdülők és felnőttek innovációs
eredményeire, Magyar Tudomány, 179(6), 761–772.

Horváthné Gyurisán Sz. (2021). A pedagógusok pályaelhagyásának preventív
és intervenciós (reverz) mentorálása. Szakdolgozat. Soproni Egyetem
BPK.

K. Nagy E. & Zagyváné Szűcs I. (2021). Kihívások és megoldások a XXI.
század pedagógiájában; Válogatás a Pedagógiai Szakbizottság tagjainak
a munkáiból. Magyar Tudományos Akadémia Miskolci Területi
Bizottsága.

Kassainé Schmuck V. (2021). Soproni SZC Handler Nándor Technikum
Mentorprotokoll. Szakdolgozat. Soproni Egyetem BPK.

Kárpáti A. & Gaul E. (2013, eds). From Child Art to Visual Language of Youth:
New Models and Tools for Assessment of Learning and Creation in Art
Education. Intellect.

Kárpáti A. (2015). Integratív esztétikai nevelés: eredmények és lehetőségek. In
Bodnár G. & Szentgyörgyi R., Szakpedagógiai körkép III.
Művészetpedagógiai tanulmányok (pp. 190–215), Eötvös Loránd
Tudományegyetem.

Kárpáti A. (2018). Bevezetés: művészet alapú oktatás, kutatás alapú
művészetpedagógia. Magyar Tudomány, (6). Letöltés: 2022. 12. 14,
forrás: https://mersz.hu/hivatkozas/matud_f7939/#matud_f7939

Keilbach J. (2012). Rogersi pedagógia és személyiségközpontú
pszichológiaalkalmazása a segítő hivatásom során. Házi dolgozat. PTE-
ETK Letöltés: 2022. 12. 14, forrás: https://docplayer.hu/1219025-
Rogersi-pedagogia-es-szemelyisegkozpontu-pszichologia-alkalmazasa-
a-segito-hivatasom-soran.html.

Kiss V. (2014), A művészet mint nevelés, a nevelés mint művészet,
Neveléstudomány, (1), 81–94.

Klíma G. (2021). Művészet és érték, A vizuális művészetpedagógia elméleti és
gyakorlati lehetőségei az értékközvetítésre. Parlando, 61(3). Letöltés:
2022. 12. 15., forrás:https://www.parlando.hu/2021/2021-1/
Klima_Gabor.htm

Kolosai N. (2013). Művészettudomány. Gyermeknevelés, 1(2), 57–72.
Lovassy A. & Pázmány Á. (2021, szerk.). Kihívások a 21. századi nevelésben-

oktatásban, AVKF.
Mező K. (2015). Kreativitás és élménypedagógia. Kocka Kör Tehetséggondozó

Kulturális Egyesület.
Orosz Cs. (2009). Kreativitási gyakorlatok a vizuális nevelésben Joseph Beuys

és Erdély Miklós nyomdokain. Új Pedagógiai Szemle, 59(5–6), 192–212.
Krsmanović Tasić, S. (2018). A lélek ökológiája a művészeti nevelés fontossága

a 21. században Magyar Tudomány, 179(6), 851–855.
Schmuck V. (2022), A Soproni Szakképzési Centrum Handler Nándor

Technikum Kreatív fejlesztési terve. [Belső intézményi dokumentum]
Szabó É. (1999). A „kedves”, az „okos” és a „gonosz”, avagy a kedvelt és a nem

kedvelt tanár képének jellemzői. Alkalmazott Pszichológia, 1(1), 31–41.
Török R. (2016). A pályadöntési énhatékonyság sajátosságai és változási

mintázatai sajátos nevelési igényű és tipikus fejlődésű középiskolások
körében. Doktori disszertáció. ELTE PPK.



294 295

ABiztonság képei
online művészetterápiás alapú önsegítő intervenció minőségi

elemzése
Valachiné Geréb Zsuzsanna – Cserjési Renáta

Eötvös Loránd Tudományegyetem, Pszichológia Intézet, Affektív Tanszék,
EMIND kutatócsoport

Absztrakt
Kutatásunk három alkalmas önsegítő művészetterápiás alapú (ATB-

SHOT) feladatlapok minőségi elemzésében igyekezett feltárni, hogy egy olyan
feszült élethelyzetben, mint a pandémia, milyen belső kapaszkodókat,
erőforrásokat képesek mozgósítani az emberek. A kutatásban 80 egyetemista
vett részt. Az ATB-SHOT feladatok a vizuális alkotás és reflektív, expresszív
írás módszertanát használták és három témát jártak körül: mit jelent a
biztonságos hely, a kapcsolati biztonság (megtartó emberi kapcsolatok)
valamint a belső biztonság (erőforrás) fogalma a résztvevőknek. A képek és
szövegek minőségi elemzését, valamint a feladatlapokkal kapcsolatos
reflexiókat összegeztük.

Bevezető
A művészetterápia testi és pszichés jólétet elősegítő hatását számos

kutatás igazolta különböző csoportok és betegségek esetében (Reynolds et al.,
2000; Slayton et al., 2010; Maujean et al., 2014; Regev & Cohen-Yatziv, 2018.)
A pandémia alatt több olyan tanulmány született a művészetterápia nemzetközi
szakirodalma területén, mely a módszertan online keretek közötti biztonságos
alkalmazását vizsgálta, kutatta (Potash et al, 2020; Zubala & Hacket, 2020).
Ezen kutatások többsége jelenléti csoportterápiákra vagy egyéni intervenciókra
fókuszált. Az ELTE Emind kutatócsoportjának érdeklődése az egészséges
személyek szupportív önsegítő feladatokkal történő támogatásának irányába
fordult (Valachiné et al, 2020).

Az online önsegítő módszerek iránti érdeklődés és nyitottság mind a
társadalom, mind az egészségügyi ellátórendszer részéről fokozódik (Anderson
et al., 2016). Egyre több pszichés jóléttel kapcsolatos weboldalt, applikációt
használunk, melyek a szubklinikai populációban nehéz időszakokban segíthetik
a megküzdés, énhatékonyság, stresszkontroll támogatását, valamint
önismeretre ösztönöznek. Egy nemrégiben készült szakirodalmi összegzés
bizonyította (Fischer et al., 2020), hogy az önsegítő módszerek ígéretesnek
bizonyultak az egészség és a szubjektív jólét javításában, valamint a szorongás,
a depresszió és a stressz kezelésében.

Fent említett korábbi kutatásunk is azt erősítette meg, hogy az általunk
használt önsegítő feladatok (alkotást kiegészítve az írással) több területen
segítették az egyéneket belső kapaszkodókat találni. Az egyik legerőteljesebb
feladat a személyes biztonság képének megalkotása volt. Ennek a feladatnak az
eredményeiből alkottuk meg a jelen írásban található három alkalmas feladat
készletünket.

Kutatási kérdésünk, hogy a biztonság különböző dimenzióinak
alkotásban való megjelenítése hogyan használható online önsegítő
módszerként. Vannak-e párhuzamok, illetve különbségek ezen dimenziók
között. Egyetemista diákok bevonásával szerettük volna azt megnézni, mi az,
amit egy online művészetterápiás alapú feladatsor aktivizálhat és hogyan képes
ezt a személy felhasználni.

A biztonság dimenziói
Előző kutatásunk alapján három területet különítettünk el, mely

biztonságérzetünket meghatározza: biztonságos hely, kapcsolati háló-kötődés,
belső biztonság (erőforrás, belső középpont, szelf-érzet).

A biztonságos hely képi megalkotása gyakori feladat a
művészetterápiában (Butchalter, 2004; Tripp et al., 2019) és imaginatív terápiás
módszerekben, mint a szimbólumterápia vagy a hipnózis. Még ha
szimbolikusan közelítjük is meg, a biztonságos hely elképzelése segít a
szorongás csökkentésében (Gerge, 2018). A biztonságos hely, mint mentális
kép, lehet emlék vagy fantáziában megalkotott hely. Elemeiben sokszor
hordozhatja korábbi pozitív emlékek lenyomatát. Kedvenc helyeink főleg a
serdülőkorban kiemelt jelentőségűek, mert segítik az aktív és tudatos érzelmi
önszabályozást, a megnyugvás és a menekülés lehetőségét kínálva (Korpela,
1992; Korpela et al., 2001).

A kapcsolati háló, biztonság a társas támogatásban. A fejlődéslélektan
kötődés kutatásai világítanak rá arra, hogy veszélyhelyzet esetén milyen fontos
az érzelem szabályozás szempontjából a másik jelenléte, megnyugtatása
(Bowlby & Ainsworth in Hámori, 2015). A coping stratégiák között is gyakori
megoldás nehézségek idején a társas támogatás keresése (Komorowska-Pudło,
2016). Annak a kapcsolati hálónak a számbavétele és megjelenítése, amelyre a
személyes életünkben számíthatunk, nem újkeletű módszer. Használja az
iskolapszichológia közösségek felmérésben (szociogram), de a pszichodráma is
az egyéni kapcsolatrendszer feltérképezése során (Moreno, 2014). Előző
kutatási eredményeink egyértelműen kimutatták, hogy az alkotott képekben a
kötődési személyek, támogatók megjelenítése kiemelt fontosságú volt a
résztvevőknek a járványügyi lezárások idején.

Belső biztonság, erőforrásmind imaginatív (McNeal & Frederick, 1993)
mind vizuális megjelenítése elfogadott terápiás gyakorlat (Simon, 1997;
Bridges, 2004). Sokszor kapcsolódik ez a képzeletben testérzéshez vagy
spirituális tartalmakhoz, vagy olyan szimbolikus képekhez melyek egyfajta
középpontként, szelf-érzetként értelmezhetők.

Módszertan
Résztvevők

Kényelmi mintavétellel, nagy létszámú egyetemi kurzuson hirdettük a
kutatásban való részvételt. A résztvevők részletes tájékoztatást kaptak arról,
hogy kutatásunk egy online intervenció tesztelése, mely anonim, melytől
bármikor visszavonhatják hozzájárulásukat káros következmények nélkül. A
részvételért ellentételezés nem járt. A résztvevők érdeklődtek a művészetterápia



296 297

iránt, de nem rendelkeztek korábbi tapasztalatokkal. Kizáró feltétel volt az
aktuális pszichiátriai vagy neurológiai kezelés.

A résztvevők adatai, 80 diák töltötte ki mind a három adatlapot. A
résztvevők közül 15 férfi 65 nő. Átlag életkoruk: 32,47 év.

Eljárás
Az adatlapok linkjét a résztvevők a kutatási asszisztenstől e-mailen

keresztül kapták meg. A tájékoztatóban értesülhettek arról is, hogy felmerülő
nehézség esetén az első szerző, aki klinikai pszichológus, konzultációs
lehetőséget biztosít, melyre egy megadott e-mail címen lehet jelentkezni. Az
adatlapok: előtte–utána jellegű kérdőívekből, alkotási feladat instrukcióból,
valamint reflektív kérdésekből álltak: a kép címe, hozzá kapcsolódó emlékek,
gondolatok, érzések. A kérdőív az alkotó folyamatra való reflexióval zárult.

Adatok
I. A képek szimbólumelemzését, kódolását három független kutató

végezte. Mind a három feladatnál külön kategóriákat alkottunk.
II. Valamint összegeztük a folyamat-reflektív kérdések eredményeit, a

kérdőív 5 ilyen kérdést tartalmazott: Mennyire érezte nehéznek a feladatot?
Mennyire érezte intenzívnek a feladatot? Mennyire élvezte a feladatot?
Mennyire hozott fel rossz emlékeket ez a feladat? Mennyire hozott fel jó
emlékeket ez a feladat? A strukturált kérdésekre 10 pontos Likert-skálán tudtak
választ adni a résztvevők

Eredmények

I. Szimbólumelemzés
I.1. A biztonságos hely tekintetében: Ábrázolásban egyaránt megjelennek

külső helyszínek, jellemzően természeti táj és belső helyszínek, általában szoba,
lakásbelső. (Lásd 1. Ábra)

●Természeti helyeken előforduló szimbólumok: Nap 80%, Égbolt 70%,
Növények (virág, fa, erdő) 68%, Víz (tó, folyó, patak) Hegy, Időnként hó, Hold,
Csillagos ég.

●Belső helyszíneken előforduló szimbólumok: Fény: Lámpa vagy
bevilágító napfény 75%, levegő: Nyitott ablak, libbenő függöny, Növények
60%, Táj az ablakon keresztül, fotel, kanapé, takaró 58%, Étel, Ital, Könyv

1.Ábra, példák a biztonságos hely megjelenítésére

I.2. Kapcsolati háló szimbolikájában (Lásd 2. Ábra).
●elsődleges sokszor az ábra elemeinek vonalakkal való összekapcsolása,

hálózatos jellegű megjelenítések (50%). Az Érintés, érintkezés kiemelt
fontosságú, még az absztrakt alkotásokban is. Nagyon gyakori a középponti
elrendezés és a szimmetria.

●Természetes módon megjelenik a család ábrázolása (30%),
Párkapcsolat, azon belül is intimitás megjelenítése (25%).

●Nagyon gyakori a gesztusok közül az ölelés, összebújás ábrázolása.
●Absztrakt megoldásokban: növényekre jellemző organikus formák

jelennek meg. Védelem, bennfoglalás, körülvevés, kapaszkodás. apró részletes
munkák, mint magok, esőcseppek, részletezés, dekorálás- a törődés rajzi
gesztusai.
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2.Ábra, példák a kapcsolati biztonság megjelenítésére

I.3. Belső erőforrás képi szimbolikájában (Lásd 3. Ábra)
●Leggyakoribb elem a nap szimbólum önmagában és testen belüli
ábrázolásban: sugároz, átjár, átitat, napfonat-elemei szomatikus belső erő,
középpont-érzés, mandala középpont (69%)
●Konkrét vagy szimbolikus képekben fontos szerepet kap a mozgás, áramlás,
elmozdulás (18%)
●Valamint spiritualitás képek is előfordulnak (10%), vallási szimbólumok,
mitológiai szimbólumok

3.Ábra, példák az erőforrás megjelenítésére

II. Folyamatelemzés
Szubjektív élményekben nem mutat nagy eltéréseket a három feladat. Az

alábbi táblázat (I. Táblázat) mutatja az eredményt, a szubjektív élmények 1–10
skálán mért átlagait/ szórásait.

I.Táblázat, Biztonság feladatok szubjektív értékelése

A nemi különbségek sem szignifikánsak. Ami látható (4. Ábra), hogy a
vizuális alkotás és reflektív írás által előhívott pozitív emlékekben a nők, a
negatív emlékekben a férfiak adnak magasabb pontszámot. A nők általában
intenzívebben élik meg a feladatot, és jobban is élvezik, mint a férfiak.

Eredmények értelmezése
Általánosan elmondható, hogy a reflektív írások alapján, rövid távon a

feladatok a visszajelzések alapján örömet, megnyugvást okoztak a
résztvevőknek egy feszült időszakban. A negatív emlékekhez a leírásokban
gyakran veszteség, gyász, elvesztett kötődési személy vagy hely kapcsolódott.

A biztonságos hely tekintetében érdekes összefüggés, hogy a képek olyan
szenzoros élményeket ébresztettek, melyek megfeleltethetők a korai
életévekben a gondozásból származó élményeknek: meleg, táplálás, fény,
kellemes taktilis élmények.

A képekben gyakran megtalálható olyan strukturális elrendezés, mely a
“tartva-levés” (holding), védettség metaforája: körülölelő szoba, fotel, hegyek,
fasor, öböl. Természetesen a környezetpszichológiai és evolúciós tanulmányok

Feladat Nehézség Intenzitás Élvezet Rossz
emlék

Jó emlék

Biztonságos
hely

3.07/ 2,63 7.23/
2,27

7.44/
2,25

2.73/2,36 8.45/1,98

Kapcsolati
háló

3,76/ 2,77 7,10/
2,43

7,26/
2,32

3,19/ 2,49 7,78/
2,37

Erőforrás 3,62/ 2,72 7,11/
2,31

7,27/
2,52

3,49/ 2,78 7,4/ 2,58
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is azt mutatják, hogy olyan otthont választ magának az ember, melybe elég fény
jut (hő, világosság), ahonnan rálátni a tájra, potenciális fenyegetésre, amely
körben védve van, jól védhető (Dúll, 2010). Talán ezért sem véletlen, hogy míg
a külterekben a nap, belterekben a lámpa, ablak, kandalló gyakori
szimbólumok. De a taktilis, orális szimbólum sem ritka pl. takarók a
szobabelsőben vagy konkrét étel, meleg ital, intellektuális könyvek. Interior
helyeknél nagyon fontos szimbólum az ablak, vagy más olyan elem, melyen
keresztül kifejeződik a kapcsolódás a természethez, mint valami nagyobb
egészhez. Ugyanakkor mivel az adatgyűjtés a pandémia idejére esett, gyakori
kĳárási korlátozásokkal, ezt az ábrázolást tekinthetjük az izoláció elleni
védekezésnek is.

A visszajelzések ennél a feladatnál egyértelműen pozitívak akkor is, ha
valós helyet képzelt el az illető:

“Nagyon jó érzés ránézni a képre, hiszen pozitív irányba tereli a
gondolataimat, amitől én is jobban érzem magam ezekben a szürke
hétköznapokban. Ez a feladat nagyon tetszett, és nagy hatással volt a
kedvemre.”

illetve, ha csak elképzelte azt
“Feltöltve érzem magam és vágyakozom jelen pillanatban is,

hogy egyszer megteremthessem ezt a helyet magamnak.”
A kapcsolati háló vonatkozásában érdekes megemlíteni azt, hogy az

ábrázolások autonóm módon rendeződtek sokszor “szociális-atom”
jellegűen, azaz a résztvevő középponti figuráját körkörösen, vagy
hálózatszerűen vették körbe szerettei, illetve azok a kapcsolatok, akikben
megbízhat, akikre támaszkodhat, akik biztonságérzetét támogatni tudják.
Ezt nem egoisztikus ábrázolásnak, hanem Neumann (1949/2018) által leírt
“antropocentrikus tapasztalatnak” tekintettük mely kora gyerekkorban
alakul ki, ha a személyt támogató gondozói környezet veszi körül. Ez az
élmény azt adja a személynek, hogy ő egy releváns pontja a világnak, saját
élményeinek is értelme van, illetve mások is értékes és értelemmel
rendelkezőnek ismerik el. Tulajdonképpen a szociális biztonság
megjelenítése hipotézisünk szerint megerősíti a résztvevőkben az
episztemikus bizalmat (Fonagy et al., 2014) azáltal, hogy emlékezteti őket
olyan megbízható kapcsolatokra, melyekre támaszkodtak a múltban:

“Nyugodt lettem, tudom, hogy biztonságban vagyok, boldog vagyok”
Ennek azonban az ellentéte is igaz, megterhelő lehet ez a feladat azon

résztvevők számára, akik nem rendelkeznek ezzel a kapcsolati támogatással.
Ahogy az egyik résztvevő visszajelezte:

“Kiadtam magamból egy belső feszültséget, de nem tudok
megnyugodni. A képre nézve felkavarodok újra és újra.”

Ezért fontos ezt kiemelni, mert az írott visszajelzések szerint nem
feltétlenül a család megléte, vagy népszerűség, szociális könnyedség volt ennek
a feladatnak a kulcsa, hanem hogy a személy képes volt olyan kapcsolatokat
felidézni vagy elképzelni (az instrukció tartalmazott jövőre irányuló részt is),
amelyekben nehézség esetén meg tudnának kapaszkodni. Talán ez az oka annak
is, hogy a nonfiguratív vagy elvont ábrázolásokban megtartás, kapaszkodás,
táplálás metaforái találhatók meg.

A belső erőforrás feladat volt talán a legelvontabb mégis a
legfelszabadítóbb a résztvevők számára. Érdekes párhuzamot véltünk
felfedezni a bolygóideg-mint vegetatív és érzelmi biológiai szabályozó
rendszer- ábrázolása és az alkotások között. A keleti hagyományokban, jógában
“napfonatként” elnevezett szimbólum is utal arra, hogy belső erőnket gyakran
az érzelemszabályozás, belső szomatikus erőnk, esetleg reményeink, hitünk,
optimizmusunk alkotják. Ennek nap jellegű, sugárzó megjelenítése a
leggyakoribb szimbólum a mintánkban. Talán ez az oka annak is, hogy a
résztvevők nem csak megnyugvásról számoltak be, hanem sokszor tudtak
reflektálni a megnyugvás folyamatára - gyakorlatilag az önmegnyugtatásra-
írásaikban.

“Őszintén szólva, kegyetlen nehéz volt rávennem magam a
feladatra, mert iszonyatosan nem volt hozzá kedvem (megint sok időt rá
kell szánni, fura, vagy épp unalmas kérdésekre kell válaszolni, főleg a
kifejtősek fárasztóak - ilyen gondolataim és érzéseim voltak az elején),
de ahogy szép fokozatosan elkapott az ihlet (hogy mi is a belső
erőforrásom, majd, hogy azt hogyan is tudnám ábrázolni), egyre
jobban megtetszett. A művel elégedett vagyok és ez, illetve az, amit a
kép kifejez, a már leírt kellemes és pozitív érzéseket keltik bennem.

Összegészében egy fáradt, enervált és rossz hangulatból, egy
pozitív lelki állapotba kerültem a végére, aminek a fő oka egy általam
valósnak tartott erényem újra tudatosulása, és maga az alkotás öröme
(és sikerélmény).”

Összegzés

Feltáró vizsgálatunkban online művészetterápiás alapú önsegítő
feladatokat vizsgáltunk, melyek olyan énerősítő tartalmakat segítettek kifejezni,
megjeleníteni és tudatosítani a résztvevőkben melyek hozzájárulhattak a
pandémia alatti stressz rövidtávú megküzdésében. Természetesen kvantitatív
mérések is készültek, melyek igazolják a rövidtávú hangulatjavulást, melyek
jelenleg publikáció alatt állnak.

Pedagógiai szempontból fontosnak tartjuk kiemelni, hogy ezek az
irányított alkotási feladatok, nyitott végű reflektív kérdésekkel párosítva
szupportív hatásúak lehetnek akár oktatási (valamint személyes csoportos)
terápiás helyzetekben. Kiemelt terápiás figyelmet kívánnak azonban a
kapcsolatok ábrázolásai. Itt a tapasztalat szerint hasznosabb lenne egy elképzelt
megtartó kapcsolatról alkotni – mint egy „szellemi segítő” vagy „jóságos bölcs”
–, melybe a meglévő kapcsolati minták, illetve a vágyott igények egyaránt
projektálhatóak lennének. Ennek a gyakorlata mind a szimbólum terápiában,
mind művészetterápiában ismertek (Buchalter, 2004) metaforái a segítő
erőállatoktól a “legjobb önmagad” szimbólumáig terjednek. A biztonságos hely
megteremtése valószínűleg a legkönnyebb feladat, a szakirodalomban számos
protokoll létezik, melyek montázsok, háromdimenziós (önsegítő-dobozok)
formájában segítik a biztonsághoz kapcsolódó szomatikus és affektív érzetek
előhívását. Kognitív terápiás továbbvitele lehet az alkotásoknak az a fókusz,
hogy az egyén mit tehet annak érdekében, hogy ezt a teret megteremthesse. Az
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erőforrás gyakorlat pedig mind a mindfulness, mind a relaxációs terápiák,
testtudati terápiák olyan kedvelt eleme, mely alkotással, illetve akár
légzőgyakorlatokkal párosítva gyermekektől a fiatal felnőttekig hatékony
önszabályozó eszközként működhet.
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Tér-Mozgás-Játék
Egy kiállítás gazdag élete

Vásárhelyi Tamás
címzetes docens

Absztrakt
E tanulmány témája nem kísérletes kutatás, hanem inkább útkeresés, egy

forma- és tartalombontó kiállítás további megközelítési lehetőségeinek
számbavétele és a megvalósult, kiegészítő programok/események bemutatása.
Konok Tamás a Nemzet Művésze címmel kitüntetett Kossuth díjas festő- és
szobrászművész és Vásárhelyi Tamás biológus, tudománykommunikátor közös
kiállítást készített, amelyen festészeti alkotások és hozzájuk változatos
módokon kapcsolódó, fa mobilplasztikák szerepeltek. A kiállítást eddig öt
helyszínen mutatták be, és minden helyen társult hozzá valamilyen kiegészítés:
nyomtatott kiadvány, az értelmezést gazdagító program, illetve digitális anyag
(AR tárlatvezetés). A tanulmány a közös munka menetét és a megvalósult
kiegészítéseket mutatja be. A kiállítás maga példa egyfelől a kultúra különböző
területeinek, a művészetnek és a természettudománynak a párbeszédére,
együttműködésére, a STEAM modell szerinti tanulási lehetőségre, másfelől az
egyszeri kiállítás spontán vándorkiállítássá válására is, ami a jelen társadalmi és
gazdasági környezetben egy lehetséges felszínen maradási mód a múzeumok
számára.

Két különböző világ találkozása
Több mint hat évtizede született és terjedt el hazánkban is, a humán és

természettudományos gondolkodás és „világ” megkülönböztetésére a két
kultúra megnevezés (Snow, 1959). A társadalom- és természettudósok olykor
azóta is vitatkoznak, hogy ez a – kicsit mesterségesen is szétválasztott – kétféle
világ valóban összeférhetetlen-e, ellentétben van-e, vagy milyen összefüggések,
egymásrahatások, netán szinergiák vannak a régi szóhasználattal humán és reál
kultúra között. Sajnálatos, hogy e „világok”, illetve tudományok művelőinek
bizonyos egymás iránti lekicsinylése is tapasztalható. Tág szellemi horizontú és
bizonyos értelemben élvezetes bemutatását adja a kérdésnek Beck Mihály A
„két kultúra” – ma című, két évtizedes és ma is érvényes megállapításokat
soroló írása (Beck, 1999).

A két kultúra művészetet és tudományt érintő párbeszédére és
kapcsolatára számtalan lehetőség és példa van. Az idén elhunyt Harasztÿ István
(Édeske) díszműlakatos tudását művészetté fejlesztve lett a kánon elismert
tagja. Csörgő Attila személyében a művész és a fizikai princípiumok
tanulmányozója találkozik. „Munkái távolról sem csupán a fizikai jelenségek és
a természettudományok törvényeinek demonstrációs eszközei, sokkal inkább
gondolkodási folyamatokba bevezető kísérők. Határhelyzetek kirajzolói, a

¹ Miután szerző az egyik kiállító is, természetesebb és az olvasók számára követhetőbb a
szokásos, egyes szám harmadik személyes leírás helyett olykor első személyben beszámolni
egyes történtekről.

geometria, a mechanika szabályait követő, de olykor azoknak ellentmondani
látszó konstrukciók, pillanatnyinak tűnő egyensúlyi helyzetek fenntartói.”²
A Tér-Mozgás-Játék alkotói ketten kétféle világhoz tartoztak, de
párbeszédükből hasonló eredmény kerekedett ki. Tekintsük át röviden, hogy
milyen életpályák során jutottak el a közös munkáig! E vázlatos életrajzok azt
mutatják, hogy mindketten fogékonyak voltak rá és vállalkoztak a „két kultúra”
paradigma szerinti másik területen való kalandozásra.
Konok Tamás a maga életében négy korszakot említett meg, ezekről a honlapján
terjedelmesebben írt:

1. Természetelvű korszak (művészeti tanulmányok időszaka),
2. Párizsi évek (1959-től, és később Zürich is belép),
3. Leegyszerűsödés, letisztulás (~ 1970-es évek),
4. Konstruktív és konkrét korszak, sokszor nagyon precízen szerkesztett

geometrikus alkotásokkal (~ 1980-as évektől). Ezen, utolsó korszakba
tartozó geometrikus absztrakt alkotásai mellé készültek a fa
mobilplasztikák.

Vásárhelyi Tamás a példán felbátorodva a maga életében is elválasztott négy
korszakot:

1. Útkereső (bölcsész nővér, kutató-biológus diploma; családalapításig: fa
szobrok, bútorok, többféle barkácsmunka, ritkán szükségből;
mézeskalácsos népi iparművész cím),

2. Rovarkutató (munkahelyén rovartaxonómiai, ökológiai,
természetvédelmi kutatások, otthon gyerekbútorok, gyerekjátékok
készítése),

3. Tudománykommunikátor (múzeumi kiállítási és múzeumpedagógiai
munka, egyetemi oktatás, ezen belül egyre inkább a fizikailag létező
interaktív eszközök használata, újak tervezése, készítése),

4. Szintetizáló (gyermekjátékok felhasználása ismeretterjesztő, később
„tudományos ismeretszerző” célból, új, egyszerű oktatási eszközök,
tematikus tudományos játszóházak tervezése és készítése).

Kettőjük életében, az elmúlt évtizedekben a világban fontos releváns
fejlemények történtek. Megjelentek a tudományos játszóházak, amelyekben
gyermek és felnőtt (akár együtt) játszhatott, kísérletezhetett olyan eszközökkel,
amelyek mögött valamilyen tudományos jelenség, vagy pedig tudományosan
tárgyalható, ilyen módon feldolgozható és megérthető jelenség bújt meg. Ezt a
magyarázatot nem erőltetik rá a látogatókra, rendszerint megelégszenek a
meghökkentéssel, az érdeklődés felkeltésével, sokszor még a tárgyakhoz csatolt
magyarázatok is csak utalásokat tartalmaznak. A játékosság bekapcsolása –
legalábbis eleinte – ösztönös volt. Ma már tudhatjuk – akár a nyelvtanítás
példájából is – , hogy milyen előnyei vannak a játékok használatának a második
– rendszerint már iskolában oktatott – nyelv elsajátítása során (Tegzes, 2015).

² Mozgásterek – Csörgő Attila kiállítása (2019), Forrás: http://www.balnabudapest.hu/cikk/
mozgasterek-csorgo-attila-kiallitasa.
3 Mindkettőjük releváns életrajza megjelent a kiállításban és annak katalógusában. Konok
Tamás (1930-2020) részletes életrajzát a Konok Tamás festőművész és a Konok - Hetey
Művészeti Alapítvány hivatalos honlapján találjuk (www.konok.hu), önéletírása is megjelent
(Konok 2019).
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Az első nyelvet, az anyanyelvet, aktív használattal, próbálkozásokkal, és a
próbálkozásokat, a bakikat, a „gyerekszáj”-at is ünneplő visszajelzésekkel
tanulja mindenki. A második nyelv tudatos elsajátítása viszont gyakran
(iskolában) az elvárásoknak való megfelelés, a hibázásokért járó büntetések
feszültségében folyik. Ebben a helyzetben a játékos módszerek, szituációk
fellazítanak, visszavisznek az első nyelv tanulásának boldog gyermekkori
felszabadultságához. A nyelvtanárok elől jártak a pedagógus társadalomban.

A pedagógiában terjednek az aktív tanulás újabb és újabb módszerei, a
cselekedtetéses, kutatás alapú, felfedezéses tanulásnak növekvő irodalma és
(lassabban terjedő) gyakorlata van. Még a korábban egyértelműen
ismeretterjesztéssel foglalkozó természettudományi múzeumokban is teret
nyert az a törekvés, hogy közönségüket ne kész, kerek ismeretekkel bombázzák,
hanem ehelyett tegyék lehetővé az önkéntes tanulást (free choice learning, Falk
2022). A múzeumi világban megjelent és terjedt a konstruktivista tanulási
modell (Hein, 1995, 1998), vagy, konkrét példát idézve, a londoni
Természettudományi Múzeumban a világszerte Department of Education néven
nevezett (magyar gyakorlatban Közművelődési osztálynak szokták hívni, de
szó szerinti fordításban Oktatási Osztály) egyszerre mint Department of
Learning (Tanulási osztály) jelent meg. A tudománykommunikáció területén
megfogalmazódott a deficit modell, mely szerint a laikus közönségnek
tudásdeficitje van (a kutatókhoz képest), és ezt az űrt kell betölteni készen
adagolt ismertekkel. A közönség viszont láthatóan jobban érzi magát a
kontextus modell szerinti szituációkban, amikor azokat az ismereteket kapja
meg, amiket az emberek egy adott szituációban, adott kontextusban igényelnek,
érzékelt tudás-hiányuk (-éhségük⁴) csillapítására.⁵

A tanítás helyett tehát a tanulás lehetőségeinek kínálata terjedt. Ezen
folyamatok mentén maga is haladva, jelen szerző a tevékenységét és Vásárhelyi
Tamás Fortélyos Játéktárát ismeretterjesztő helyett az ismeretszerző, nem
közhasznú kifejezéssel illeti.⁶

A természettudományos tudománykommunikációban teret nyert egy új
irányzat, mely többféle tudományterület és az élet, a minket körülvevő
valóságos problémák összekapcsolásával ébresztett tartós érdeklődést a
tanulókban, és egyben növelte a tanulás hatásfokát. Ezt a magyarul szárat,
törzset jelentő STEM acronym-mel jelölik: Science, Technology, Engineering,
Mathematics a feloldása. Elvont tételek megértése, a velük való foglalkozás
sokkal érdekesebb volt, ha konkrét műszaki, vagy más tudományos probléma
keretében, sőt, ha annak (akár fiktív) megoldása érdekében kellett velük
foglalkozni (STEM Learning⁷, illetve Li és mtsai, 2020).

⁴ Egy jó kiállítás vagy jó pedagógus a semmiből is tud érdeklődést, tudás-éhséget csiholni,
mint tette Öveges professzor.
⁵ Tudománykommunikáció-elméletek. (2018). Wikipedia. Elérés: 2023. 01. 29. Forrás: https://
hu.wikipedia.org/wiki/Tudománykommunikáció-elméletek
⁶ Vásárhelyi Tamás Fortélyos Játéktára (2022). Facebook. Elérés: 2023. 01. 29. Forrás: https:/
/www.facebook.com/profile.php?id=100063929264292
⁷ https://www.stem.org.uk/

Ugyanezen gondolat jegyében foglalkoznak a környezeti nevelésben is
konkrét környezeti problémák megoldásával a tanulók, Horváth (2009) még az
ökológiai lábnyom használatát is említi a történelemtanításban.

Időközben megjelent egy további irányzat, amely a másik agyfélteke
bevonását célozta meg a művészetek bekapcsolásával ugyanebbe a
tevékenységbe. Az acronym kiegészült az Art kezdőbetűjével a gőz jelentésű
STEAM-mé, a művészet bevonásával, vagy akár a laikus alkotótevékenység
lehetővé tételével (pl. Wahyuningsih et al., 2020). Hom and Dobrĳevic (2022)
mindkét tanulási paradigmát említik.

A kiállítás rövid története
2018-ban a budapesti Vasarely Múzeum magyar műgyűjtő, az

Amerikában élő Grüner György fizikus modern és kortárs magyar
magángyűjteményéből rendezett kiállítást Képpé vált kísérlet címmel. A
kiállított anyagban – érthetően – feltűnően sok volt a címében fizikai fogalmak
nevét tartalmazó alkotás. A múzeum múzeumpedagógusai a Kutatók
éjszakájára tudományos játszóházat szerveztek, amire szerzőt és fent említett,
tudományos ismeretszerzés céljából fejlesztett eszköz- és játékgyűjteményét is
meghívták. A közösen kitűzött cél mennél több kiállított alkotáshoz kapcsolódó,
azokra reflektáló meglévő játék, vagy újonnan készített eszköz bemutatása volt
a délutántól estig tartó programon.

A felkészülés hónapjaiban kerestem fel, ismeretlenül, Konok Tamást, és
bátorítása nyomán, illetve fellelkesülve, ahogy egyre többet ismertem meg
szerkesztett geometriai, végtelen érzékenységet is mutató szép műveit, végül 5
alkotásához is készítettem valamilyen új eszközt. A művész eljött az eseményre,
ezeket megszemlélte, és ott helyben felvetette, hogy készítsünk közös kiállítást.
Megkezdődött a közös munka – és a szokatlan párosításnak kiállítóhely
keresése. Hogy a kettőnk megközelítése közötti kapcsolódások érthetők
legyenek, álljon itt három példa.⁸

A kétdimenziós festmények a mélységet, a harmadik dimenziót a festészet
eszközeivel mutatják. Vagy nem is mutatják, hanem csak bele lehet látni, pl. a
Lépcsők című képbe a mélységbe vagy felfelé vezető lépcsőket. A kép egyik
részletét térben engedi látni a finom fa-elemekből szerkesztett szerkezet,
mintegy kifordított vadászles, ahol az ablakon befelé lesünk (1-2. kép).

⁸ A Konok festmények képe a www.konok.hu honlapról származik.
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A Színterek című alkotás egymás alatt lévő mezők (csíkok) különböző
színével operál. Láttára beugrott gyerekkorom vásári játékszere, aminek nevét
nem tudtam, de az Interneten a békalétra találó nevet találtam rá. (Ugrál is a
játék, és hát haszontalan a létra, mint ahogy a békatutaj, békaszőlő, békalencse
is csak békának való.) Minthogy a mobil plasztikának két oldala is látszik,
adódott a hideg és meleg színekkel való kifestés, amit Konok Tamás és Konok
Marianne végeztek a kész, nyers békalétrán (3-4. kép).

1. kép: 2016_53 - Lépcsők - 100 x 70
cm - Akril,vászon

2. kép: A „magasles” ablakán át kukucskálva
felismerjük a szerkezetben a kép egyik részletét
(Fotó: a szerző)

A Talpamon érzem című 3 méter magas alkotás egy kicsi, finom kollázs⁹
áthelyezése a térbe, a kiállításban a legnagyobb, és egyben a „body-on” érzését
is kínáló szerkezet formájában. A kép a függőlegesen lefelé mutató nyíl és az
akár a talaj jelzésének is tekinthető színsáv miatt a gravitációs erő vektorként
való ábrázolásaként is felfogható. A gravitáció egy folyamatosan ható hatalmas,
a Föld tömegpontja felé mutató vonzóerő. Ez teszi lehetővé, hogy bármi
„megálljon a lábán”, ennek köszönhetjük, hogy a tömeggel rendelkező
dolgoknak súlya van. Villon versére, Faludy György fordítására (… nyakamon
érzem …) utal a Talpamon érzem cím. Felállhatunk a térbe helyezett és óriásira
felnagyított képi látvány nyílhegyére, ami azonban kicsi a lábunknak, tehát saját
– gravitáció keltette – súlyunk érzete erőszakosan tolakszik tudatunkba (5-6.
kép).

3. kép: 2015_12 - Szinterek - 120 x 100 cm -
Akril, vászon

4. kép: Színtér-békalétra és egy befogadója
(Fotó: Kuttner Ádám)

⁹ A címe szerint Collage és nem Microludium, pedig az is lehetne.
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Konok Tamás határozottan állította, hogy ilyen kiállítás még nem volt, és
nagy örömmel foglalkozott az ötleteimmel, illetve, mert erre is volt példa,
hasonló lelkesedéssel készített új festményt, ha az én oldalamról indult
kezdeményezés valamelyik témában.

A Deák17 Gyermek és Ifjúsági Galéria vezetője, Kaposi Dorka értesített,
hogy üresedés van, ha el tudunk készülni, ők szívesen kiállítják az – együtt
majdnem 160 éves, „ifjúságinak” éppen nem mondható – alkotók anyagát. Az
ő, és Varga Lili aktív közreműködésével nyílt meg végül a Tér-Mozgás-Játék
2019 nyarán.

A két alkotó különböző „kultúrákból” érkezett, és ez eleve adta, hogy
máshogyan gondoljanak az alkotáspárok mögött megbúvó jelenségekre.
Kifejezetten kettős, sőt természettudományos ismeretszerző jelleget az anyag
azonban csak az első kiállítás összeállítása és szövegeinek elkészítése során
nyert. Ekkor ugyanis a mobil alkotásokhoz a művészeti tárlatokon megszokott
tárgyaláírásokon túl (szerző, cím, évszám, anyag) általában egy kérdés is társult,
a tárgy működését meghatározó vagy lehetővé tévő rejtett fizikai jelenségre
utalva. Halványabb tördeléssel a megoldás is szerepelt.

A fejlesztés menete
Saját anyagom kidolgozásakor legtöbbször nem intuitív, művészinek is

nevezhető tevékenység történt, hanem aprólékos, próbálgatásokkal megtűzdelt

5. kép: 2007_40 - Collage - 11.5 x 10 cm -
Vegyes technika, vászon, karton

6. kép: Valószínűleg nem a gravitációra
koncentrál… (Fotó: Kuttner Ádám)

tudatos tervezés, amit a design thinking, a tervezői gondolkodás
eljárásmódjával jellemezhetünk. (Konok Tamásra is a gondos tervezés, és nem
a, mondjuk, gesztusfestészet volt jellemző.)

A tervezői gondolkodás középpontjában a leendő felhasználó ember, a
fogyasztó áll. Nemcsak bármilyen termék fejlesztésekor használják a módszert,
hanem lehetséges szervezetfejlesztéskor is bevetni. A módszer egyre szélesebb
körben terjed¹⁰ és önnön lényegével azonosulva számtalan formája alakult ki.
Nem csodálhatjuk, hogy az üzleti élet és az oktatás területén való térhódítása
után megjelent az interdiszciplináris és a művészeti területtel való kapcsolódása
is (Jacobs, 2008).

„A design thinking lényege, hogy vegyünk észre minél több megoldást és
ötletet egy-egy problémával kapcsolatban, ügyeljünk a valós igényekre és
mindezt úgy, mintha játszanánk.”¹¹

Egy-egy alkotáspár elkészültét ismét példákkal szeretném bemutatni. A
Golyóemelő emelőrészének számtalan verzióját találhatjuk az Interneten,
valóságban még sohasem láttam. A lényeg, hogy valamilyen forgó mozgást
végző szerkezet segítségével egy üveggolyót felemelünk magasra, és az onnan
egyszerű, vagy tekervényes pályán legurul. Konok Tamás Horizontális c.
képének jobb oldalán egy bonyolult ábra megengedte a bonyolult emelőt, széles
egyenesei pedig az egyszerű visszatérést (7. kép). A golyó szabad kézzel való
felemelését elvetettem. Háromféle emelőszerkezettel kísérleteztem, húsdaráló
belső spirális részével (csigatengely), koloniál bútor spirálisan esztergált fa
elemével, és végül a dugattyúszerűen mozgó emelőszerkezettel. Utóbbi
ígérkezett megfelelőnek.¹² Elkészítettem egy 4 korongos golyóemelő változatot
hullámpapír vázzal, drótpárból álló egyszerű sínnel, és megmutattam
alkotótársamnak. Ez olyan játék, ami mindenkinek tetszik…

¹⁰ Design thinking (2022). Wikipedia. Elérés: 2023. 01. 29. Forrás: https://hu.wikipedia.org/
wiki/Design_thinking
¹¹ Szlafkai, É. (2017, március 2). Tudod mi az a Design Thinking? Kreatív gondolkodás
másként! - workshopon jártam. Szikra Magazin. Elérés: 2023. 01. 29. Forrás: https://
365letszikra.hu/design-thinking-kreativ-gondolkodas/
¹² A kép bal oldalán lévő barna alakzat formájára alakítottam ki egy koloniál faelemmel
működő emelőt. Evvel hosszasan és eredménytelenül kísérleteztem, megbízhatatlanul
működött, azért ezt inkább elvetettem, és lemásoltam az alakzatot nyers fa bontási
építőanyagból, nem pusztán a hasonlóság kedvéért – a térbeli plasztika „túlsó szélére” is
kívánkozott valamilyen vizuális ellensúly. A játék gőzmozdony további asszociációt enged
meg.
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7. kép: Konok Tamás: Horizontális és Vásárhelyi Tamás: Golyóemelő (Fotó: a szerző).

Az Albatrosz, gondos internetes képkeresgélés és méretezés után, szintén
elkészült életnagyságban, hullámpapírból. Fekete kukás zsákban érkezett
Konokékhoz, és elég ronda volt. Nemtetszést is váltott ki egy neves
művészettörténészből, aki jelen volt a bemutatásakor. De a kifestett, rétegelt
lemez modell a szép tengerparti kő nehezékkel (8. kép) már neki is tetszett.
Legtöbb tárgyamat egyébként nem festettem ki, a nyers fa szép anyag, és így
semmiképpen sem vetélkedik vagy interferál a művész alkotásaival. 8. kép: Az Albatrosz életnagyságú modelljével mindenki eljátszik. (Fotó: Kuttner Ádám)

A közönség körében való tesztelés lényeges eleme a design thinking-nek,
és erre számos lehetőség adódott. Számomra az „első közönség” nyilván Konok
Tamás és felesége Marianne voltak, igen bátorító „közeg”. Már a Kutatók
éjszakájára készülés közben bemutattam kész termékeket, magukban,
műalkotás nélkül, például a kapolcsi összművészeti fesztivál vagy a
Wienerberger cég családi napja közönségének.¹³ Teszteltem szűkebb körben is.
Vacsoravendégeink néha furcsállták, hogy minden előzmény nélkül
szórakoztató szerkezetek jelennek meg az asztalon, unokák hasaltak mellettük
a szőnyegen. Jól alakulnak a dolgok, ezt jelezte a baráti, családi kör. Ugyanezen
termékek némelyike használhatatlannak bizonyult a Vasarely Múzeumban a
Kutatók éjszakája családos közönsége körében. Túl sok volt a gyerek, egy

¹³ Egyik mozgásterem a Magyar Környezeti Nevelési Egyesület és annak különféle eseményei
(www.mkne.hu).
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bemutató személyhez képest túl sok tárgy, többször történt nem adekvát
használat, rongálások estek és titokzatos „golyó-elveszések”. Ekkor
strapabíróbb, „gyerek-hatlan”¹⁴ megoldásokat kellett keresni.¹⁵

Már a közös kiállításra készülve, a spontán adódó tesztelők köre
kiegészült. Az Albatrosz, magában, kint lebegett a Múzeumok majálisán a
Múzeumkert fái között. Néhány alkotás-pár előzetes bemutatására két lehetőség
is adódott, a festmények mindkétszer csak vetítve voltak jelen. A MOKK több
képzésének hallgatóival, akiknek (tananyagba ágyazottan, nem öncélúan)
bemutattam a fizikai interaktivitás lehetőségének vonzó voltát, beszélgettünk
róluk. Kárpáti Andrea javaslatára a VIMM 26-ik összejövetelét a Deák17
Galéria rendezte meg, ott mindketten jelen voltunk és bemutattuk az
elképzelést, és néhány könnyebben szállítható tárgyamat.¹⁶ Itt felvetettem azt a
dilemmát is, amit egy frissen megjelent közlemény tárgyalt: „A látogatóknak
kínált élményszerű befogadás bajos lehet művészeti múzeumokban, elfordíthat
a művész szándékaitól.”¹⁷ A jelen lévő rajztanárok és más szakemberek
egybehangzóan nyugtattak meg minket efelől (ez két évvel később
megismétlődött Szegeden). A reakciók alapján bizalommal készültünk tovább.
A megvalósult kiállítás sikeresnek bizonyult.

A kiállítás gyarapodása
Egy kiállítási anyag önmagában holt anyag, csak akkor válik kiállítássá,

amikor megérkeznek a látogatók. Ahány látogató, annyiféle befogadás,
annyiféle értelmezési (és félre-értelmezési) lehetőség. A kiállításokhoz
kapcsolódó kiadványok és a különféle múzeumi programok éppen azt célozzák,
hogy mennél többféle látogató tudja befogadni az anyagot, és annak üzenete
mennél pontosabban érkezzen meg. Ez még a művészeti kiállításokra is igaznak
tűnik, nem kivétel a Tér-Mozgás-Játék sem. Eredetileg nem vándorkiállításnak
készült, de vándorútra indult.

A közös anyag eddig öt helyen lett kiállítva, és mindenhol adódott hozzá
valamilyen új tartalom. A Deák17 Galériában a Múzeumok éjszakáján a
Fortélyos Játéktár egészítette ki elsősorban fizikai jelenségbemutatókkal az
anyagot, és múzeumpedagógusok szakmai továbbképzése történt Joó Emesével
közös vezetésben. Megjelent a kis, két nyelvű katalógus (Konok és Vásárhelyi,
2019), és Alföldi Róbert közreműködésével jó hangulatú finisszázs zárta a
tárlatot.

2020-ban a Ludwig Múzeum életmű kiállítással tisztelgett a 90 éves
Konok Tamás előtt (Vers l’infini), és ennek részeként bemutatásra került közös
anyagunk is. A kiállítást azonban a Covid19 járvány miatt nem lehetett

¹⁴ Néhai Nádai Béla, a vízhatlan mintájára alkotott kifejezése a gyerekek gondatlan
használatát kibíró preparátumokra.
¹⁵ Ilyen eredeti tárgyakból négyet üvegvitrinben, passzivitásra ítélve tartalmaz a kiállítási
anyag.
¹⁶ VIMM26 – Tér – mozgás – játék (2019). Deák17 Galéria honlapja. Elérés: 2023. 01. 29.
Forrás: https://www.deak17galeria.hu/programok/vimm26-ter-mozgas-jatek/
¹⁷ Rea, N. (2019, március 14). As Museums Fall in Love With ‘Experiences,’ Their Core
Missions Face Redefinition. Artnet News. Elérés: 2023. 01. 29. Forrás: https://
news.artnet.com/art-world/experience-economy-museums-1486807

egyáltalán megnyitni, és sajnos a vírusfertőzés is közrejátszott a művész
váratlan halálában. Döbbenetesen üressé váltak a termek az Ő hiányában, hiszen
ahol jelen volt, azt a helyet mindig élettel töltötte meg (Vásárhelyi, 2021). A
múzeum múzeumpedagógusai a kényszerkörülmények közepette is, vagy
inkább arra válaszul vállalkoztak arra, hogy Összjáték címmel 4 videóból álló
sorozatban mutassák be a kényszerűen bezárt közös kiállításrészt.

Debrecenben a Déri Múzeum Debreceni Irodalom Háza kiállítóhelyén
szinte kínálta magát az, amit Lakner Lajos irodalomtörténész meg is tett, hogy
elsősorban debreceni költőknek egyes darabokhoz illő verseivel egészítette ki
az anyagot. A kiállítás bevezető szövegében írta: „…a korábbi kiállításokhoz
képest más látószöget kínálunk a látogatóknak. Ennek érdekében versek is
olvashatók a kiállítótérben, amelyek újabb asszociációkra adnak lehetőséget.
Míg a budapesti kiállítás rendezői a képzőművészet és a tudomány egyedülálló
találkozására helyezték a hangsúlyt, a mi kiállításunk inkább a játékról, a
felfedezés öröméről, a szabadságról és a láthatatlan láthatóvá tételéről szól…”
Íme egy példa, versrészlet, amit Konok Tamás: Mikroludium, 2013/37, és
Vásárhelyi Tamás: Mikor van egyensúlyban? című alkotás-párjához (9. kép)
társított:

Borbély Szilárd: A kötéltáncoshoz (részlet)
Az Egyensúly, azt tartja fenn a két pont közé feszülő Vonal, amelyre lábait

teszi a táncos bábalak. Egy rúddal kezében, mint lépeget a ringatózó sodrony
drótkötélen. Mint Semmiség, lebeg a ritka térben a gondolat. Mi tartja fenn,
mondd, mit mozdít benne meg a Súlytalan? A kötéltáncost játszó bábukat a Kéz
rángatja fentről, mintha a Nehézkedés hiánya volna. A bábalak fonálra tűzött
teste, csak jelzése a Testnek, mint a kötéltáncos marionettek.

9. kép: A vers apropóját adó két alkotás (Fotó: Kuttner Ádám)

¹⁸ ÖSSZJÁTÉK I.: Vásárhelyi Tamás interaktív játékai a Konok Tamás életmű kiállításban.
(2021). Ludwig Múzeum. Elérés: 2023. 01. 29. Forrás: https://
www.ludwigmuseum.hu/osszjatek-i
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Itt, a hely adottságai miatt, további játékos plasztikákat kért a Déri
múzeum, és ezek egyike egy megállítótábla szerepű hatalmas maszk volt, amit
egy trópusi címeres poloska, vulgárisan büdösbogár hátoldali mintázata adott ki
(a faj angol neve man-faced bug, azaz emberarcú poloska). Erre „kihegyezve”
készült el egy múzeumpedagógiai foglalkoztató füzet, amelyben Aranyi
Fruzsina igen kreatív ötletekkel vezeti rá a gyerekeket egyes vizuális elemek,
egyes fizikai jelenségek, és az összefüggések felismerésére (Aranyosi, 2021).
Ugyanitt a múzeumok éjszakáján rendhagyó tárlatvezetések során egészültek
további tapasztalati úton átadott „élő magyarázatokkal, kísérletezéssel” a fizikai
jelenségeket középpontba állító alkotáspárok. A kiállítás egy megyei
múzeumpedagógus továbbképzés helyszínéül és terepéül is szolgált, a
finisszázson pedig Szipőcs Krisztina, a Vers l’infini kurátora volt a vendég.

Pécsett a Janus Pannonius Múzeumban, egy pedagógus kérésére
rendhagyó biológiaórát lehetett tartani 5-6. osztályos, (zömmel életükben
először múzeumban járó) tanulóknak. Itt egyes fizikai jelenségeknek, mint
például a kiállítás több darabjának esetében központi szerepet játszó
gravitációnak az élővilágra gyakorolt hatását tudtuk¹⁹ – előre felkészült
gyerekek aktív közreműködésével – megismerni.

Szegeden a Móra Ferenc Múzeum Fekete Ház kiállítóterében ismét
rajztanárok találkozójának adott otthont az anyag, és ők már valóban egymás
mellett láthatták az alkotásokat. Ezen mutatta be Kuttner Ádám a Corvinus
Egyetem doktorandusza, 15 tárgy-párhoz készített okostelefonon és
táblaszámítógépen elérhető, kiterjesztett valóság (AR) alapú tárlatvezetését.
Ugyanő kérdőíves módszerrel vizsgálta a kiállítás és műtárgypárosok fő
üzenetét, elsősorban középiskolás korosztály körében. Az előzetes eredmények
szerint a virtuális tárlatvezetést használó csoport tagjai közül majd négyszer
annyian ismerték fel a kiállítás feltételezett üzeneteit, mint a nem használók. Az
egyik válaszoló találó kifejezése szerint nem a megfogalmazott üzenetek
fontosak, „…hanem a kiállítás célja a művészet és a tudomány összefűzése”. A
Múzeumok majálisa alkalmából itt is tudományos játszóház működött (a
Fortélyos Játéktárral) 18-0.30 óráig folyamatos érdeklődés mellett.

Összességében megállapítható, hogy a rendhagyó kiállítás
vándorkiállításként is kitűnően működött, és kreatív energiákat szabadított fel a
kiállítóhelyek munkatársaiból, a folyamatosan aktívan részt vevő biológus
alkotóból, és a mindkét alkotót korábban tanárjaként megismerő
doktoranduszból. Ebben a megállapításban két fontos, általános érvényű elem
is van. 1.) Nem vándoroltathatónak tervezett kiállítás is „útra kelhet” – ez a jelen
gazdasági és társadalmi környezetben, a kényszerű megszorítások közepette
menekülési útvonal lehet múzeumok számára, hogy kisebb költséggel is új
tartalommal kínálják meg közönségüket. 2.) Befogadott kiállításhoz is hozzá
lehet adni kreatív tartalmat, így a befogadó intézmény munkatársai is
alkotótársakká válhatnak – és ugyanez érvényes azokra a pedagógusokra is,
akik egy kiállításban valami szokatlant akarnak mutatni tanítványaiknak.

¹⁹ Kézenfekvő példa a gyökerek gravitáció irányította, geotropikus növekedése.

A kiállítás vendégkönyvi bejegyzések és személyes közlések alapján is
képes volt közvetíteni a művészet felől elsősorban a fizika felé, és megfordítva,
annak megfelelően, amilyen háttérrel a fogékony látogatók érkeztek. Mindezt
élményszerűen, nem válva pusztán szórakoztatóvá. 2023-ban újabb
megyeszékhely szeretné bemutatni.
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Szemléltessek rajzórán? – Egy iskolai hatásfelmérés
eredményei
Pesthy Dorottya

Szegedi Tudományegyetem

Absztrakt
A jó példákkal való szemléltetés kézenfekvő módszerünk rajzórán, hiszen

közvetlenül megmutathatjuk tanítványainknak, mi a feladatuk, mit várunk el.
Az utóbbi évek alaptanterveiben a kreativitás fejlesztése kiemelt hangsúlyt
kapott (Nemzeti Alaptanterv, 2020) Nem áll rendelkezésre azonban empirikus
vizsgálat arról, hogy milyen hatással van a hatékonyság céljából alkalmazott, jó
példákkal való szemléltetés a tanulói munkák kreatív minőségére.

Kutatásomban egy saját kidolgozású alkotói feladatnál három
feladatismertetési mód eredményességét hasonlítottam össze. Azt vizsgáltam,
milyen különbségek állapíthatók meg a tanulók munkáin, ha az alkotás
megkezdése előtt interneten talált jó megoldásokat vetítek a diákoknak, ha jól
sikerült tanulói munkákat mutatok be nekik, illetve, ha nem alkalmazok vizuális
szemléltetést a feladat magyarázatához. A tanulói munkák szummatív
értékelésével összehasonlíthatóvá vált az egyes csoportok eredményessége a
kreativitásra, illetve a feladatkritériumok teljesítésére nézve. Kellően nagy
mintán így megállapítható, hogy a fenti három szemléltetési eset közül melyik
a legeredményesebb a vizsgált szempontokból.

A mérőeszköz kidolgozása után két iskolában, 13–15 éves korú
tanulócsoportok részvételével végeztem el a mérést. Azt a korosztályt
vizsgáltam, amely a Gardner-féle „rajzi törést” követő fejlődési periódusban
van. (Gardner, 1983) Ekkor azok a kamaszok, akiket nem lendített tovább a
tehetségük, elvesztik az érdeklődésüket a rajzi önkifejezés iránt. Kárpáti szerint
az inkompetenciaélmény feloldható, ha az ábrázolási szándéknál erősebb a
kifejezési szándék, (Kárpáti, 2005) erre ideális az általam kidolgozott, kifejező,
és nem leképező jellegű feladat.

Az eredmények megmutatják, milyen volt a kiemelkedő kreatív-
teljesítményt nyújtó tanulók aránya az egyes csoportokban, melyik szemléltetés
esetében hány kritériumoknak megfelelő alkotás született, illetve hol a
legnagyobb a kreatív és kritériumteljesítési szempontból egyaránt jól teljesítők
aránya. Utóbbi adat különösen fontos, hiszen az utóbbi évtizedek
kreativitáskutatásai szerint a valóban magas szintű kreatív teljesítményhez a
konvergens és divergens gondolkodás egyaránt szükséges. (Csíkszentmihályi,
2008; Máté, 2018) Ezek az információk irányadók lehetnek arra nézve, mely
szemléltetési mód biztosíthat leginkább sikerélményt ennek a korosztálynak,
hogy a rajz megmaradhasson kedvelt önkifejező médiumként.

Bevezetés
Inspirál vagy másoltat a példa?

A jó példák bemutatása közismert módszer a rajzórán bármely alkotói
feladat ismertetésekor, hiszen a tanulók a példa által közvetlenül láthatják, mi
felel meg elvárásainknak, segíthet a kívánt irányba terelni tanítványaink

elképzeléseit. Úgy tapasztaltam azonban, hogy ez a gyakorlat bizonyos
esetekben sematizálja a megoldásokat és szükségtelenül korlátozza a tanulók
lehetőségeit. Kutatásom célja, hogy adatot gyűjtsek arról, hogyan befolyásolja
a tanulói munkák minőségét a jó példákkal történő szemléltetés. A továbbiakban
a rajzórai feladat ismertetésekor alkalmazott, jó példákkal való szemléltetést
instrukciós szemléltetésnek nevezem.

Elméleti háttér
Hogy felmérjem, hogyan, miért és milyen gyakran használnak instrukciós

szemléltetést a rajzórán, 2020-ban online kérdőíves felmérést végeztem
gyakorló rajztanárok körében (n=220). Megkérdeztem az alanyokat,
alkalmaznak-e jó példákkal való szemléltetést alkotói feladat ismertetésekor.
Azoktól, akik igennel válaszoltak, azt is megkérdeztem, milyen gyakorisággal
alkalmaznak egyes szemléltetési módokat (tankönyvi példát, saját készítésű
mintadarabot, jól sikerült tanulói munkát és internetről származó példát).
Válaszlehetőségek a következők voltak: „Soha”, „ritkán: évente 1-2
alkalommal”, „2-3 havonta”, „havonta”, „két-három tanóránként”, „szinte
mindig”. További kérdés volt, hogy az alany általában hány példát mutat a
tanulóknak egy feladathoz. Az alanyoknak nyílt végű kérdésekben az
instrukciós szemléltetésről alkotott véleményüket, illetve tapasztalataikat is volt
lehetőségük megosztani. Az eredmények szerint az instrukciós szemléltetést a
kitöltők 98%-a alkalmazza, a minta 50%-a szinte minden tanórán. Ezalapján
relevánsnak találtam a téma kutatását. A megkérdezett rajztanárok
leggyakrabban 3-4 példát mutatnak tanítványaiknak, legtöbben interneten talált
példát (61%), vagy jól sikerült tanulói munkát (58%) (Inges, 2022, p. 20).

Kreativitásfejlesztés az oktatásban
Bár a kitöltők körében igen gyakori módszernek bizonyult, az instrukciós

szemléltetés hatásaival és eredményes alkalmazási módjaival kapcsolatban a
kollégák egyelőre csak saját tapasztalataikra és intuícióikra támaszkodhatnak,
mivel tudomásom szerint nem készült még átfogó tudományos vizsgálat a

1. kép: Tanár által készített
mintadarab

Fotó: Ludányi Krisztina 2018

2. kép: Jól sikerült tanulói munka.
Fotó: Ludányi Krisztina 2018

3. kép: Tanulók munkái.
Fotó: Ludányi Krisztina 2018
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témában. Korábban nem állt rendelkezésre mérőeszköz sem annak vizsgálatára,
hogyan hat az előre bemutatott példa a tanulói munkák színvonalára, vagy
kreatív minőségére. Az utóbbi évtizedek alaptanterveiben kiemelt célként jelent
meg a kreativitás fejlesztése. Az Európai referenciakeretben meghatározott
kulcskompetenciák között a kulturális tudatosság és kifejezőkészség („Cultural
awareness and expression”) – kulcskompetencián belül (Key Competences for
lifelong learning, 2019, p. 14) a 2020-as Nemzeti Alaptantervben pedig „A
kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái”
kulcskompetenciájában említik (Nemzeti Alaptanterv, 2020, p. 297). A Nemzeti
Alaptantervben a művészeti tantárgyak területén kiemelten hangsúlyos a
kreativitás fejlesztése. A tanítás alatt szerzett tapasztalataim alapján azt
feltételezem, hogy a jó példákkal való szemléltetés jelentősen befolyásolja a
tanulói munkák kreatív minőségét.

A rajzóra csak akkor lehet sikeres kreativitásfejlesztő helyszín, ha a
tanulóknak pozitív a rajzórai alkotótevékenységekkel szembeni attitűdje. A
hazai rajz szakmódszertanban az elmúlt évtizedek gyakran tárgyalt elmélete a
Gardner-féle „rajzi törés” . Ezt követően azok a kamaszok, akiket nem lendített
tovább a tehetségük, sikerélmény hiányában elvesztik az érdeklődésüket a rajzi
önkifejezés iránt és másik önkifejezési médium felé fordulnak. A sikerélmény
biztosítása tehát kulcsfontosságú az érintett, felső tagozatos illetve középiskolás
korosztályban. Kárpáti szerint az inkompetenciaélmény feloldható, ha az
ábrázolási szándéknál erősebb a kifejezési szándék (Kárpáti, 2005, p. 25). Úgy
vélem, a kifejezési szándékot az egyéni ötletek megvalósítása, a kreativitás
aktivizálása nagyban megerősítheti. A kreativitást fejlesztő feladatok tehát
véleményem szerint segíthetnek az idősebb korosztályban is megőrizni a rajz
szeretetét.

A kreativitás értelmezése
A kreativitásnak a fogalom komplexitása miatt jelenleg nincs univerzális

definíciója, számos megközelítésből értelmezi a tudományos közösség.
Fontosnak tartottam különválasztani a kreativitást pszichológiai értelemben
vizsgáló irányzatot a „nagy C-vel” foglalkozó kreativitáskutatásoktól, akik a
társadalmi értelemben kiemelkedő kreatív teljesítményt nyújtó személyeket, az
ő alkotóképességüket vizsgálják, mint például az utóbbi évtizedekben
Csíkszentmihályi Mihály. Véleményem szerint e két terület az oktatásban
történő kreativitásfejlesztésben összeér, hiszen a társadalmi jelentőségű alkotók
(tudósok, művészek stb.) elitjének oktatásban történő „kinevelése” is érdeke a
társadalmunknak. Azonban a kreativitás mint fejlesztendő kompetenciaterület
nem csak a legjobbakat célozza. Így vizsgálatom során nem a „nagy C-vel írt”
kreativitás, hanem a pedagógiához közelebb álló pszichológiai megközelítés
volt hangsúlyosabb. J. P. Guilford óta megkülönböztetjük a konvergens
(szűkítő, az egyetlen helyes megoldást kereső gondolkodási mechanizmus) és
divergens (széttartó, asszociatív hálókkal kapcsolatot kereső, több helyes
megoldást nyújtó gondolkodási mechanizmus) gondolkodásmódot (Fodor,
2013, p. 4). Az iskolai oktatásban mind a két típusú gondolkodás fejlesztése
volna célravezető. Az utóbbi évtizedek elterjedt kreativitáskutatói álláspontja,
hogy a valóban magas szintű kreatív teljesítményhez a konvergens és divergens

gondolkodás egyaránt szükséges. (Csíkszentmihályi, 2016, p. 67–68.; Máté,
2018, p. 74). A célom tehát megtalálni azt a szemléltetést, amely hatására a
legtöbb tanuló elfogadható eredményt produkál a feladat divergens és a
konvergens gondolkodást megkívánó területein is.

Jelen kutatásban J. P. Guilford és E. P. Torrance szemléletét követve a
kreativitásra, mint az egyén alkotóképességére tekintek. Ennek mérésére
verbális és figurális tesztek állnak rendelkezésünkre , a rajztanítás
szempontjából utóbbiak különösen relevánsak. A kreativitás mérőeszközök
alapjának mondható a hetvenes években kidolgozott „Torrance test of creative
thinking” kreativitásfelmérő teszt, mely az egyén kreativitását négy
komponensre bontva határozza meg. Ezek a fluencia („adott idő alatt hány
választ nyújtott a vizsgált személy”), a flexibilitás („hányféle kategóriába
sorolhatók a generált ötletek”), az originalitás (eredetiség, szokatlanság) és az
elaboráció (az ötlet kidolgozottsága). A teszt magas szinten érvényesnek
bizonyult, így az azóta alkalmazott, szabad befejezésű feladatokra alapozó
kreativitásmérőeszközök többsége Torrance szemléletmódját követi (Fodor,
2013). A megbízhatósága és a rajz szakmódszertanhoz való adaptálhatósága
miatt én is a Torrance tesztre támaszkodtam egy saját mérőeszköz
kialakításában.

Kutatási kérdések, hipotézisek
A fő kutatási kérdésem az volt, hogy van-e kimutatható hatással az

instrukciós szemléltetés 13–15 éves tanulók kreatív teljesítményére, illetve arra,
mennyire teljesítik az alkotói feladat kritériumait. Tudomásom szerint nem
végeztek még erre irányuló mérést a hazai szakmódszertanban. Az előkutatás
kérdőívében összegyűjtött rajztanári tapasztalatokból azt feltételeztem, hogy a
tanulók instrukciós szemléltetés alkalmazása mellett jobban teljesítik a feladat
kritériumait, mint anélkül. További hipotézisem volt, hogy a szemléltetett
példák elemeit viszont átveszik a tanulók: a mérésnél a tanulói megoldások egy
része kimutathatóan hasonlít majd a bemutatott mintákra. Végül a vizsgált
szemléltetési módok (interneten talált példákkal, jól sikerült tanulói munkákkal
stb.) hatása között is különbséget vártam.

Módszerek
Minta

A kutatásban egy Csongrád megyei városi gimnázium, egy Pest megyei
városi általános iskola és egy Pest megyei városi gimnázium tanulói vettek
részt, a minta mérete 185 fő. A vizsgált korosztályt végül 13-16 évesekre
bővítettem, hogy kilencedik évfolyamosokat is bevonhassak a mérésbe. Ez a
korosztály a Gardner-féle „rajzi törést” követő fejlődési periódusban van. Náluk
különösen fontos kérdés, milyen szemléltetési módszerrel biztosítható
leginkább a jó teljesítmény, amely fenntarthatná a rajzolási motivációt. A
vizsgált tanulók 11%-a 7. évfolyamos, 34%-a 8. évfolyamos, 55%-a 9.
évfolyamos volt.
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Eszközök
Mivel korábban nem volt az instrukciós szemléltetés hatását vizsgáló

mérési módszer, saját mérőeszközt dolgoztam ki. A mérés egy kreativitás- és
vizuális képességfejlesztő feladat segítségével történt, melyet egy 45 perces
tanórába ágyaztam be, hogy a mérési helyzet minél inkább egy átlagos rajzórát
modellezzen. Az előkutatás eredményei alapján a legnépszerűbb szemléltetési
módokat vizsgáltam: az internetről származó példákat és a jól sikerült tanulói
munkákkal történő szemléltetést. Egy mérés három, ún. szemléltetési
csoportnak megtartott tanórából állt, melyek menete csak a feladat instruálása
közbeni szemléltetésben tért el: az egyik szemléltetési csoportban jól sikerült
tanulói munkákkal, (4. kép) a másikban interneten talált példákkal (5. kép)
szemléltettem, a harmadikban nem használtam vizuális szemléltetést.

4. kép: A szemléltetéshez használt jól sikerült tanulói munkák. Fotók: Inges Dorottya 2021

5. kép: A szemléltetéshez használt, interneten talált példák.
Források: 5: Ed Lanius: Teorema https://i.pinimg.com/564x/3e/ae/
b1/3eaeb1291fb97254c4b83f44785d9d03.jpg 2021.11.08.; 6: https://i.pinimg.com/564x/54/f6/8d/
54f68d4b8992252cb36a934901785531.jpg 2021.11.08. ;
7: Francois Morellet: cím nélkül https://i.pinimg.com/564x/f4/5e/b3/
f45eb338c39935d1f569e011f43850d4.jpg 2021.11.08.;
8: Anton Stankowski, Spiel und Gleicnis / Game and Allegory https://i.pinimg.com/564x/fc/00/87/
fc00875f7dec7ec931224a380ac7515c.jpg 2021.11.08.

A feladat témájául a lázadást választottam, melyet a tanulóknak
háromszögek, négyszögek, körök és egyenes vonalak felhasználásával kellett
minél kifejezőbben, a formák tulajdonságait kihasználva megjeleníteniük. A
feladatot szóban ismertettem, majd írásban is kiosztottam (6. kép). A
felhasználható eszközöket én bocsátottam a csoport rendelkezésére, fehér
fénymásolópapírt, ollót, stift ragasztót, színes filctollat, színesceruzát,
grafitceruzát használhattak a munkához, de tetszőleges technikával
dolgozhattak.

6.kép:A tanulóknak kiosztott feladatleírás.

Értékelés
A kiértékelés két lépésben zajlott. Először a tanulói produktumokat

értékeltem kritériumokhoz kötött pontskálákon, minden produktum kapott egy
kritériumteljesítési, és egy kreativitáspontszámot. A kritériumteljesítési
pontszámot a feladat instrukcióiban megjelenő kritériumokra építő, három
faktor mentén adtam meg: a formahasználat (a feladatban megadott formákat
használta-e a tanuló?), a témamegjelenítés (Látszik-e az alkotáson a „lázadás”
megjelenítésének szándéka?) és a kivitelezés (A felhasznált technikát/
kompozíciós formát/ kontrasztokat a kifejezési célnak megfelelő színvonalon
tudta alkalmazni?). Az egyes faktoroknál elérhető pontszámokhoz
kritériumokat rendeltem, ezalapján zajlott az értékelés. Az 1. táblázat a
témamegjelenítés faktorának értékelését mutatja be. A táblázatban példaként
minden megadható pontértékhez egy ennek megfelelő szintű alkotást is
beillesztettem.
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1. táblázat Az alkotások egy szempont szerinti kvantitatív értékelését bemutató táblázat, példákkal
kiegészítve. Fotók: Inges Dorottya, 2022

A kreativitás mérését a Torrance-féle teszt kreativitáskomponenseire
építve végeztem. E faktorok közül a produktumok kreativitáspontszámát a
flexibilitásra, originalitásra és elaborációra adott pontokból számítottam ki. Az
egyes faktorokhoz az 1. táblázathoz hasonlóan rendeltem hozzá pontskálákat.

A második lépcső az egyének teljesítményének megállapítása volt. Az
egyén kritériumteljesítési szintjéhez vettem az összes alkotás szempontonkénti
átlagának összegét, majd ezt az összpontszámot a kritériumszint elérhető
maximumához viszonyítva egy százalékértéket kaptam, ezt vettem az adott
tanuló kritériumteljesítési szintjének. A 2. táblázatban egy tanuló példáján
látható a pontszámítási rendszer. A tanuló összesen két alkotást adott be.

2. táblázat: Az egyén kritériumteljesítési szintjének kiszámítása egy példával szemléltetve

A tanuló kreatív teljesítményét a fluencia, az originalitási teljesítmény, a
flexibilitási teljesítmény és az elaborációátlag alapján határoztam meg, szintén
az elvi maximumhoz viszonyított százalékértékben. Így megtudhattam, melyik
szemléltetést alkalmazva átlagosan hogyan teljesítettek a vizsgált szemléltetési
csoportokba tartozó tanulók a kritériumteljesítés és kreativitás szempontjából.

A rendszeremben egy tanuló akkor teljesítette sikeresen a feladatot, ha
kreativitás és a kritériumteljesítés terén is elfogadható eredményeket produkált.
Ezt a következő módon mértem: Szempontonként meghatároztam a
minimumkritériumot. amely felett (rajzórai értékelés esetén) elfogadnék egy
megoldást. A szempontok minimumkritériumaiból létrejött egy minimum
összpontszám, kreatív teljesítményre és kritériumteljesítési szintre nézve is. Az
efölött a pontszám fölött teljesítő tanulókat tekintettem sikeresnek. Minden
szemléltetési csoportban kiszámítottam azoknak a tanulóknak az arányát, akik
úgy kritériumteljesítési szint, mint kreatív teljesítmény terén elérték ezt a
minimum pontszámot. Ezt az arányt sikerességi rátának neveztem, mely
megmutatta, az adott szemléltetési módszerrel a csoport hányadrészének
sikerült kielégítő szinten teljesítenie a kritériumok és a kreativitás terén is. Úgy
gondolom, a magasabb sikerességi ráta több tanuló számára biztosít
sikerélményt a rajzórán.

Hogy felmérjem, van-e a bemutatott példáknak olyan eleme, amelyet
kimutathatóan átvesznek az alanyok, a szemléltetésre használt példákat úgy
válogattam, hogy a tanulói munkák csoportjában vegyes színekkel dolgozó
megoldásokat lássanak a tanulók (4. kép), az internetes példákon viszont
kizárólag a fekete, fehér és vörös színek jelenjenek meg (5. kép). Az értékelés
során megállapítottam, hogy milyen arányban fordultak elő a fekete-fehér-vörös
színkombinációt alkalmazó megoldások az adott csoportban létrehozott összes
megoldáshoz képest. Így fel tudtam mérni, vajon az internetes példák
csoportjában sűrűbben előfordul-e ez a színkombináció, mint a többi csoport
alkotásai között.

Adatfelvétel
A mérést három alkalommal vettem fel a 2021/2022-es tanév során,

minden alkalommal másik iskolában. Egy mérésen belül három, ugyanabba az

Az egyéni kritériumteljesítési szint kiszámítása

Szempontok formahasználat témamegjelenítés kivitelezés

1.alkotás 3 2 2
2.alkotás 2 2 1
az alkotásai pontszámának átlaga 2,5 2 1,5

Az egyén kritériumteljesítési
szintje (százalékban)

(a tanuló átlagpontjainak összege) / (a
szempontonként elérhető maximumok összege)
x 100=(2,5+2+1,5)/(3+3+3)x100 = 66,6%
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iskolába tartozó szemléltetési csoportnak tartottam meg ugyanazt az órát,
különböző szemléltetési módszereket alkalmazva. A 2. és 3. mérés felvételekor
állt már rendelkezésre kellő mennyiségű eszköz és anyag, hogy minden
alanynak azonos felszerelést tudjak a rendelkezésére bocsátani. Mivel az első
mérésben a tanulók még a saját felszerelésüket használták az alkotáshoz, így a
rendelkezésre álló eszközök és színek egyénenként különbözőek lehettek.
Ebből kifolyólag a példák színhasználatra gyakorolt befolyását csak a 2. és 3.
mérésben mértem fel. Akkor számoltam egy alkotást vörös-fekete
kompozíciónak, ha kizárólag ezek a színek jelentek meg rajta.

Adatelemzési eljárások
Statisztikai eljárások

Az eddigi egész mintát a szemléltetési csoportok szerint három halmazra
bontottam. A minta országos szinten nem reprezentatív, de a részminta
elemszámok (szemléltetés nélkül: n=62; internetes példák: n=63; tanulói
munkák: n=60) lehetővé tették, hogy statisztikai elemzésekkel megkeressem a
szignifikáns eltéréseket. A szemléltetési csoportok közti
teljesítménykülönbségeket Kruskal-Wallis teszttel vizsgáltam, mert a Shapiro-
Wilk teszt szerint több csoport eredményei mind a kritérium, mind a kreatív
teljesítmény szempontjából szignifikánsan eltérnek a normáleloszlástól, viszont
a Levene’s teszt eredménye alapján a csoportok szórása egyenértékűnek
mondható volt.

Eredmények
A szemléltetési csoportok átlagai és szórásai a 3. táblázaton láthatók. A

Kruskal-Wallis teszt alapján a szemléltetés főhatását szignifikánsnak találtam
(kritériumteljesítési szintre nézve: p=0,018; kreatív teljesítményre nézve
p=0,03), tehát döntő szempont volt a tanulók teljesítményénél, hogy melyik
szemléltetési csoportban voltak.

3. táblázat: Az eddigi egész minta átlagai szemléltetési csoportonként

A kritériumteljesítés szempontjából nem csak a szemléltetést alkalmazó
és nem alkalmazó csoportok közt találtam szignifikáns különbséget (internetes
példák – szemléltetés nélkül pHolm<0,001; tanulói munkák – szemléltetés nélkül
pHolm=0,032), hanem még a szemléltetést alkalmazó csoportok között is
(internetes példák - tanulói munkák pHolm<0,001) (1-2. ábra). A mintára nézve

Szempont Szemléltetés
nélküli csoport

Internetes példák
csoportja

Tanulói munkák
csoportja

Kritériumteljesítési szint
átlag 55,6 (SD=22,1) 77,0 (SD=18,9) 63,4 (SD=21,8)

Kreatív teljesítmény
átlag 26,4 (SD=21,5) 40,3 (SD=23,6) 38,2 (SD=22,2)

Sikerességi ráta 37,1% 60,3% 63,3%

Részminta elemszáma 62 63 60

tehát az is kimutatható hatással volt a kritériumteljesítésre, melyik szemléltetést
használtam a feladat magyarázásakor.

A kreatív teljesítmény tekintetében szignifikánsan jobban teljesítettek
azok a csoportok, ahol használtam szemléltetést, mint azok, ahol nem.
(internetes példák – szemléltetés nélkül pHolm<0,001; tanulói munkák –
szemléltetés nélkül pHolm=0,003)

A sikerességi ráta alakulása a 3. táblázat 5. sorában látható. Ez közel 25%-
kal magasabbnak bizonyult azokban a csoportokban, ahol láttak a tanulók
valamilyen instrukciós szemléltetést, mint azokban, ahol nem.

A példák színeinek befolyásoló hatását a 2. és 3. mérésben született
alkotásokon vizsgáltam. Elemeknek itt nem az alanyokat, hanem az alkotásokat
tekintettem, mivel a színhasználatot csak alkotásonként tartottam érdemesnek
vizsgálni. Az alkotások száma és a vörös-fekete kompozíciók aránya
mérésenként a 4. táblázatban láthatók. A táblázatból látszik, hogy az internetes
példákkal dolgozó csoportban mindkét mérés során kiugróan nagyobb arányban
születtek vörös-fekete színkombinációt felhasználó alkotások, mint a többi
csoportban. A 7. képen néhány jellegzetes, internetes példák csoportjába
tartozó, vörös-fekete kompozíció látható. Az alacsony elemszám és az
alkotásszámok erős fluktuációja miatt azonban ez egyelőre csupán a vizsgált
mintámra mondható jellemzőnek.

1. ábra: A szemléltetési csoportok
kritériumteljesítési szint-átlagai és szórásai

2. ábra A szemléltetési csoportok
kritériumteljesítési szint-átlagai és szórásai
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4. táblázat A vörös-fekete színkompozíciót használó alkotások aránya a 2. és 3. mérés csoportjaiban

7.Kép: Néhány internetes példák csoportjából származó, vörös-fekete kompozíció

Konklúzió
2020-as, rajztanárokat célzó felmérésemben azt tapasztaltam, hogy az

instrukciós szemléltetés a vizsgált alanyaim körében bevett rajzórai gyakorlat,
azonban nem találtam a módszer hatásaival foglalkozó kutatást, vagy
mérőeszközt. Az instrukciós szemléltetés kreativitásra gyakorolt hatása nem
ismert, noha a jelenlegi kulcskompetenciák Magyarországon és az Európai
Unióban is kiemelik a kreativitás fejlesztésének fontosságát. A Nemzeti
Alaptanterv kifejezetten a művészeti tárgyak, így a rajz és vizuális kultúra
tantárgy egyik fő fejlesztési céljának tekinti a kreativitás fejlesztését. A Torrance
Test of Creative Thinking kreativitásmérő teszt szempontjaira alapozva
sikeresen kidolgoztam és kipróbáltam egy mérőeszközt, mely a tanulók kreatív
teljesítményét és kritériumteljesítési szintjét vizsgálja az adott típusú
szemléltetés függvényében, rajzórán .

Az eddigi eredményeim alapján a mintámra nézve igaz az a hipotézis,
mely szerint instrukciós szemléltetés mellett jobban teljesítik a kritériumokat a
tanulók. Ráadásul a kreatív teljesítményük is szignifikánsan jobbnak bizonyult.
Ez alátámasztja azt a rajztanári álláspontot, hogy érdemes példákat mutatni a

Mérés Szemléltetés
nélkül

Internetes
példák

Tanulói
munkák

2.mérés

Össz.
alkotásszám 28 80 45

Vörös-fekete
kompozíciók
aránya

7% 49% 9%

3.mérés

Össz.
alkotásszám 38 46 44

Vörös-fekete
kompozíciók
aránya

3% 30% 2%

tanulóknak a munka kezdete előtt, mert ezek inspirálóan hatnak. Ebben
megerősítenek a sikerességi ráta adatai is, melyek szerint jóval több tanuló érte
el a minimumkövetelményt szemléltetés használata esetén, mint anélkül. A
második hipotézis, mely szerint a bemutatott példák elemeit átveszik majd a
tanulók, az internetes példák színekre gyakorolt befolyásában láthatóvá vált. A
2020-as kérdőívben a rajztanárok gyakran említették, hogy az instrukciós
szemléltetés veszélye a másolás (Inges, 2022, p. 20). A példák színeinek a
vizsgált alkotásokra gyakorolt befolyása alapján továbbra is feltételezem, hogy
az ismétlődő momentumok irányíthatják a diákokat egy bizonyos típusú
megoldás felé. Ez rámutat arra, mennyire fontos, hogy bemutatott példáinkat
tudatosan, az adott fejlesztési célunknak megfelelően válogassuk össze. Végül
különbséget vártam a vizsgált szemléltetési módok hatása között is. Ez a
kritériumteljesítésre nézve igazolódott be – az internetes példák az internetes
példáknál szignifikánsan magasabb volt a kritériumteljesítési szint, mint a jól
sikerült tanulói munkáknál. Kreatív teljesítményre nézve viszont nem találtam
szignifikáns különbséget a kétféle szemléltetés között.

A kutatás eredményei nagyrészt igazolják azt a rajztanári nézetet, hogy a
kritériumainknak megfelelő és kreatív megoldások érdekében érdemes jó
példákkal szemléltetni. Reprezentatív eredményekhez azonban szükséges a
vizsgálat folytatása és a minta célzott bővítése.
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Természettudományos gondolkodás fejlesztése a művészeti
nevelés eszközeivel az AMASS projektben
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Absztrakt
Az 5–6. általános iskolai osztályokban, a vizuális kultúra, matematika és

digitális kultúra órákon és szakköri keretben megvalósuló, második éve zajló
pedagógiai program célja a tanulási hátránnyal küzdő tanulók segítése a
STEAM tanulásszervezési modell segítségével (Colucci-Gray et al., 2019). A
modell lényege a művészetpedagógia módszereivel támogatott ismeretszerzés
és a humán értékek felmutatása a természettudományos és műszaki kultúra
művelésében, amely kritikai gondolkodásra, párbeszédre és együttműködésre
ösztönöz. Projektünkben pedagógusokkal, iskolapszichológussal,
gyógypedagógussal együttműködve az AMASS projekt keretében egy
longitudinális fejlesztőprogramot indítottunk a speciális fejlesztési igényű
tanulók támogatására. Az 5–6. osztályos tanév eredményei szerint a kreatív
feladatok motiváló hatása segít áthidalni a figyelemzavart, a verbális ismeretek
képi megjelenítése pedig könnyebbé teszi a fogalmak és szabályok megértését
a tanulási nehézségekkel küzdőknek.

A tanulási hátrányok leküzdése a közoktatási típusú iskolákban
A közoktatási típusú iskolák feladatai között szerepel, hogy

gondoskodjanak a tanulói sokszínűségről és támogassák azokat, akik
szociálisan hátrányos helyzetűek, tanulási nehézségekkel, mentális, magatartási
problémákkal küzdenek. A magyar köznevelési törvény kötelező feladatnak írja
elő a sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztését minden általános
iskolában, a gimnáziumokban pedig a szakmai alapdokumentumban felsorolt
esetek szerint. Ha az iskola nem rendelkezik gyógypedagógussal és
pszichológussal, utazó szakembert kell biztosítania. A gyermek szakvizsgálatát
kezdeményezheti az intézmény, de a szülő is. Az intézmény által
kezdeményezett szakvizsgálaton kötelező megjelennie a gyermeknek. Ha nem
jelenik meg, akkor családsegítő és gyámhivatal bevonását kezdeményezheti az
intézmény. A neurológiai rendellenességgel küzdő sajátos nevelési igényű
gyermekek (SNI) és a pszichológiai eredetű problémával küzdő (negatív
környezettel vagy valamilyen egyszeri, traumatizáló esettel kapcsolatos),
beilleszkedési, tanulási és magatartási problémával (BTMN) rendelkező
gyermekek a besorolásuk szerint kötelező (ingyenes) fejlesztő foglalkozáson
kell, hogy részt vegyenek. Az SNI gyermekeket gyógypedagógus fejleszti, a
BTMN problémával küzdő gyermekekkel pszichológus foglalkozik.

A szaktárgyi órákon viszont, nem gyógypedagógusok/pszichológusok
tanítanak, hanem szaktanárok, akik egy-egy tudományterületet képviselnek, és
óriási kihívásként élik meg az egyénre szabott oktatást: felelősek a speciális
szükségleteik miatt lemaradókért, az átlagos teljesítményt nyújtókért, illetve a
gondozásra szoruló tehetségesekért (Amstad & Müller, 2020, Bereczki &
Kárpáti, 2021). Az alsó tagozat évei alatt (1–4. osztály, 6–10 éves korig), amikor
egytanítós, vagy tantárgycsoportos oktatás van, egy-két pedagógus felügyeli a
legtöbb tudományágat, és több időt tud fordítani egy-egy fejlesztésre szoruló
diák mentorálására. Az 5. évfolyamtól kezdve, amikor minden tudományágat
olyan szakemberek tanítanak, akik hetente egy-két tanórában találkoznak a
diákokkal, mindamellett, hogy 20–24 másik órát kell tanítaniuk, a tanulási
nehézségekkel küzdő gyermekek tanulási eredményei súlyosan leromolhatnak
és az órán való viselkedésük is problémákat okozhat. Éppen ezért óriási a
nyomás, a felelősség, és égetően szükség van olyan módszerekre, amelyek
segítik munkájukat a mindennapi oktatásban. Azok a gyermekek, akik szociális
helyzetükből adódóan kevésbé sikeresek a jobb tanulási eredményekért vívott
versenyben, gyakran agresszív viselkedést alakítanak ki vagy depresszióba
süllyednek, előfordul, hogy öngyilkossági gondolatok is foglalkoztatják őket
(Mather et al., 2015). Sok a megfelelő szülői gondoskodástól és/vagy anyagi
forrásoktól megfosztott gyermek, akik csak az iskolában részesülhetnek
szükségleteiknek megfelelő fejlesztésben gyógypedagógiailag/pszichológiailag
speciális módszerekkel. Amikor az ötödik osztályban elindult a Művészet és
Matematika komplex program, mindkét problémakör olyan mértékben
súlyosbodott, hogy beavatkozásra volt szükség. A járvány okozta válságos
állapot is súlyosbította a helyzetet. A tanulók szociális helyzete átlagos vagy
átlag alatti volt. A járvány okozta gazdasági helyzetben e projekt alapvető
szükségleteik kielégítését jelentette, mert szüleik nem tudták megszervezni
vagy finanszírozni a számukra szükséges speciális terápiás foglalkozásokat,
köztük a tanulási problémáikhoz igazodó, személyre szabott oktatást.

AMASS projekt
“A művészeti oktatást úgy tekintjük, mint az iskolától és a tágabb értelem‐

ben vett társadalomtól való elidegenedés kockázatának kitett tanulók cselekvési
képességének fokozását” (Ahonen et al, 2008).

Küldetésünk tehát az volt, hogy a művészetek erejét két, látszólag
ellentétes módon használjuk fel: egyrészt a legnehezebb iskolai tantárgy, a
matematika tanulásának elősegítésére, másrészt a kreatív csatornák
megnyitására a tanulókban, hogy vizuálisan is mélyebb megértéshez jussanak.
Művészeti alapú beavatkozásunk két fő társadalmi kihívással foglalkozik:

1. Negatív attitűdök csökkentése: a tanulók ösztönzése tanulási
készségeik, attitűdjük és érdeklődésük fejlesztésére a tudomány és művészeti
tudományok iránt, valamint ismereteik és kritikai készségeik elmélyítése.

2. Az átláthatóság hiánya a tudástermelésben: kihasználjuk a
művészetek szerepét a tudás innovatív megszerzésében, valamint a tudományos
és művészeti területek közötti akadályok leküzdésében. Feltételeket kívánunk
teremteni a hosszú távú oktatási változásokhoz és fejlődéshez, valamint aktív
szerepet vállalunk a változás előmozdítóiként (vö. De Piccoli et. al. 2019).
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1.Leporelló épület hajtogatása (5. évf.) 2.Gömb készítése kitalált elemekből (5. évf.)

Ez a longitudinális fejlesztési program a Magyar Rajztanárok Országos
Egyesületével (MROE) és a Budapesti Corvinus Egyetem Vizuális Kultúra
Kutatócsoportjával együttműködve valósult meg a jászberényi Szent István
Sport Általános Iskola és Gimnáziumban. A projekt 2020 szeptemberében
indult, 5. osztályos tanulókkal (átlagéletkor: 11 év), három féléven át tartott, és
2021 decemberében fejeződött be ugyanezekkel a 6. osztályos tanulókkal
(átlagéletkor: 12,5 év). A matematika 5. és 6. osztályos oktatási tartalmaira
épülő, művészeti alapú térkészségfejlesztő programok a Vizuális kultúra
tanórákon, és részben informális tanulási programokon (délutánirajzszakköri
foglalkozásokon) valósultak meg. A projektben egy 25 és egy 26 fős osztály vett
részt. Az ötvenegy főből harminc speciális szükségletekkel rendelkező diák
került a megfigyelés középpontjába a három félév során. Először csak egy
félévre kaptak meghívást. Két diák magántanulói státuszba ment (de maradtak
a kísérletben). Az összes diák önként fejezte be a három féléves programot. A
méréseket 41 diák végezte el maradéktalanul (figyelembe véve a járványos
betegség miatti hiányzásokat).

Célközönség
A program a többféle viselkedési és mentális kihívással küzdő tanulók

azonosításával és a „Matematika a művészeten keresztül” programba való
felkéréssel indult. A két párhuzamos osztályból (5. évfolyam, átlagéletkor: 11,3
év) 15-15 tanulót választottunk ki megfigyelésre, és összegyűjtöttük
háttéradataikat. Az alsós osztályfőnökök az 5. osztályba lépéskor jellemezték a
tanulókat kérdőíves kikérdezés alapján: korábbi években nyújtott
teljesítményük, kreativitásuk és problémamegoldó készségeik alapján,
érdeklődési területeikről, preferált tevékenységekről, képességeik
hiányosságairól, megfigyelt tanulási problémáikról és jelenlegi mentális
állapotukról és viselkedésükről. Rögzítésre került a tanulók szociális háttere és
minden egyéb, a fejlődés szempontjából lényeges információ is.

Feladatok
A vizuális kompetenciák és további életproblémák azonosítására

standardizált művészeti diagnosztikai feladatokat kaptunk, a korábban vizuális
készségek tesztjeként szabványosított kreatív feladatokat (Kárpáti & Gaul-Ács,
2020).

• Dupla önarckép: kedvenc ruhában és vidám hangulatban / olyan
ruhában, amely nem tetszik, szomorú hangulatban

• Művészi térkép egy olyan helyről, amely tetszett, vagy amelyet meg
szeretne látogatni

• Szabad véleménynyilvánítás: „Vihar” című festmény
• Térbeli ábrázolás: egy ház 2D-s ábrázolása 3 szögből, fénykép alapján.
Ezeket a feladatokat gyógypedagógussal/ iskolapszichológussal

együttműködve elemeztük, és fejlődési pályákat rajzoltunk a kiemelkedő
tehetség területek és a fejlesztendő készségek azonosítására.

A tanítási-tanulási programot a tanárok jellemzésein és a kutatócsoport
tagjainak helyszíni megfigyelései alapján dolgoztuk ki. Személyre szabott
programot írtunk különös hangsúlyt fektetvea neurológiai és pszichológiai
problémákkal küzdő gyermekek szükségleteire. Kiemelten megfigyeltük
közülük azokat, akik szakemberek által nem regisztrált gyermekek SNI vagy
BTMN besorolásban, vagyis semmilyen más fejlesztő foglalkozásban nem
részesülnek sem szüleik, sem az intézmény kezdeményezésére, de súlyos
problémákkal küszködnek, melyeket az őket tanító pedagógusok jól ismernek.
Az egyéni tanulási pályákat a portfólió módszerrel követtük (lásd az Értékelés
alatt), és a feladatokat a speciális fejlesztést igénylő területekre céloztuk.

3.Szerkezeti modell (5. évf.) 4. Síklapokból készült építmény (5. évf.) 5.Hungarocellből
faragott több nézőpontú szobor (6. évf.)

Módszertan és eljárás
A magyarországi művészeti oktatás tanórái nem tartoznak a tudományos

tantárgyak közé. Heti egy, 45 perces órával a művészetek fejlesztési
lehetőségeit nehéz megvalósítani. Ez a diszciplína azonban fontos szerepet
játszhat a kihívásokkal küzdő tanulók kognitív és érzelmi fejlődésének
támogatásában tudományos vizualizációkon és együttműködésen alapuló,
kreatív feladatokon keresztül. Az alkalmazott módszerek elméleti alapja a
Tudomány, Technológia, Mérnöki tudományok, Művészetek és Matematika
(Science, Technology, Engineering, Arts and Mathematics /STEAM/) oktatási
modell volt (vö. Perignat & KatzBuonincontro, 2018.). Ez a modell az Egyesült
Államokban, a 2007-es művészeti-nemzetpolitikai kerekasztal-beszélgetésen
jelent meg a tanulói elkötelezettség, a kreativitás, az innováció és a
problémamegoldó készség javítása érdekében. A művészetek integrálódnak a
projekt alapú tanulásba, a probléma alapú tanulásba, a technológia alapú
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tanulásba, a „készítés”: a kézművesség, a tervezés és az építés
interdiszciplináris koncepciójába. Az eredetileg a tudomány- és
technológiaorientált STEM-modellbe a művészet (Art) is bekerült (STEAM),
mivel nagy erővel képes előmozdítani a képzeletet, a kreativitást és a
kifejezőkészséget. Ez a modell tükröződik programunkban a Vizuális kultúra és
a Matematika átfedő témáira épülő integrált projekteken keresztül.

A tudományos vizualizáció egy másik fontos modell programunk
számára, mivel „A vizualizáció megalapozza az új gondolkodásmódokat és a
tudományos ötletek és információk terjesztését. (…) Ha Crick felesége, Odile az
1953-as kutatási cikkhez nem rajzolta volna meg a DNS szerkezetét vizuálisan
szemléltető ábrát, az olvasók nehezebben fogták volna fel a szerkezet
jelentőségét. Ezt a célt szolgálta James Watson vizualizált, térben manipulált
fizikai kartonmodellje, amelynek segítségével gyors betekintést nyert a DNS
szerkezeti részleteibe (Najak & Iwasa, 2019, p. 1.)”. Ez az idézet azt jelzi, hogy
a tudományos vizualizáció fontos az információk értelmezéséhez, de egyben az
új meglátások megszerzéséhez is.

Régóta vizsgáljuk az alap-, közép- és felsőfokú oktatásban részt vevő
tanulók elemi és térbeli készségeinek fejlődését (az eredmények összefoglalását
vö. Kárpáti és Babály, 2021). Megállapítottuk, hogy a térérzékelést, a térbeli
objektumok és képek létrehozásának részkészségeit, az elvont térfogalmakat
kezdetektől kell fejleszteni, s ez a gyermek fejlődésének 10-11 évében a
leghatékonyabb. A térszemléletet az alábbi tevékenységek fejlesztik a
legjobban: térbeli formák szerkezetének, felépítésének értelmezése; tárgyak
konstruálása, rekonstruálása; tér konstruálása, rekonstruálása; mentális
műveletek (transzformációk, manipulációk); a belső látással végrehajtott
műveletek (vizualizáció); távolságbecslések; térbeli helyzetek, viszonylatok,
irányok érzékelése; tájékozódás térképen, perspektív kép - térkép összefügései
(Babály & Kárpáti, 2015). Az itt bemutatott tanulási programot a fenti elvek
szerint építettük fel, elsősorban a térbeli képességek és a számolási készség
fejlesztésére összpontosítottunk, a matematika legnehezebb tematikai
területeinek támogatására a speciális igényű tanulók számára. Az
interdiszciplináris tanulási tartalom a matematika és művészet szakos
tanárokkal (Kugler E., a projekt koordinátora) együttműködésben készült.
Mindenekelőtt a matematika és a vizuális kultúra átfedő területeit azonosítottuk.
Olyan területeket, témákat jelöltünk ki, amelyek tanítása problémát okozott a
matematika oktatása során:

•tér- és síkgeometria
•a távolság fogalma, becslés, mérés
•sugár, átmérő, körív, gyűrű és érintő
•háromszög szerkesztése
•egy szakasz felezése
•a téglalap és a négyzet jellemzői és felépítése
•merőleges és párhuzamos egyenesek
•síkformák átlói
•szimmetria vizsgálata

•szögek típusai
�térformák hálózata, felszíne, térfogata (kocka, téglatest)
�frontális axonometria szabályai
�takarások, jelölések

E területek a tanulási programban művészeti alapú oktatás révén
holisztikus, reflektív módon fejlesztik a tanulási nehézségekkel küzdő tanulók
matematikai készségeit, a tanulók szociális viselkedését, interperszonális
készségeit, feladatközpontúságát, valamint digitális írástudásukat, számolási és
térbeli képességeiket. A tanulókat nyitott kimenetelű, kreatív tevékenységekkel
motiváltuk a tanult geometria fogalmai és szabályai alapján, amelyek a vizuális
elemek variációja és kombinációja révén új és rugalmas kifejezési csatornát
biztosítottak számukra. Tapasztalatalapú oktatással segítettük a tanulók
tanulását, szétszedhető, gyakorlatias modelleket kínáltunk a bonyolult
geometriai alakzatok vagy a Monge-vetület szabályainak megjelenítéséhez.
Gondosan felépített szabadkézi tevékenységeken keresztül kognitív és térbeli
készségeket fejlesztettünk egyszerre. A vizuális tehetségeket arra ösztönöztük,
hogyan használják készségeiket egy túlnyomórészt verbális oktatási kultúrában,
és tanítottuk hogyan teremtsenek jelentést a képeken keresztül. Sok lassú
tanulóról kiderült, hogy komoly szövegfeldolgozási problémáik vannak, és
sokkal könnyebben tanulnak a makettekből, illusztrációkból, ábrákból,
szerkezeti rajzokból, grafikonokból és diagramokból. A matematika órákon
fogalmi szinten oktattuk a speciális igényű tanulókat. A művészeti órákon a
diákok a mindennapi életből kaptak olyan feladatokat, amelyekben szükség volt
a geometriai fogalmak, szabályok hasznosítására. Az objektumok és terek,
komplex téregyüttesek, szerkezetek építése, képeken alapuló modellezés a
figyelemzavarral vagy motorikus problémával küzdő diákok körében is
kedvező fogadtatásra talált, mert a feladatok felkeltették érdeklődésüket és
lehetőséget adtak egyéni megoldásokra, sikerélményre.

Az alapvető téri készségek, mint a tájékozódás és a térbeli manipuláció
fejlesztése után került sor a teret ábrázoló jelrendszerek elsajátítására. A Monge-
vetület bevezetését konstrukciós és ábrázolási feladatok egész sora előzte meg.
Egy térbeli objektum különböző szögekből készült képét 3D-s modelleken
keresztül alaposan tanulmányoztuk, memorizáltuk, majd csak ezután ábrázoltuk
valósághűen, végül belehelyeztük a nézeti rajzokat a Monge ábrázolási
rendszerbe. A térbeli képalkotásnak ez a hosszú folyamata folytatódik a
program négy évében.
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6.Egyiptomi halastó, Monge-vetület (5. évf.) 7.Négyzet, forgatás, csillag-piramis (5.évf.)

A Vizuális Kultúra és Matematika komplex tevékenységeiben a
művészeteket kifejező eszközként, de jelentésalkotási ágensként is
alkalmaztuk. Az információs és kommunikációs technológiát (IKT)
folyamatosan alkalmaztuk a hiteles képalkotási környezet létrehozására. Az
informális (iskola utáni) művészeti programok kölcsönhatásban voltak a
formális művészeti oktatással, és kedvezően befolyásolták a tanulók tanulási
eredményeit.

A program második részében a vizuális és digitális készségek integrált
fejlesztésére helyeztük a hangsúlyt. „A 21. században, amikor a vizualizáció
szerepének jellemzése a kép koráról lassan a digitális kép korára tolódik el, a
tanárok az IKT-t a kreativitásfejlesztés új és hatékony eszközének tartják”
(Bereczki & Kárpáti, 2021). A diákok elsajátították a digitális képalkotás
technikáit, animációkat, videoklipeket, fotósorozatokat, fotókollázsokat
készítettek, valamint megismerkedtek a digitális szerkesztéssel és
utómunkálataival. A COVID-járvány miatti karantén idején a gyerekek tovább
fejlesztették médiaalkotásaikat (lásd a YouTube-linkekkel ellátott filmek
válogatását a Referenciákban).

8.Utazás -lakójármű tervezése (6. évf.) 9. Fantáziaváros (6. évf.) 10.Ház -hálózat (6. évf.)

Értékelési módszerek és eredmények
A művészeti alapú társadalmi beavatkozások általában nemcsak a

készségek fejlesztésére összpontosítanak – ez minden oktatási program
szokásos célpontja. Céljaik sokkal tágabbak, hiszen a marginalizálódott
kisebbségek, az elhanyagolt gyermekek vagy a bántalmazott fiatalok sebeit
szeretnék begyógyítani, ugyanakkor bátorítani és képessé tenni őket problémáik
és kilátásaik felismerésére, kifejezésére. Támogatni akartuk őket abban, hogy
sikeres és tartalmas tanulási pályát alakítsanak ki az iskolában. Ezért a
projektben résztvevő tanulók mérésére és értékelésére kvantitatív módszereket,
kutatásokon, bizonyítékokon alapuló formatív értékelést is kellett
alkalmaznunk: szabványosított teszteket, tanulási pályákat dokumentáló
portfóliókat, valamint a teljesítményről és viselkedésről szóló kvalitatív
beszámolókat, hogy dokumentáljuk a fejlődést, a “gyógyulást” külső szemlélők
számára közérthetően. A matematika-, a vizuális kultúra tanárok és az
iskolapszichológus közötti rendszeres visszajelzésekből kiderült, hogy a
program hatására a viselkedési zavarokkal küzdő diákok magatartása javult,
motiváltabbá, érdeklődőbbé váltak a tanulásban.

11.Térteszt feladat
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Térkészségek fejlesztése, értékelése
Térképességek mérésére Babály Bernadett által kidolgozott standardizált
térteszteket, feladatsorokat használtuk (vö. Kárpáti & Babály, 2021). A
feladatok online hozzáférhetők, a Szegedi Tudományegyetem által kifejlesztett
eDIA interaktív diagnosztikai rendszerében (http://edia.hu/projekt/?q=en/
node/93), kvízszerűek, játékos jellegűek. Az itemek a térbeli készségek
kulcsfontosságú összetevőit mérik: a térbeli észlelést, a térbeli vizualizációt, a
mentális hajtogatást és a mentális forgatást. A magatartási és tanulási problémák
ellenére a mérések meglepően jó eredménnyel zárultak. Már az 5. évfolyamos
előteszten a diákok az országos átlag felett teljesítettek, a lányok a 2020.
szeptemberi fejlesztési program elején is jobban teljesítettek a fiúknál, és sok
tanulási nehézséggel küzdő „problémás tanulónk” az országos átlag feletti
eredményt ért el 6. osztály végére. Az 5. évfolyamhoz képest 19, 02 %-kal
javult a teszteredmény. A részképességek fejlődése is meghökkentő fejlődést
mutatott: vizualizáció - 18, 54%, térbeli tájékozódás – 17, 68%, mentális
forgatás – 26, 83% emelkedés. Az előmérés során mutatkozó nagy teljesítmény
különbség az 5. évfolyam két osztálya között (5.A, 5.B) a 6. évfolyam végére
minimálisra csökkent. (5. évf. 12,71%p; 6. évf. 4,86%p). Matematika három
szintű tagozatos csoportok (alap, közép, haladó) szempontjából szoros
összefüggést mutatott a diákok matematikai tudásuk alapján történő besorolása
a téri teszten nyújtott teljesítményükkel. A 6. évfolyamon az alap csoportban
lévők teljesen felzárkóztak a közép tagozathoz a téri teszteken elért
eredményeikkel: alap M=71,54%p, közép M=70,77%p. A haladó tagozatos
diákok teljesítménye továbbra is szignifikánsan jobb: haladó M=94,00%p,
F=5,42 p<0,01.

Ahogy a gyermekek tovább fejlődnek a programon keresztül, elősegítheti
a sikeres mérnöki, építészeti vagy tervezői pályaorientációt.

12.Teljesítmények feladatonként, 5., 6. évfolyam, országos átlag (Babály B.: Jelentés)

13.Részképességek fejlődése három félév alatt (Babály B. jelentés)

Portfólió értékelése és minőségi beszámoló a teljesítményről és
viselkedésről

A vizuális kompetenciát a folyamatorientált portfólió módszerrel is
értékeltük. A portfólió anyaga: hosszabb idő alatt (esetünkben három 5 hónapos
iskolai félév) elkészült alkotások gyűjteménye; tervek, vázlatok és kész
produktumok; ezek hátoldalára írt, ill. térbeli konstrukciókhoz, objektumokhoz
csatolt tanulói jegyzetek, megjegyzések tanári értékeléssel.

30 diák rajzainak, médiamunkáinak és 3D-s konstrukcióinak gyűjtését
kezdtük meg, és a longitudinális oktatási kísérlet végéig, 2022-ig folytattuk.
Expresszív rajzokban és interjúkban dolgozták fel a diákok a matematika és a
vizuális kultúra órák geometria-tanulmányai során szerzett ismereteiket. Ha a
feladatok a mindennapi életből vett témát érintették, értelmezhetőbbé váltak a
gyerekek számára, és az ábrázolás szabályait könnyebben alkalmazták, mint az
absztrakt feladatoknál. A tanulók vizuális kompetenciája széles spektrumot
képviselt: több eddig még fel nem ismert vizuális tehetségre is fény derült, míg
mások nehezen használták a vizuális nyelvet.

Kvalitatív módszertant alkalmaztunk a portfóliókban összegyűjtött
bizonyítékok rendszerezésére és értékelésére, hogy meghatározzuk az optimális
motivációs módszereket és tanulástámogató stratégiákat. Ezek bekerültek a
pszichológus és gyógypedagógus beszámolóit is tartalmazó
folyamatportfóliókba. A kompetenciafejlesztés három szemesztere során
szemtanúi lehettünk annak, hogyan alakul a tanulók vizuális nyelve és
képalkotása a tanulási folyamat sokféle módon történő támogatásával. A
félévenkénti tanítási-tanulási programok írását megelőzte a teszteredmények,
portfóliók, interjúk és szakértői jelentések, megfigyelések elemzése, és a
kutatási adatok alapján közösen terveztük meg a következő félévet.

Kezdetben a tanulási nehézségekkel küzdők gyakran küszködtek a
vizuális kifejezésmóddal, hiszen a korábbi években alig kaptak bátorítást arra,
hogy a síkábrázolásokon kívül 3D-ben is építsenek, konstruáljanak – főleg a
„verbális tanulás”, azaz olvasás és memorizálás határozta meg a tanulási formát.
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Személyes képalkotó repertoárjukat gyakran interneten található sablonokból
rakták össze, hogy kifejezzék velük hiányérzetüket (családtag halála, válás)
vagy életörömeiket. Egyéni fejlesztési tervek indították el a tanulókat a speciális
szükségleteikhez igazodó fejlődési pályán. A térfejlesztési feladatok gyakran az
iskolai vagy otthoni élet jeleneteinek ábrázolását foglalták magukban. A
diákokat arra ösztönözték, hogy fejlesszék személyes képalkotási
repertoárjukat, és fejtsék ki érzéseiket. állapotukat. Többen közülük depressziós
jellemvonásokat mutattak és egyéni foglalkozást igényeltek.

Összefoglalás
Felkértük a matematika, az IKT és a vizuális kultúra tanárait, hogy

alakítsák át saját szakterületük módszertanát, és alkalmazzanak egy olyan
befogadó és személyre szabott megközelítést, amellyel a művészetek erejét
felhasználva a tanulási nehézségeket és az ebből adódóan megnövekedett
viselkedési problémákat együttesen le tudjuk küzdeni. Ha bebizonyosodik,
hogy egy vagy több tudományterületen együttműködés zajlik, az iskola
(rendszer) képes lesz arra, hogy sikeresen leküzdje a tanulási és/vagy
viselkedési kihívásokat, és az alkalmazott módszereket átültethesse a tanítás és
tanulás más területeire. A tanulók motivációját célzó beavatkozások
csökkenthetik az iskolai stressz érzését, és növelhetik a hatékony és élvezetes
tanulást (Hirvonen et al., 2019). Kísérletünk azt mutatja, hogy a művészeti
oktatás sikeresen növelheti az iskolától és a szélesebb társadalomtól való
elidegenedés kockázatának kitett tanulók cselekvési képességét. A művészetek
ereje a természettudományos oktatásban is hatékonyan felhasználható. A
kísérletben alkalmazott tanítási-tanulási folyamat a fent tárgyalt STEAM
modellen alapult. A jelenségek, tények, szabályok és elvek vizualizálása – a
tudományos kommunikációban egyre gyakrabban használt módszer (Najak &
Iwasa, 2019). A magas szintű verbális szövegértési kompetenciát és magas
szintű olvasási készséget igénylő tudományágakban gyenge teljesítményt
tanúsító diákjaink könnyebben és mélyebben megértették a komplex tanulási
tartalmat, amikor azt kreatív, interaktív művészeti feladatokkal közvetítettük.

Az oktatási kísérlet megtervezésekor a térérzékelésre, az értelmezésre és
az alkotásra helyeztük a hangsúlyt, mely képességek egyformán fontosak az
iskolában, a munkahelyen és a magánéletben. A fókuszált oktatási beavatkozás
eredményeként jelentős fejlődést sikerült elérni – annak ellenére, hogy a
magyar iskolákban a művészetoktatásra szánt idő heti 45 percre (egy tanóra)
korlátozódik (még a kísérleti 5. és 6. évfolyamon is).

Ennek a kísérletnek a legfontosabb jellemzője a fenntarthatóság. A
STEAM modell nem igényli a tantervek integrációját, ezért a tanároknak nem
kellett teljesen megváltoztatniuk tanítási programjukat. A szinergiában
hatékonyabban tanítható témák azonosítása után a matematika és az IKT oktatás
könnyen harmonizálható a vizuális kultúrával. Az ezen tudományágakból
származó ismereteket felvonultató komplex órák kiegészültek házi feladatokkal
és szakköri interdiszciplináris projektfeladatokkal. Azok a diákok, akik
elégedettek voltak eredményeikkel (gyakran matematika vagy IKT órán
először), készen álltak arra, hogy egyre több vizualizációs feladaton
dolgozzanak, amelynek végeredménye kifejező, szemléletes és ötletes alkotás

lett. Tisztában vagyunk a kísérlet korlátaival, az eredmények nem minden
tantárgyból mutatkoznak meg. A diákok két kiemelten fontos területen elért
sikerének azonban transzverzális hatása van. Javult a tanuláshoz való
hozzáállásuk és a tanulási eredményeik is. Jelenleg a módszertant
továbbfejlesztjük és az elkövetkezendő években is alkalmazzuk. Művészeti és
természettudományos oktatók továbbra is szakmai együttműködést folytatunk,
eredményeinket helyi és országos konferenciákon, kiállításokon bemutatjuk.
Reméljük, hogy kutatáson alapuló fejlesztési eredményeink más
tudományágak, határterületek követőinek figyelmét is felkeltik, ahol a
művészetek ereje hasznos lehet.
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A koronavírus-világjárvány megjelenítése
gyermekotthonokban és lakásotthonokban élő serdülök

alkotásain
Platthy István

művészetterapeuta, rajztanár, mesterpedagógus
Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ

Absztrakt
A Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ gyermekotthonaiban és
lakásotthonaiban tartok rendszeres képzőművészet-terápiás foglalkozásokat.
Munkámban új kihívást jelentett, hogy a koronavírus-világjárvány első felében,
a karantén időszakok alatt a gyerekek közel 2-3 hónapig gyakorlatilag bezárva
éltek a gyermekotthonokban, lakásotthonokban; nem mehettek ki az utcára és
nem fogadhattak hozzátartozót sem. Nagyon hiányzott nekik, hogy
szeretteikkel, hozzátartozóikkal, barátaikkal személyesen nem találkozhattak,
csak online tarthatták velük a kapcsolatot, ami nem elégítette ki kapcsolati
igényeiket. A bezártság ideje alatt nőt bennük a szorongás és az agresszió,
amelyet csökkenteni tudtak művészetterápiás foglalkozásaink. Akkora volt
rajzolásra, az igényük, hogy naponta 3-4 órán keresztül is alkottak, alig
győztem őket anyaggal, eszközzel, és új feladatokkal ellátni. Egyértelmű, hogy
a karantén időszakok alatt megnövekedett az igény a gyermekvédelemben élő
serdülőkben az alkotásra. Általában is elmondható, hogy a korábban
megszokotthoz képest, az online elfoglaltságok egyáltalán nem elégítették ki
őket, erőteljesen vágytak az offline lehetőségekre is.

Természetesen a COVID-19 vírusjárvány számottevően megváltoztatta a
gyerekek életét, gondoljunk csak az oktatásra, ami online folyt. Az elején
különösen megviselte őket a bezártság a karantén idején, később azonban már
hozzászoktak. A művészetterápiás foglalkozásokon készültek szokványos
tematikus alkotások is, amelyeken inkább a leíró jelleg dominált a világjárvány
új szimbólumai feldolgozásaként, melyhez kiindulópontként mintákat kerestek
az interneten. A fokozódó szorongás hatására, ugyanakkor igen drámai
alkotások is születtek. Érdekelte őket, hogy maszkban hogyan lehet az
érzelmeket kifejezni, vagy éppen az arcnélküliséget fejezték ki, mivel a tömeges
maszkviselés hatására, egyfajta elszemélytelenedés jött létre a társadalomban. A
COVID-19 vírus elektromikroszkopikus alakjának, képi megjelenítése pedig a
groteszkséget hívta életre a humor segítségével. Máshol a szürrealista stílusú
képek a tömeges elhalálozás drámájával szembesítenek bennünket. De a
népművészet formavilágára emlékeztető Covid-ornamentikák is létrejöttek. Az
alkotások egy része a globalitás jegyében született, az egész földgolyót érintő
gondolatok félelmek és szorongások jelennek meg rajtuk. Kapcsolati
problémák is kifejezésre jutottak, nem tudtak találkozni azok, akik szeretik
egymást. A fenyegetettség szörnyek, mitológiai alakok formájában is
megjelentek a rajzokon, amelyeken a halálos vírus, mint gonosz lény jelenik
meg, de a modern hőslovag megküzd vele, vagy éppen egy angyal siet az
emberek megmentésére.
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Az alkotók bemutatása
A Csontváry Képzőművészeti Stúdió keretén belül a Baranya Megyei
Gyermekvédelmi Központ gyermekotthonaiban és lakásotthonaiban tartok
rendszeres képzőművészet-terápiás foglalkozásokat mesterpedagógusként,
művészetterapeutaként.

Alkotó gyermekeink a társadalom perifériájáról, szociális és pszichés
problémákkal küszködő családokból kerülnek ki, akik gyermekotthonokban és
lakásotthonokban élnek, többnyire serdülőkorúak. Már kicsi gyermekkorukban
súlyos családi drámák, konfliktusok szenvedő részesei voltak. Életük gyakori
velejárója volt a hányattatottság, a szeretethiány, az érzelmi sivárság, az
alacsony kulturális szint, agresszív légkör, az elhagyatottság, emiatt súlyosan
traumatizáltak, érzelmileg sérültek. Mindennapjaik velejárója a kudarcélmény,
a kisebbrendűségi érzés, sok esetben tanulási nehézségekkel küszködnek,
gyakran élnek meg alkalmatlanság érzést, iskolai kudarcokat, kirekesztést.

Aművészetterápiás foglalkozások módszerei
A képzőművészet-terápia a nonverbális terápiák körébe tartozik. A verbális
terápiákkal ellentétben a kommunikáció nem a beszédre, hanem az alkotásra és
az alkotófolyamatra fókuszál. A terapeuta feladata a kreatív folyamatok
elősegítése, bátorítása. Szerepe egyfajta katalizátoréhoz hasonlítható. A
hangsúly a kreatív tevékenység öngyógyító aspektusán van (Tényi 2000).

A képzőművészet-terápia a belső lelki tartalmak nonverbális, a
képzőművészet, a vizualitás eszközeivel történő kifejezésmódja. Az alkotás
folyamata maga a gyógyító erő, stresszoldó, önkifejezési formákat nyújtó,
trauma feldolgozó, lélekrendező hatású. Az elkészült alkotás egy összetett
rendszer, megalkotása egyben modellépítés is, mely visszahat az alkotóra,
ezáltal elősegíti pszichéjében a rendeződési folyamatokat (Platthy, Poór 2019).

A gyermekvédelem lakásotthonaiban a fejlesztőpedagógiai munka,
pszichológiai segítségnyújtás. A lelki gondozás és a művészetterápiás
tevékenység is sajátos, mivel a gyerekek, serdülők életterében zajlik, vagyis a
fejlesztőpedagógus, pszichológus, hittantanár, művészetterapeuta „házhoz jön”.
A foglalkozásokat az ebédlőben tartom, mely gyakran egybeépült a konyhával
is. Előfordul, hogy az éppen ügyeletben lévő gyermekfelügyelő is
bekapcsolódik az alkotási folyamatba, beül a gyerekek közé rajzolni, aminek ők
nagyon örülnek. A specifikus terápiás tér hiányának vannak előnyei és hátrányai
is. Előnye, hogy gyorsan átlátható a lakóközösség működésének dinamikája,
hátránya, hogy nehezebb az intim tér megteremtése. Hetente vagy kéthetente
tartok csoportos foglalkozást. A résztvevők száma változó, 4–12 fő között
mozog. Egy foglalkozás időtartama kb. 1-2 óra, mivel nem sürgetem a
gyerekeket. Van, aki nagyon gyorsan dolgozik, míg más jóval lassabban, valaki
csak egy rajzot készít, valaki ennél többet is.

A hatékony szemléltetésért az aktuális téma hívóképét többnyire
projektorral vetítem ki. Elmagyaráznom, hogy a hívókép hogyan jeleníti meg a
témát, és az hogyan fejeződik ki rajta színeiben, kompozíciójában,
vonalvezetésében, formájában. A hívóképeket nem lemásolják, hanem

továbbgondolva, egyéni módon értelmezve teremtik meg saját, személyes,
szimbolikus képi világukat az alkotók, szabad feldolgozásként, szabad
asszociációk adta lehetőségként.

A foglalkozások alatt igyekszem mindenkivel, amennyire lehet,
egyénileg is foglalkozni. Kérdezem az éppen születendő rajzról, közelről is
megfigyelem a műveket, illetve meg is kérem a „kis művészeket”, meséljenek
valamit az alkotásaikról. Van úgy, hogy semmi konkrét dolgot nem tudnak
hozzáfűzni, máskor viszont a rajzi folyamat alatt személyes történetek és
fantáziadús mesék bontakoznak ki.

Amikor elkészült az alkotás megkérdezem, szerintük milyen érzelmek
jelennek meg a rajzon, és ezt az alkotó hogyan formálta meg. Elsősorban az
alkotó véleményét kérem, de a többi gyermek is gyakran hozzászól. Az
érzelmek felismerésének gyakorlásával a mentalizációs képesség fejleszthető.
Az érzelemfelismerés és ebből fakadóan a mentalizáció fejlesztése különösen
fontos számukra, és a művészetterápia erre lehetőséget is ad, mivel kiskorukban
az elégtelen, vagy félrehangolt szülői érzelemtükrözés miatt, az érzelmek
felismerése, kontrollálása is nehéz számukra, ami állandó érzelemszabályozási,
viselkedési problémákhoz vezet (Fonagy 2011, 2020).

Mivel saját otthonukban folyik a foglalkozás, figyelmük nehezen
leköthető, kevés türelemmel rendelkeznek. Az alkotás segítésére fókuszálunk,
személyesen megszólítva, folyamatosan biztatva, megerősítve őket. Nem fontos
a teljesítmény, nincs versenyhelyzet, csak az önkifejezésre koncentrálunk.
Annak ellenére, hogy nem követelmény az esztétikai teljesítmény, mégis
gyakran spontán jönnek létre művészi értékű, kiállításokon is szerepeltethető
alkotások. Ennek egyik fő oka, hogy itt kicsi a teljesítményszorongás, ami
jótékonyan hat a kreativitás, az eredendő kifejezésmód felszabadulására
(Platthy 2020).

Foglalkozások a karantén időszakok alatt

Munkámban új kihívást jelentett a koronavírus-világjárvány. A járvány
első felében, a karantén időszakok alatt a gyerekek közel 2-3 hónapig bezárva
éltek a gyermekotthonokban, lakásotthonokban, nem mehettek ki az utcára,
nem fogadhattak hozzátartozót sem. Nagyon hiányzott nekik, hogy
szeretteikkel, hozzátarlózóikkal, barátaikkal személyesen nem találkozhattak,
csak online tarthatták velük a kapcsolatot, ami nem elégítette nem érintkezési
igényeiket. A bezártság ideje alatt nőtt bennük a szorongás és az agresszió,
amelyet csökkenteni tudtak művészetterápiás foglalkozásaink. Akkora volt
rajzolásra az igényük, hogy naponta 3-4 órán keresztül is alkottak, alig győztem
őket anyaggal, eszközzel, és új feladatokkal ellátni. Egyértelmű, hogy a
karantén időszakok alatt megnövekedett a gyermekvédelemben élő serdülőkben
az alkotás szükséglete.

Általában is elmondható, hogy a korábban megszokotthoz képest, az
online elfoglaltságok egyáltalán nem elégítették ki őket ebben a helyzetben,
erőteljesen vágytak az offline lehetőségekre is. Természetesen a járvány erősen
megváltoztatta a gyerekek, a serdülők életét, gondoljunk csak az oktatásra, ami
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akkor online zajlott. Az elején különösen megviselte őket a bezártság a karantén
idején, később azonban már hozzászoktak. Az ellátottak lelki egészségvédelme,
pszichés egyensúlyuk megőrzése érdekében nagy segítséget jelentettek a
művészetterápiás foglalkozások ebben a nehéz élethelyzetben, amit a
világjárvány okozott.

1. Hívókép: COVID-19 vírus

Az elkészült alkotások bemutatása

Tematikusan a művészetterápiás foglalkozásokon a COVID-19 vírus
elektromikroszkópos képét használtuk hívóképként (1. kép). Több alkalommal
foglalkoztunk közvetlenül a témával. A serdülők többféleképpen is
megközelítették, értelmezték azt. Többek között készültek szokványos
tematikus alkotások, amelyeken inkább a leíró jelleg dominál a világjárvány új
szimbólumai feldolgozásaként, melyhez kiindulópontként sokszor mintákat
kerestek az interneten (2–4. képek).

2. A világjárvány jelenségeinek, szimbólumainak számbavétele, megszemélyesítése
11 éves lány alkotása

3. A világjárvány új jelenségeinek, szimbólumainak sztereotip jellegű feldolgozása
16 éves lány rajza
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4. Sztereotip jellegű feldolgozás, melyhez kiindulópontként mintákat keresett az interneten
17 éves lány rajza

5. A világjárvány új szimbólumainak kreatívabb feldolgozása
13 éves lány rajza

A fokozódó szorongás hatására többségüknél igen drámai alkotások is
születtek. A serdülök, fiatalok igen is érzékelték, hogy itt most egy világdráma
bontakozik ki, ha ez hétköznapi viselkedésükből nem is mindig látszott, de
rajzaik mindenképpen megmutatják, hogy mi zajlott legbelül bennük (5. kép).

6. Drámai alkotás a fokozódó szorongás hatására, az agresszió megjelenése
15 éves fiú rajza

A rajzon jól látható a járvány megfékezésére tett drasztikus beavatkozás,
megjelenik a rendőr gumibotja, mint az erőszak alkalmazásának attribútuma (6.
kép).
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7. A globális az agresszió a fokozódó szorongás hatására
15 éves fiú rajza

Ezen a rajzon az agressziót főképp az elővillanó hegyes fogak fejezik ki,
mellyel a vírust megszemélyesítő figura rátámad a világr. (7. kép).

8. A testünkben zajló drámai folyamatok, COVID19-vírus a vérben
15 éves fiú alkotása

Néhány rajzon már a szervezetünkben megjelenő fenyegető COVID19-
vírust jelenítik meg az alkotók. (8. kép) A fenti rajzon a benne levő szorongást
úgy fejezte ki rajzolója, hogy az áttevődik a megszemélyesített rettegő Covid-
vírus figurára, akit körbevesznek a mosolygó arcú, elpusztítására siető
vérsejtek. Ezzel a paradoxon jellegű érzelmi áttolással az alkotómunkája során
csökkenteni tudta a serdülő saját belső szorongását. Költőien megfogalmazva:
„Valójában nem ő fél, hanem a vírus”.

Jellegzetes rajzi értelmezésük volt a maszkviselet. Érdekelte őket, hogy
maszkban hogyan lehet az érzelmeket kifejezni, vagy éppen az arcnélküliséget
fejezték ki, mivel a maszkviselés tömeges hatására, egyfajta elszemélytelenedés
jött létre a társadalomban. Mint tudjuk, az egész arc mimikája részt vesz az
érzelmek kifejezésében. Maszkban ez viszont korlátozott, csak a szem látszik,
ezért csak azzal lehet érzelmeket közvetíteni, csak a szem állásából, az abból
kicsorduló könnyekből tudunk az illető érzelmi állapotára következtetni (9–12.
képek).

9. Az érzelmek kifejezése maszkban
17 éves lány rajza

Ezen az alkotáson a félelemérzetet - nagyon ötletes módon - a szembe
rajzolt formák, apró Covid-vírus formák fejezik ki (9. kép).
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10. A magány
18 éves lány rajza

A 10. képen magányosságát fejezte ki az alkotó, az élet terhei, mint
mérlegsúlyok nehezednek a vállra. Érzelmeit is megjelenítette maszkban a
szemek segítségével, melyek könnyeznek.

11. Tágra nyílt szemek: Az érzelmek kifejezése a maszkban. „Vigyázunk egymásra!”
16 éves lány rajza

12. Arcnélküliség a maszkban, szemek nélkül kifejezve az elszemélytelenedést
15 éves lány rajza

Mint már említettem a tömeges maszkviselés hatására, fokozódott az
elszemélytelenedés érzete a mindennapokban, főképp az utcákon, a boltokban,
a tömegközlekedésben. Kicsit szürrealisztikus élmény volt mindannyiunkban.
Az alkotó nagylány ezt szépen jelenítette meg a szemnélküli, maszkot hordó
arcon (12. kép). A szemet – ahogy maga mesélte el – szándékosan nem
ábrázolta, hogy ezzel fejezze ki az elidegenedést, elszemélytelenedést.
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13. Az érzelmek kifejezése maszkban gondolat már egy belső lelki struktúrába, egy belső
univerzum megjelenítésébe került.

17 éves lány rajza

A COVID-19 vírus elektromikroszkópikus alakjának képi megjelenítése
pedig néhányuknál a groteszkséget hívta életre a humor segítségével. A humor
megjelenése az elaboráció, a lelki feldolgozás folyamatának egy magasabb
szintje már (14–15. képek)!

14. „A Covid-vírus is maszkot kap és ettől kétségbeesik.”
A humor megjelenése
13 éves lány rajza

15. „A láthatatlan ember” Az elszemélytelenedés groteszk, humoros feldolgozása: az arcvonal
eltűnt, csak maszk, szemüveg és sapka van, ezekből a tárgyakból akar az arc képzete

megidéződni
14 éves fiú alkotása
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Máshol a szürrealista stílusú képek a tömeges elhalálozás drámájával
szembesítenek bennünket, vagy éppen a szobaajtónkon át tör be az óriásira
növekedett vírus (16–17. képek).

16. A tömeges elhalálozás: A piros X-el jelöltek már elhunytak, áldozatai az óriásira nőtt
vírusnak. A tömegesedés érzetét fokozza az arcnélküli, egyforma alakú figurák sokasága.

15 éves fiú alkotása

17. „A vírus már az ajtónkban van, az ablakon néz be” Másik példa a szürrealista
megközelítésre

13 éves lány rajza

Az alkotások egy része a globalitás jegyében született, az egész
földgolyót érintő gondolatok félelmek és szorongások jelennek meg rajtuk (7.,
16., 18–19. képek).

18. „A föld koronát kapott, a halántékához pisztolyt szegeznek és körbeveszik a lángok”
17 éves lány alkotása



358 359

A 18. alkotáson nincsenek színek, csak szürke, fekete vonalak, melyek
megidézik a depressziós, vigasztalan hangulatot. A drámaiságot fokozzák a
megszemélyesített földgolyóról legördülő izzadságcseppek és a feltörő
lángnyelvek. A háttérben a Nap sötéten sugárzik. Minden szomorú és
reménytelen.

19. „A Covid csak egy hullócsillag”
17 éves lány rajza

Később a karantén feloldása után készült ez a rajz az előző alkotótól. A
reménytelenségnek itt már (19. kép) nyoma sincs, megjelenik benne a humor,
az irónia és minden kiszínesedett.

Az alkotások némelyikében a kapcsolati problémák is kifejezésre
jutottak: nem tudtak találkozni azok, akik szeretik egymást.

20. „Nem tudnak találkozni azok, akik szeretik egymást.”
12 éves lány alkotása

A 20. képen fényességbe burkolózott COVID-19 elválasztja a
szerelmeseket, folyik rá az eső, de a felhő is szomorú és a szomorú szemű Hold
is maszkot kapott.

21. Népművészet formavilágára emlékeztető „Covid- ornamens” piros vér-szalaggal
körbevéve

19 éves fiú rajza
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22. Geometrizáló absztrakt kép is született a COVID-19 vírus alakjából
13 éves fiú alkotása

De a népművészet formavilágára emlékeztető „Covid-ornamentikák” is
létrejöttek, a vírusforma redukálásával, dekoratív stilizációjával (21–22.
képek).

A fenyegetettség szörnyek, mitológiai alakok formájában is megjelent a
rajzokon, amelyeken a halálos vírus, mint gonosz szörny jelenik meg, de a
modern hőslovag megküzd vele, vagy éppen egy angyal siet az emberek
megmentésére (23–24. képek).

23. Mítosz képzés: Az „orvoslovag” pajzsa mögül harcol a „Covid-démonnal.”
16 éves fiú alkotása

24. A Covid-vírus szelleme és hős keresztes lovag küzdelme
16 éves fiú alkotása

A mítoszképzés egy másik példáját látjuk ezen a rajzon (24. kép). A
COVID-19 vírus szelleme küzd meg a hős keresztes lovaggal. Az alkotó
elmondása szerint a piros pontok a lovag által elpusztított vírusok, de a zöldek
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még élnek és nagyon sok van belőlük. A jelenetet egy sárga színű spirituális
fényatmoszférába helyezi az alkotó. A témafeldolgozás mitikus világba
helyezése szintén az elaboráció, a lelki feldolgozás folyamatának egy magasabb
szintje.

25. „Védelmező angyal”
17 éves fiú alkotása

A fenti képen egy „maszkangyal” siet az emberek megmentésére a
vírusdémon és az ember közé állva, mindezt a graffitik formanyelvén beszélve
el. (25. kép) A három alak arckifejezése nagyon jól érzékelteti az érzelmi
állapotokat. A vírusdémon tekintete és kivillanó fogai erős agressziót fejeznek
ki. A szemben lévő oldalon az emberalak már jóval kisebb agressziót mutat,
összeszorított fogaival, tekintetével inkább csak „morog” passzív védekezésben
van. A „maszkangyal” nyugodtságot, de nagyon erőteljes határozottságot
testesít meg.

Poszt-Covid stresszhatás
A vírusjárvány lecsengése, a normális életbe visszatérés után újra

feldolgoztuk a témát. Kíváncsi voltam, hogy pszichésen a poszt-Covid hatás
megjelenik-e még az alkotásokon (Purebl, 2021). Azt tapasztaltam, hogy a vírus
alakja jelentősen átalakul, áttevődik, de a szorongás, a stressz és a drámai
küzdelem kifejezése megmarad a rajzokon.

26. „Isten keze visszanyomja az ördögöt”
18 éves fiú rajza

A fenti alkotáson baloldalt jelenik meg Isten kitárt keze egy sejtszerű
képződményből kiindulva, jobb oldalt hasonló, de már jóval erőtlenebb vörös-
fekete képződmény az ördög (26. kép). Középen minden irányba kitörő
dinamikus formaegyüttes, belső középponttal. Az expresszív hatást fokozza a
négy sarokban lévő lendületes színezés vonalvezetés.
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27. „A szakadék szélén”
16 éves lány rajza

A 27. kép nagyon érdekes szürrealisztikus rajz tele drámaisággal, tragikus
gondolatokkal, melyet fokoznak a szürke, fekete színek. Egy kietlen tájban egy
szakadék széléről éppen leesni készül egy ember. Nem lehet pontosan tudni,
hogy ez egy tudatos öngyilkossággal kapcsolatos gondolatat, vagy ez az
emberiség társadalmi szintű önpusztító folyamatainak képi kifejezése, hiszen az
egészet kozmikus távlatokba helyezi azzal, hogy a szakadék fölé egy szemet
rajzol, melynek szembogarában apró Szaturnusz szerű bolygók láthatók. Így a
makro-mikró kozmosz dinamika egyszerre jelenik meg. Megjegyzem, hogy a
felnőtt társadalom nem is törődik komolyan azzal, hogy a szenzációhajhász
médiában és a nem megfelelő módon az iskolákban is, tálalt emberiséget
fenyegető világjelenségek mekkora szorongást okoznak a kamaszokban,
fiatalokban. Ezzel kapcsolatban a klímaszorongás kutatások eredményei
beszédes jelenségeket tártak fel. Sok fiatal azt hiszi, hogy nem lesz jövője, mert

az előző felelőtlen generációk elvették tőlük a jövőt, nem is érdemes élni egy
ilyen világban. És most itt van a Covid-szorongás is!

28. „A szorongás”17 éves lány rajza

A 28. kép bal oldalán egy a múltba néző, ĳedt tekintetű, maszkot viselő
női arcot láthatunk, míg az élesen elválasztott képmező másik jobb oldalán egy
lendületesen kiszínezett sötét, fekete falon középen egy kis piros lyukat
vehetünk észre. Az egész képi megoldás jellegzetesen a nagyfokú szorongást
idézi meg.

Összefoglalás
A képzőművészet-terápiában a lélek feltárulásának a módja az „én”

számára valójában veszélytelenebb, mint más verbális, direktebb terápiás
technikák esetében, hiszen a szimbólumok szintjén maradva a problémák
kivetülnek, nem kell azokat közvetlenül felvállalnia, szavakkal is értelmeznie.
A konfliktus-feldolgozás folyamatában az alkotó a problémát nem közvetlenül,
hanem általa teremtett szimbolikus képi modellek útján oldja meg önkéntelenül
is, ami így sokkal könnyebb. Mindez tulajdonképpen az alkalmazott
művészetterápiás eljárás hatására létrejövő egyfajta lelki öngyógyulási,
rendeződési folyamat. Tényi Tamás pszichiáter a következőket írja erről:
„Gyógyító tényezővé a kifejezett látens tartalom tudatosítása helyett a
nonverbális eszközökkel folytatott katartikus korrektív interperszonális
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kapcsolat látszik kerülni, akár egyéni, akár csoport-, akár miliőterápiás
keretben történik a kezelés” (Tényi 2000, p. 57).

A COVID-19 járvány feldolgozása képzőművészeti eszközökkel
pontosan ezeket a szimbolizációs folyamatokat mutatja meg a serdülők, fiatalok
alkotásain, amelyeken sokszor jelenik meg a világjárvány probléma
megszemélyesítése. Így lemodellezve, megszemélyesítve a valós fenyegető
problémákat öntudatlanul is oldódik bennük a szorongás, a stressz. Mivel a
gyermekotthonokban, lakásotthonokban többnyire saját korosztályukkal élnek
együtt a lakók, és a művészetterápiás foglalkozások is csoportosan történnek,
védőfaktorként a kortárs kapcsolatok is sokat jelentenek számukra.
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Designkultúra modulok oktatási segédanyagainak fejlesztése
1–12. osztályig
Póczos Valéria

textiltervező művész, vizuális kultúra tanár
Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium

Absztrakt
Kutatásom célja a designkultúra oktatás elhelyezése, értelmezése és

fejlesztése a magyar közoktatás rendszerében a vizuális kultúra tárgy keretein
belül. Vizsgálom a vizuális kultúra-tudomány és a designkultúra-tudomány
határainak és kereteinek elméleti és gyakorlati aspektusait, valamint olyan
közös metszeteket kutatok, mely által elképzelhető a közoktatásba integrált
designoktatás-módszertan létrehozása. Célom, hogy feltárjam a designkultúrát
érintő tanulási tapasztalatokat, a tanulás tervezett eredményeit és
követelményszintjeinek meghatározását, elemzését és értékelését, és a létrejövő
eredményt egybevessem a meglévő gyakorlatban meghatározott tartalmakkal.

Kutatási programomban tanítási-tanulási programokat dolgoztam ki az
általános iskola első évfolyamától a gimnázium tizenkettedik évfolyamáig
bezárólag. A korosztályokhoz igazított designkultúra modulok tartalmaznak
diákoknak szóló feladatlapokat, tanároknak készült útmutatókat, tervezési
munkafüzeteket és segédleteket. Az elkészült tananyagok lehetőséget nyújtanak
a designkultúra oktatás iskolai gyakorlatban történő megjelenésére a vizuális
kultúra tárgy órakeretén belül.

A designkultúra és a vizuális kultúra területe
A designkultúra területének fogalmi értelmezéséhez elsősorban a design

fogalmát szükséges pontosítani, amely hétköznapi szóhasználatunkban is jelen
van, nem pusztán a tudományos világhoz köthető. „A design szó etimológiáját
tekintve a latin eredetű designo, illetve az olasz disegno szóból eredeztethető,
melynek jelentése: terv, szándék, de utalhat a tervezési tevékenységre is, vagy
annak az eredményére. Ha az angol design szót vizsgáljuk, következtethetünk
akár a „dosign” kifejezésre, amely egyfajta nyom-, illetve jelhagyást, jelezést
jelöl” (Póczos, 2021, p. 58).

A mindennapi kommunikációban gyakran főnévként, vagy jelzőként is
megjelenik, illetve a modern, puritán, elegáns, frappáns és még számtalan
melléknév szinonimájaként. Annak megértéséhez, hogy miért alakult ez így,
érdemes a fogalom használatának eredetét feltárni: míg a művészettörténetből
és kultúratudományokból létrejövő vizuáliskultúra-tudomány a vizualitás útján
megismerhetőt kutatja, addig a designkultúra világában „[a] kultúra ma
háromdimenziós, legalább annyira taktilis, mint vizuális, vagy textuális,
körülvesz minket és belakjuk, benne élünk, nem pedig egy olyan reprezentáció,
amellyel valamely különálló tartományban találkozunk” (Lash, 2000, p. 149).
Természetesen a vizuális kultúra sem pusztán a spektákulum értelmezésére
törekszik, a két kultúraterület azonban különbségeket mutat: a vizuális kultúra
vizsgálati módszerei korlátozottan alkalmazhatók mindannak megértésére, amit
a design társadalomban betöltött kulturális szerepe jelent. Ha a vizuálisra úgy
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tekintünk, mint a látás egy módjára, tehát látásközpontú tudományra, akkor
egyfajta elidegenített, élettelen pozíció meglétét feltételezzük a nézett dologhoz
képest, holott a kultúra információt teremt, tartalmat ad át, tehát több, mint
puszta „olvasásra” szánt elidegenített forma.

Az ipari formatervezés terméke mindamellett, hogy vizuális úton (is)
befogadható, egyéb, a vizuális kultúrától eltérő indikátorok mentén is
értékelhető. A tárgyak többféle funkcióval rendelkezhetnek. A dekoratív
funkció, tehát az esztétikai megjelenés esetén a vizuális kultúra kielégítő
vizsgálati szemponttal rendelkezik, ámde a tárgyak használatának/
használhatóságának vizsgálata már nem pusztán a vizualitáshoz köthető. A
modern design alapelvét Louis Sullivan fogalmazta meg a 19. században:
„Forms follow function” (Sparke, 1986, p. 17). Tehát, a forma alárendelődik a
funkciónak, vagy abból következik. Érezhetően, létezik metszete a két
kultúraterületnek, azaz olyan közösen alkalmazható vizsgálati módszerek,
amelyek nem csorbítják sem a vizuális, sem a design területének értelmezését.

A kommunikációs design területe gyors ütemben vált az információk,
gondolatok és érvek közlésével kapcsolatos átfogó problémák vizsgálatává,
képek és szavak új szintézisének lehetőségeit feltárva. A fizikai tárgyak
tervezése – beleértve a mindennapi tárgyakat – formai és vizuális megjelenítése
a termékek és az emberek közti fizikai, pszichológiai, társadalmi és kulturális
kapcsolatok változatos interpretálására ad lehetőséget. Pusztán a forma
vizsgálata nem elégséges, a vizuális megjelenés mélyebb, integratívabb indokot
tartalmaz, amely egyesíti a művészeti, műszaki, természet-, és
társadalomtudományos aspektusokat, valamint az anyagtudományok területén
elért innovációk is befolyásolják a fent említett szempontokat. A designkultúra
nem választható el az élet, a munka, a játék, vagy éppen a tanulás komplex
rendszerétől: mindez nem pusztán környezetalakítás, hanem rendszerszervezés,
„funkcionális analízis” (Buchanan, 1992, p. 10). Mindebből az következik,
hogy a vizuális kultúra fogalmi meghatározása nem tartalmazza a vizuálisan
észlelhető, de funkcionális vagy kommunikatív szándékkal rendelkező dolgok
összességét (Barnard, 1998, p. 15).

Átvezetés a designkultúra területére
Joseph Kosuth 1965-ös One and Three Chairs című installációja, egy

valóságos széket, a szék fekete-fehér fotóját és a szék definícióját értelmező
szótári cikkely kinagyított mását foglalja magába. A három kiállított darab
legfőbb különbsége funkciójukban mutatkozik meg: a szék ergonómiája és
térbeli kiterjedése alkalmassá teszi a megpihenésre, elsődlegesen használati
értékkel bír (taktilis). A fotó, amely a kiállított tárgyat ábrázolja, a tárgyról
rögzített képnek tekinthető (vizuális). A szék definíciója, akár más széket is
jelölhet, de tökéletesen ismerteti a kiállított tárgyat is (textuális). A három
kiállított tárgy befogadása eltérő érzékelésen keresztül történik: taktilis, vizuális
és textuális módon. Ezen a ponton szükséges visszautalnom a bevezetőben
kiragadott Scott Lash idézetre, amelyben a szerző tér alapú társadalomról beszél
architektonikus kultúra koncepciójában. Lash olyan társadalmat ír le, amelyben
a design a vizuális és anyagi világban zajló találkozások
rendszerstrukturálásában vesz részt, e tekintetben pedig jelentősen eltér attól,

amire a vizuális kultúra hivatott. A designkultúra körülményei a megismerés
térbeli, időbeli és vizuális formáin alapszanak.

A design komisz problémáinak természete
A fent olvasható komisz probléma (wicked problems) elnevezés Horst

Rittel (Rittel, 1960), az egykori ulmi Hochschule für Gestaltung oktatójának,
kutatójának és kutatótársainak nevéhez köthető, akik felismerték, hogy a
designgondolkodás nem írható le lineáris folyamatként. A komisz probléma
magában foglal valamiféle meghatározhatatlanságot, amely ahhoz a
felismeréshez vezetett, hogy a design-problémák határai és feltételei sem
véglegesek. Tíz pontban fogalmazták meg azok meghatározhatatlanságát,
amely erőteljes eltérést mutat a szelíd, azaz például a mérnöki problémák
meghatározhatóságától. A design-problémák épp attól komiszak, mert nincs
szabályrendszerük, működő logikai struktúrájuk, sőt még saját tudományáguk
sem, hiszen számos tudományterülethez kapcsolódhatnak, a tényleges
gyakorlatban interdiszciplináris módon működnek.

Bevezetés a designgondolkodás területére
Az 1980-as években Howard Gardner kísérletet tett arra, hogy

megkérdőjelezze a tudás elsajátításának addig elfogadott módját, amely a
logikai-matematikai és a verbális-lingvisztikai hagyományok alapján
definiálódott (Gardner, 1983). Az általa megfogalmazott többszörös
intelligencia elmélet arra mutatott rá, hogy eltérő módon dolgozunk fel
információkat, s hogy a tudás elsajátításához vezető út és módszerek széles
skálán mozognak.

1982-ben jelent meg a Design Studies nevű folyóirat harmadik
tanulmányaként a „Designerly Ways of Knowing” (Cross, 1982) című írás,
amely körvonalazza, hogy a közoktatás akkori állapota szerint a diákokat
idejekorán döntési helyzet elé állítják, hogy a természettudományok vagy a
humántudományok területén folytassák tanulmányaikat. Szomorú tapasztalat,
hogy ez a hozzáállás a mai napig nem változott. Cross egy „harmadik kultúra”
nevezetesen a designkultúra közoktatásbeli hiányára hívja fel a figyelmet, ahol
a diákoknak nem kell elköteleződniük egyik tudományterület irányába sem,
azonban a kultúra sajátos nyelvezetével és gondolkodásmódjával a felfedezés
számos, a szokásoktól eltérő útját és megnyilvánulásait, a kritikai attitűd
fejlesztésének lehetőségét hordozza. A közoktatásban a mai napig uralkodó
induktív és deduktív logikai következtetésmód mellett az abduktív logikai
következtetésmód (Lawson, 1980) bevezetésének szükségességét
hangsúlyozza.

Az interdiszciplináris gondolkodás hiánya a közoktatásban
A magyarországi közoktatás aktuális állapota szerint, olyan diszciplináris

rendszertani beosztás alapján nevelünk, oktatunk és tanulunk, amelyek a
klasszikus tudományterületek struktúráját követve a XIX. században, valamint
a XX. század elején rögzültek.(Németh, 2013, p. 21) Vitathatatlan, hogy a
pedagógiai forradalmak pozitív eredményeket hoztak, azonban a diszciplínák
szerinti oktatás határokat képez a való világ jelenségeinek értelmezésében,
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hiszen a valóság nem követi a diszciplínák logikáját. A tantárgyi integrációra
sokféle törekvés megjelent, főként a természettudományok terén, azonban az
továbbra is kérdés, hogy miként hozható létre a köznevelésben olyan struktúra,
melyben elérhető a komplexitásnak az a foka, melyben létrejön az
interdiszciplináris gondolkodás.

Az interdiszciplináris gondolkodás lehetősége a közoktatásban
Kutatómunkámban a designkultúra oktatás elhelyezését, értelmezését és

fejlesztését végzem a magyar közoktatás rendszerében, a vizuális kultúra tárgy
keretein és óraszámán belül. Fentiekben vizsgáltam és bemutattam a vizuális
kultúra-tudomány és a designkultúra tudomány lehetséges közös metszeteit,
amely által elképzelhető a közoktatásba integrált designoktatás-módszertan
létrehozása. Mindezt azzal a céllal teszem, hogy felépítsem a designkultúra
tananyag feladatainak és követelményszintjeinek lehetséges meghatározását,
elemzését és értékelését, majd az így létrejövő eredményeket egybevessem a
meglévő gyakorlatban meghatározott tartalmakkal. A designkultúra praktikus
gondolkodása és interdiszciplináris szemlélete jól illeszkedik a pragmatista
pedagógiába, amely a cselekvőképességet helyezi előtérbe a tartalmak
elsajátítása során. Ennek a szemléletnek az érvényesítése különféle szaktárgyi
területek kooperativitását kívánja meg, amely a világról alkotott kép holisztikus
épülését szolgálja.

Designkultúra modulok
A designkultúra modulok témacímű kutatási programom keretében

korosztályhoz igazított tanulási-tanítási programok kidolgozását végeztem,
azzal a céllal, hogy segítsem annak közoktatási gyakorlatban történő
kipróbálását. Az általános iskola első évfolyamától a gimnázium tizenkettedik
évfolyamáig kidolgozott designkultúra modulok egy-egy korcsoport integrált
szemléletű tanítási módszertant tartalmazó moduljaként szolgálnak, melyben
számos tantárgy ismeretanyaga rejlik (például történelem, földrajz, matematika,
fizika, vizuális kultúra stb.). A modulok STEAM alapúak, azaz a
természettudományok, technológia, mérnöki tudományok, művészet és
matematika jellegű projekt feladatokat tartalmaznak, ahol a tantárgyak
jelenségalapú tanítására nyílik lehetőség. A program a körülhatárolt szakterületi
egységek közt interdiszciplináris kapcsolat kialakítására törekszik
jelenségalapú tanítási-tanulási módszerek segítségével, ilyen módon az
edukációs folyamat a való élet jelenségeihez közelebb kerül. A program célja
problémamegoldó folyamatok megértése és azokhoz fűződő módszertan
gyakorlása, elsajátíttatása.

A tizenkét évfolyam hat korcsoportra bontva jelenik meg, ahol egy
korcsoport két évfolyamot ölel fel. Minden modulban, már az első osztálytól
kezdve csoportban dolgoznak a diákok, olyan módon, hogy „összeillesztgetik”
az önállóan elért eredményeket. A modulok segédanyagai úgy épülnek fel, hogy
minden modulleírás tartalmaz diákoknak szóló feladatlapokat, tanári
útmutatókat, néhol segédleteket és tervezési munkafüzetet. Az összes
diákoknak szóló feladatlap tartalmazza a pedagógiai koncepció alapján
tervezett témát, valamint a feladat és tevékenység leírását. A tanári útmutatók a

feladat menetének ismertetése mellett tartalmazzák az adott feladathoz igazított
értékelési útmutatót is. Az értékelés részképességekre bontott
szempontrendszer, melynél törekedtem a designkultúra szempontjából adekvát
indikátorok megfogalmazására, amely segít mérhetővé és láthatóvá tenni
speciális adottságokat. Mindennek középpontjában a kreatív gondolkodás és
problémamegoldás áll, valamint egyéb, a vizualitás területén jelenlévő
képességeket vizsgál.

Az első korcsoport, azaz az 1–2. évfolyam designkultúra modulja a
vakondok életébe ad bepillantást, azok titkos, földalatti járatrendszerének
feltérképezésével. A program a természettudományos ismeretszerzés és a
kreatív alkotásban létrejövő hatás együttes élményén alapszik.

A második korcsoport, azaz a 3–4. évfolyam témája a Naprendszer és a
benne lévő kőzetbolygók és gázóriások helyzete, mozgása, holdjaik szerepe. A
programot a gyerekek egy fiktív bolygó benépesítésével zárják, ahol
kíváncsiságukra építve, szűkebb és tágabb környezetük megértésére, ok-okozati
kapcsolatok értelmezésére válnak képessé.

Az 5–6. évfolyam, azaz a harmadik korcsoport egy XVIII. századi
tudományos expedíció sorozat megismerésén keresztül ismerkedik
természettudományos tartalmakkal, melyek olyan kreatív problémákkal
társulnak, mint például egy egérléptékű hajó tervezése és kivitelezése megadott
szempontok alapján.

A negyedik korcsoport, azaz a 7–8. évfolyam moduljában a központi
szerepet egy rendkívül invazív hangyafaj kapta, minden idők legnagyobb
szuperkolóniáját alkotó, kártékony faj. A világ meghódítására törekvő
hangyafaj megállítása érdekében szuperképességekkel rendelkező ellenfaj
tervezése a cél. A program felhívja a figyelmet az ökoszisztéma
sérülékenységre, az állatokban rejlő szuperképességek megfigyelésére, amely
napjainkban a mérnökök és kutatók egyre inkább nélkülözhetetlen megfigyelési
területe.

Az ötödik korcsoport, azaz a 9–10. évfolyam modulja egy vizuális
reprezentáció szóbeli ábrázolásán alapszik. A feladatban élő és élettelen
párhuzama nem pusztán a vizuális és textuális reprezentáció szintjén, hanem
mesterséges és természetes kapcsolódásában is megmutatkozik.

A hatodik korcsoport, azaz a 11–12. évfolyam designkultúra modulja
valós történelmi szituációt elevenít fel, mely szimulált nemzetközi helyzetek
segítségével fiktív módon építkezik. A modulban rendkívül nagy szerepet kap a
történelmi tudás és a retorikai képesség, de kiemelkedik a csapatmunka
fontossága, valamint a helyzetek gyors felismerésének képessége és a
megfontolt válaszlépések körvonalazása.

Összegzés
Az oktatás/nevelés minden esetben célorientált folyamat, melyben nagy

szerepe van az időkorlátnak. A bemutatott feladatlapokon és tanári útmutatókon
fellelhető módszertani javaslatok leginkább a tanulók érdeklődésére és közös
tevékenységére építő projektmódszert és a kooperatív oktatási módszereket,
azaz az ismeretek és intellektuális készségek fejlesztésén túl a szociális
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készségek, együttműködési képességek kialakításában jelentős szerepet játszó
módszereket említik.

Az összes designkultúra modul pdf formátumban ingyenesen letölthető és
kipróbálható, akár teljes egészében, akár konceptuális sorvezetőként. Minden
modulleírás tartalmazza a szükséges időkeret, így tervezhetőek az alkalmak.
Örömmel fogadom – nem pusztán – vizuális területen oktató pedagógusok
érdeklődését, amennyiben szívesen kipróbálnák az elkészült segédanyagokat,
vagy egyéb javaslattal élnének a megismert szövegekkel kapcsolatban. Ezzel
kapcsolatban a poczos.valeria@gmail.come-mail címen keressenek.

A designkultúra modulok oktatási segédanyagi a következő linken
érhetők el: https://poczosvaleria.wixsite.com/projektszoba
A kutatást az Új Nemzeti Kiválóság Program, Felsőoktatási Doktori Hallgatói
Kutatói Ösztöndíj Pályázata támogatta

Témavezető: Bényei Judit PhD; Moholy-Nagy Művészeti Egyetem
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Minimal Human Space 4.0 – SULI+ A vizuális nevelés terei
Skaliczki Judit

Tanársegéd

Pataky Gabriella
Egyetemi docens, Tanszékvezető

Rekvényi Viola
Meghívott oktató

ELTE Tanító- és Óvóképző Kar Vizuális Nevelési Tanszék

Absztrakt
Az épített környezeti neveléssel foglalkozó oktató-kutató csoportunk: az

ELTE TÓK 3612+VizuálisKutatóműhely a digitális oktatás téri sajátosságait
kezdte feltérképezni. Ennek egyik lépéseként, két hullámban, online
kérdőívekben szólítottuk meg az ELTE TÓK, a MOME és a BME ÉPK
hallgatóit. Többek között arra kerestük a választ, hogy a COVID-19 járvány
során a kĳárási tilalom alatt milyen alkotó-, tanulókörnyezetben voltak a
hallgatók. Hozott-e változást ebbe a környezetbe a tartós otthonlét? Milyen az
otthonukon belüli térhasználat, van-e állandósult alkotóterük a lakótéren belül,
vagy változó térhasználattal hol itt, hol ott ülnek le alkotni és tanulni.
Kíváncsiak voltunk, hogy a téri összeillés mennyire valósult meg, azaz sikerült-
e kialaktani egy támogató téri közeget, vagy több kellemetlen, zavaró
tényezővel kell megküzdeniük.

Virtuális gesztusok a vizuális nevelés online tereit kutatva
2020 tavaszán a COVID-19 járvány első hulláma nyomán egyik napról a

másikra az online oktatás keretei közt találtuk magunkat.
Kutatóműhelyünk egyik kiemelt kutatási területe az Épített Környezeti

Nevelés (ÉKN). De miről is szól ez a tudományterület, és ennek fényében
hogyan segíthetnek minket különféle virtuális gesztusok a valós és az online
terek felfedezésében a vizuális nevelés eszközeivel?

Az épített környezeti nevelés az a speciális oktatási terület, mely az épített
környezet megismerésének elméleti és gyakorlati lehetőségeivel foglalkozik,
célja az emberek és életterük közötti kapcsolat erősítése (Sebestyén & Tóth,
2013). Interaktív tevékenységek segítségével elősegíti, hogy az emberek jobban
eligazodjanak a lakókörnyezetükben, nyitottabbá váljanak annak sajátosságai
iránt, magukénak érezzék és tevékenyen részt vegyenek annak jövőbeni
alakításában.

A passzív megfigyeléssel ellentétben ez a módszer az aktív kritikai és
analitikus befogadásra, a különböző környezeti ingerek elemzésére ösztönöz.
Az így kialakított proaktív szemlélet hozzájárul a közös élettér formálásához
szükséges készségek birtoklásához.

Munkáinkat – a vizuális nevelés szellemében – mindig kortárs művészeti
irányzatok és motívumok gazdagítják. Hogy egy példát említsek a kifejezés

mailto:mailto:poczos.valeria@gmail.com
https://poczosvaleria.wixsite.com/projektszoba
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nehézségeit illusztrálandó: milyen nehéz is megragadni és megfelelően
ábrázolni az egyén környezetét. Megfigyeléseink szerint még a hétköznapi
nyelvben sem rendelkezünk megfelelő szókinccsel munkakörnyezetünk
leírására. Képzőművészek is küzdenek életművükben, hogy ezt megragadják.
Ennek példája David Hockney kortárs művész, akinek 2022-es bécsi kiállításán
30 év különbséggel látható a téma személyes megfogalmazása. A harminc évvel
ezelőtti munkája 40 fényképből álló gyűjtemény, mely környezetének részleteit
és elemeit mutatja be. Három évtizeddel később a perspektíva feloldása és a
konvenciók megszegése iránti ámulatban már a műtermében álló műalkotások
állnak a személyes terének középpontjában. Ursus Wehrli kortárs svájci
művészt pedig a környezetrendezés és szervezés szempontjai vezérlik
alkotásaiban.

Kutatási tervünkben ezt a két művészi megközelítést kombináltuk: a
folyamatban levő diagnosztikus kutatásra épülő vizsgálatunkban kvalitatív és
kvantitatív elemeket keverünk. Ennek szellemében kezdtük meg a digitális
oktatás egyedi térbeli sajátosságainak feltérképezését. Online kérdőívekben
szólítottuk meg az ELTE TÓK, a MOME és a BME ÉPK hallgatóit. Többek
között arra kerestük a választ, hogy a kĳárási tilalom alatt milyen alkotó-,
tanulókörnyezetben vannak a hallgatók. Hozott-e változást ebbe a környezetbe
a tartós otthonlét? Milyen az otthonukon belüli térhasználat, van-e állandósult
alkotóterük a lakótéren belül, vagy változó térhasználattal hol itt, hol ott ülnek
le alkotni és tanulni. Kíváncsiak voltunk, hogy a téri összeillés mennyire
valósult meg, azaz sikerült-e kialaktani egy támogató téri közeget, vagy több
kellemetlen, zavaró tényezővel kell megküzdeniük. Itt nyilván nem csupán a tér
minősége számított, hiszen sokan kerültek olyan összezárt helyzetekbe
családtagokkal, lakótársakkal, melyben az elkülönülés, és elmélyült alkotás
szinte megoldhatatlan volt. Sikeresnek mondhatjuk ezt a felhívást, hiszen több
mint 300 hallgató válaszait rögzítettük.

Az egyetemi hallgatók mellett a fiatalabb korosztályt is szerettük volna
meg kérdezni a megváltozott oktatási tereikről. Itt azonban a kérdőív helyett
egy fotós/rajzos adatgyűjtést szerveztünk, melyet Facebook oldalunkon tettünk
elérhetővé. A #3612+Suli kampányban arra voltunk kíváncsiak, hogy az alap-
és középfokú oktatásban résztvevő gyerekek milyen alkotó-,
tanulókörnyezetben követik otthon a digitális oktatást. A beérkezett képeken
(fotókon és rajzokon) igen változatos téri helyzetek mutatkoznak meg, és
látszik, hogy ezek mentén az alkotást és tanulást támogató terekkel érdemes
tovább foglalkoznunk, mert kevés ebben a témában a szakirodalom, és ritka a
tudatos térhasználat.

Az alábbiakban a kérdőív kérdéseit és a kapott válaszokat kördiagramok
és egyedi grafikák segítségével szemléltetjük.

1. ábra

Szerencsére sokféle fórumot meg tudtunk szólítani, így a válaszadók
demográfiailag izgalmas színpalettát mutatnak, a tanárképzésben részt vevő
hallgatóktól kezdve a művészhallgatókon át az építészhallgatókig.

2. ábra

A lezárások miatt a kollégiumok is bezártak, többen nem tudták tovább
fizetni az albérleti költségeket sem, ezért sok vidéki hallgató költözött vissza
családjához. Mivel a válaszadóknak nagyjából a felét érintette ez a fajta
drasztikus lakókörnyezet-váltás, ez a kérdés jó alapot biztosít a többi kérdésre
kapott válasz értelmezéséhez.
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3. ábra

A közvetlen munkakörnyezet kapcsán a nagy többség azt válaszolta, hogy
nem tapasztalt változást. Ebben a kérdésben egy visszatérő jelenséggel is
szembesülnünk kellett, hiszen jelentős mennyiségű választ kellett a kérdés
szempontjából irrelevánsnak tekintenünk. Ebből arra is következtettünk, hogy
a megkérdezetteknek egyáltalán nem megszokott dolog a saját térhasználatukon
gondolkodni. Ez olyan válaszokat eredményezett melyeknek egyáltalán nem
volt köze a térhez. Jelentős számú válasz érkezett azonban arra, hogy az
emberek az új körülmények hatására elkezdték átalakítani, átrendezni közvetlen
környezetüket. És azonnal kiütközött, hogy a többfunkciós terek kialakítása
nehéz feladat.

4. ábra

A válaszokból kitűnik, hogy az íróasztal a legelterjedtebb és
leghagyományosabb munkafelület. Ez oktatási és kulturális okokból várható
válasz volt. Látni azonban, hogy otthon körülmények között fesztelenebb lehet
a viselkedés, hiszen sokan megjelölték az ágyat, a fotelt, és egyéb kényelmi
bútorokat is. A kĳárási tilalom és a családtagokkal való összezártság
eredményezheti, hogy sokan a szabadban kerestek tanulási lehetőséget.

5. ábra

A nehézségek megfogalmazásánál már konkrét térbeli helyzeteket ír le a
két legjellemzőbb válasz. Ezek olyan primer tapasztalásokra épülnek, mint
rossz fizikai feltételek és a másokkal való térmegosztás nehézségei. Emellett
sokan válaszolták, hogy nincsenek ilyen nehézségeik. Megjelent az önállóság
problémája – ami egyébként is visszatérő probléma a felsőoktatásban –
sokaknak okozott gondot az időbeosztás, a többi hallgató és a tanár jelenlétének
hiánya.

6. ábra



378 379

A helyzet pozitívumainak felismerése erősen karakterfüggő. A válaszadók
többsége azonban egyértelműen a szabadságot – több szempontból is – és a
rugalmas ütemezést jelölte meg a legpozitívabb változásként. A rendkívüli
helyzet következtében nem meglepő, hogy a család közelségének nyugtató és
inspiráló hatását is többen kiemelték.

7. ábra

A legnagyobb csoportot azok a tanulók alkották, akik egyedül élnek, vagy
saját, elkülöníthető helyiséggel rendelkeznek a munkavégzéshez. A második
legjellemzőbb élethelyzet az volt, hogy megosztják a helyet a családdal, ami
ebben az életkorban nem meglepő.

8. ábra

Összességében pozitívan értékelhető a helyzet, hiszen egyértelműen az
igennel válaszolók voltak többségben, közel négyszer annyian, mint a nemmel
válaszolók. A megadott válaszokból pedig egyértelműen kiderült, hogy
bizonyos térbeli beavatkozási tevékenység egy sikeres megküzdési stratégia
része lehet. Átalakítás, átrendezés, bútor átalakítás...

9. ábra

Az már az előző kérdésnél is megmutatkozott, hogy itt is többségben
lesznek a pozitív válaszok. Azok, akik pozitívan nyilatkoztak új környezetükről,
jellemzően a szabadságot és a rugalmasságot emelték ki előnyként. A negatív
válaszok az elszigeteltségre és a társadalmi kapcsolatok hiányára mutattak rá.

10. ábra
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Majdnem ugyanannyian nyilatkoztak úgy, hogy a karantén alatt nem
szereztek értékes tapasztalatokat, mint azok, akik fontos önfejlesztő
tapasztalatokat szereztek, amelyekből biztosan hasznot húznak. Ez tükrözheti a
társadalom általános érzelmi hangulatát is. A pozitív válaszadók részletes
válaszokban fejezték ki véleményüket. Többen említették a tudatos életterek
kialakításának fontosságát, hangsúlyozva, hogy egy otthon legyen
többfunkciós, támogassa térileg is a különböző funkciók működését,
szétválasztását.

Jelenleg is folytatjuk a megkezdett adatgyűjtést és elemzést. A
visszajelzések alapján a résztvevőknek jó élményt jelentett a kérdőív kitöltése
és a vizuális anyagok elkészítése. Lehetőséget biztosított rá, hogy a térrel
kapcsolatos kérdések mentén átgondolják a napirendjüket, a tudatos vagy éppen
teljesen tervezetlen életkörülményeiket, leírhatták aktuális lakhatási
körülményeik nehézségeit és előnyeit is.

Az eddigi eredményeket és a kutatási design együttesét felhasználva azon
dolgozunk, hogy a digitális oktatás terei kapcsán a kutatásban résztvevő
pedagógus hallgatók térhasználati megfigyeléseit az edukációs terekre
vonatkozó tudatosság erősítésére fordítsuk.

Irodalom
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Lauder INNO-Lab projekt
Szarvas Ildikó – Szirtes Aliz – Paszternák András

Lauder Javne Zsidó Közösségi Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Zenei
Alapfokú Művészeti Iskola

Absztrakt
A budapesti Lauder Javne Iskolában - az évek óta sikeresen működő

tehetséggondozó műhelyek mellett - útjára indult az a STEAM (Science –
Technology – Engineering – Art – Mathematics) program, amely a zsidó
hagyományokat és az innovatív interdiszciplináris módszertan gyakorlatait
helyezi reformpedagógia keretbe. A Lauder INNO-Lab egy új kezdeményezésű
tanórán kívüli természettudományos, művészeti és a digitális kompetenciák
elmélyítését szolgáló élmény- és alkotásközpontú STEAM projekt. Célja a
résztvevő tanulók több tudásterületet átfogó komplex gondolkodásának
gazdagítása. Iskolánkban az innovatív tanulási környezet folyamatos fejlesztése
a kiemelt célok közé tartozik. A tanulási képességek, a tanulásra való készség,
a tanulni tudás fontos előrejelzője annak, hogy mennyire tudunk rugalmasan és
hatékonyan megoldani élethelyzeteket. Nehezen lehet eldönteni, hogy mely
tudásra lesz szükségünk a jövőben, ezért sokkal inkább arra fektetünk
hangsúlyt, hogy a megszerzett ismereteket képesek legyünk a mindennapi
életben használni és szükség esetén megújítani. Az oktatási intézményben a
tehetséggondozásban elért eredmények és a létrehozott módszertani platformok
lehetővé teszik a tantárgyközi kapcsolódás erősítését és a tehetségek egyéni
fejlesztését. A Lauder INNO-Lab kiemelt tematikái: a mesterséges intelligencia,
a mesterség és intelligencia, valamint az okos város. A program feladata, hogy
az elérni kívánt oktatási célok mellett, az intézmény falain kívüli világ
igényeihez, lehetőségeihez igazítsa a kooperációs alapokon megvalósuló
innovációkat. A folyamat által az iskolarendszer keretein kívül is értékes,
hasznosítható tudáshoz juttassa a diákokat. A projekt választott
tehetségterületei: logikai-matematikai, térbeli-vizuális és természeti. A Lauder
INNO-Lab eredményeként transzgenerációs workshop, interaktív bemutató és
performansz, illetve egy projektbemutató kiállítás jött létre. Programpartnerek:
Csodák Palotája, Pillanat Művészeti Alapítvány, Műtermelő Bt. A projekt
támogatója: a Nemzeti Tehetségprogram.

A program leírása és oktatási célja
A Lauder INNO-Lab program egy új kezdeményezésű tanórán kívüli

természettudományos, művészeti és a digitális kompetenciák elmélyítését
szolgáló élmény- és alkotásközpontú projekt volt, melynek témája a
mesterséges intelligencia, a mesterség és intelligencia és az okos város. A
projekt feladata volt, hogy az elérni kívánt oktatási célok mellett, az intézmény
falain kívüli világ igényeihez, lehetőségeihez igazítsa a kooperációs alapokon
megvalósuló innovációkat. Célul tűzte ki azt is, hogy a folyamat által az
iskolarendszer keretein kívül is értékes, hasznosítható tudáshoz juttassa a
diákokat. A következő tehetségterületeket érintette a logikai-matematikait, a
térbeli-vizuálist és a természetit. A Lauder INNO-Lab program eredményeként
interaktív bemutató és performansz jött létre.
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A mesterséges intelligencia (MI) egyre intenzívebben kopogtat
mindannyiunk ajtaján, sok esetben már be is engedtük az otthonunkba,
mindennapi életünkbe. Vajon ismerjük, tudjuk, miként hozták létre a
szakemberek, milyen hatással lesz az egyén, a család, a társadalom közeli és
távolabbi jövőjére? Valósággá válnak a sci-fikben, filmekben felvázolt
jövőképek? Felesleges lesz sokak munkája, új hivatások jönnek létre?
Megváltozik minden, amit eddig tanultunk, gondoltunk az orvoslásról, a
közlekedésről, az oktatásról, a kultúráról? Egy innovatív, folyamatosan és
dinamikusan változó közegben élünk!

Az innováció meghatározása nem egyszerű, mivel „az innováció egy
időben utal arra az új dologra (pl. termékre, szolgáltatásra vagy működési
módra), amely az újítások nyomán létrejön (és amelyet lehetséges kézzel
megérinteni vagy szavakkal leírni), és arra a folyamatra, amely ennek a
dolognak (eredménynek) a keletkezéséhez vezet. Az eredmény és a folyamat nem
választható szét élesen, hiszen részben maga a folyamat is lehet eredmény,
részben az eredmény is változhat az idő során” (Fazekas et al., 2021).

A fenti kérdésekre kerestük a válaszokat a tanórán kívüli
természettudományos és művészeti élmény, felfedezés vagy alkotásközpontú
program keretében. Oktatási intézményünk diákjai és tanárai együtt mélyültek
el az előttük álló kihívásokban, a megvalósításba bevont szakemberek, az
oktatást segítő munkatársak a tanulókkal közösen sajátították el az „új világ”
alapjainak tapasztalatait. Az „új világ” víziójába illeszkedik az „új képkorszak”.
Az „Új Képkorszak”-ban (Peternák, 1994), amely egyben „gép-kép-korszak”,
alapvetően átalakultak az önmagunkról, a művészet és a valóság viszonyáról
alkotott fogalmaink (Gaul & Kárpáti, 2018).

Az egyes altémák (pl. hibrid és transzformáció, transzhumanizmus)
mélyebb megértését meghívott vendégek segítették, akik az iskolába látogattak
el vagy munkahelyükön fogadták a kurzus résztvevőit. A folyamat során a
résztvevők különböző területek ismeretein keresztül dolgozták fel az érintett
kérdésköröket.

A Lauder INNO-Lab projekt partnerei voltak: Csodák Palotája, Csordás
Eszter médiaművész, Gondos Gábor tervező, Halák László média designer,
Halkol Kulturális Szolgáltató Bt., Lévay György mesterséges intelligencia
szakértő, Molnár Ágnes Éva médiaművész és fotográfus, Műtermelő Bt.,
Pillanat Művészeti Alapítvány, Szirtes János média- és festőművész.

Művészeti program
Az INNO-Lab projekt számtalan művészeti ágat ölelt fel és kapcsolt

össze. Mindemellett a kortárs művészeti irányzatokat a természettudományos
programmal is integrálta. A központi témákat kreatív tervezés,
interdiszciplináris eszközök segítségével dolgozták fel a résztvevő diákok. A
témák között megjelent a mesterséges intelligencia, a robotok, az utópia, a
disztópia, a filmek világa, a STEAM. A fiatalok szabad asszociációs alkotási
folyamatok mellett design és összművészeti folyamatokban vettek részt, így
újonnan szerzett ismereteiket kreatív projekteken keresztül tudták feldolgozni.

Amesterséges ember kultúrtörténete
A kulturális emlékezet számos történetet őriz a teremtmények

létrejöttéről, akiket vagy istenek vagy más lények, vagy emberek alkotnak meg.
Hosszú az automaták sora is az időben: a II. Ptolemaiosz Philadephosz fáraó
(i.e. 309–246) szolgálatában álló ősi robottól Albertus Magnus mesterséges
androidján át Mátyás király udvari csillagásza, Regiomontanus által készített
számos roboton keresztül Leonardo automata oroszlánjáig és a kortárs MI
(mesterséges intelligencia) humanoid robotokig. A témát a művészeti és a
tudományos transzformáció fogalom irányából közelítettük meg.

Gólem történetek a zsidó hagyományban
A mesterséges élet mítosza – a homunculusoktól és kiborgoktól a

robotokig és androidokig – témakörhöz kapcsolódnak a Gólemről szóló
történetek. Mi az a Gólem? A Gólem élettelen anyagból, például porból vagy
földből kialakított lény, amelyet rituális varázsigék és héber betűsorok keltenek
életre. Az emberi teremtő által életre hozott Gólem a veszélyben lévő zsidó
közösség segítőjévé, társává vagy megmentőjévé válik. Sok Gólem-történetben
a lény ámokfutásba torkollik, és maga a Gólem fenyegetést jelent alkotójára
nézve. Joshua Abarbanel kortárs amerikai szobrász betűkből alkotott Gólem
figurája kiváló inspirációt jelentett a szobrászat és a kalligráfia
összekapcsolására. Ezt követték a folyamatban a kinetikus és szenzoros Gólem
robotfigurák változatai, amelyet a résztvevők Halák László média designerrel
kísérleteztek ki.

Okos városok és a transzhumanizmus
Az ember technológia általi határainak bővülésével egyre inkább áthatja

társadalmunkat az ember és a technológia szerves összekapcsolódása, melynek
eredményeként kezelhetjük a transzhumanizmus jelenlétét. A
transzhumanizmus támogatja azt a fajta hozzáállást, mely kísérletezés által
bővíti az önátalakítás lehetőségeit és egy új világképet alakít ki, melyben a
digitalizáció és a mesterséges intelligencia vezérlő szerepet kap. A projekt
résztvevői tanulmányozták Neom és a The Line okosváros terveket, és ezekből
ihletet merítve futurista városterveket készítettek.

Hibrid és transzformáció
A transzformációs jelenségek, a torzulás, a fragmentálódás, a glitch, az

ornamentális transzformáció, az összeolvadás, a hibridizációt érintő jelenségek
a kortárs élet és művészet markáns jelenségei. A természet-ember hibrid és a
gép-ember hibrid szorosan kapcsolódnak a mesterséges intelligencia a
biotechnológia által módosított ember világához, a gyors ütemben fejlődő okos
városok tervezéséhez.

„A kortárs kontextus ideális perszónája sokkal inkább egy formálható,
változtatható emberkép, mint a korábbi korok örök igazságra törekvő és
determinált emberképe. Mivel ez a formálható énkép a kulturálisan jelenleg
preferált, ez kihat a művészetben ábrázolt emberi testképre is. A kortárs
emberábrázolásokban megbomlottak a korábban kanonizált emberképek és a
kanonizált »szép« rendszerei.” (Csordás, 2022)
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Ezt a témakört egy interaktív workshop keretében dolgozták fel a
résztvevők Csordás Eszter médiaművész közreműködésével, kapcsolatba hozva
a hibridet a kollázzsal, amely sok esetben egy asszociációs folyamat
következménye, ez lehet dekoratív indíttatású, másrészt állhat intertextuális
utalások szolgálatában.

Multimediális, sokműfajú alkotások
A Lauder INNO-Lab projekt során a különböző anyagkísérletek mellett a

digitális tervezés és képalkotás, illetve az AR (Augmented Reality) /
Kiterjesztett valóság alkotások is szerepet kaptak. „A számítógéppel segített
képalkotás mindennapivá válásával beléptünk a posztfotografikus korba, ahol
az interaktív művészeti formák természetesek, a szimuláció bevett része a
játéknak, alkotásnak, kutatásnak és a homo faber egyúttal homo digitalis illetve
homo interneticus is.” (Kárpáti, 2011). A 20–21. század fordulóján megjelent
művészeti irányzatok mára meghatározó szerepet töltenek be a pedagógiai
innovációban. Immár nem az új technikák és a velük kapcsolatban megjelenő
műfajok tantervi tartalommá alakítása az újdonság, hanem az alkotás tartalmai
és az alkotás keretei (Tavin et al., 2007; Kárpáti, 2015).

Természettudományos program
Az INNO-Lab projekt természettudományi modulja három alappillérre

épült. A mesterséges intelligencia témakörével meghívott szakemberek
segítségével ismerkedtünk. A gimnázium diákjai az éves, nagy STEAM-
témanap keretében kereshettek összefüggéseket az érintett tudományterületek
és a művészetek között, az innovatív fejlesztések iránt elkötelezettek a Diák
Innovátorok Klubjához csatlakozhattak mentoraik és osztályfőnökeik ajánlása
alapján. Terjedelmi okok miatt egy-egy példán keresztül mutatjuk be az oktatási
intézményben lezajlott ismeretterjesztő rendezvények sokszínűségét.

Ismeretterjesztő előadások
A személyes találkozásokon kívül, a koronavírus járvány időszakában

szerzett tapasztalatok birtokában, időnként az online oktatási formának is teret
engedtünk a projekt megvalósítása során. Az egyik ilyen alkalommal Lévay
György a mesterséges intelligencia világába kalauzolta az érdeklődő diákokat
és tanárokat. A szakember személyes történetén keresztül tekinthettünk be a
végtagprotézisek fejlesztésének kulisszatitkaiba. A matematikai háttér
megismerése mellett gyakorlati bemutatókon keresztül érthettük meg a
mérnökök, kutatók előtt álló kihívásokat, tesztelhettük az elért eredményeket.
Az előadás során a mesterséges intelligencia térhódításával és az új technológia
alkalmazásának etikai kérdéseivel is foglalkoztunk.

STEAM - témanap
Hanuka ünnepe alatt rendeztük meg a Trendi Trendelli programot,

melynek keretében a NYIT (nyelvi-informatikai képzés tanulói) és a 9–12.
évfolyamosok a tudományokhoz, művészetekhez és technológiai
újdonságokhoz kapcsolódó előadásokon és interaktív foglalkozásokon vehettek
részt. A rendezvény a 2020/21-es tanévben hagyományteremtő szándékkal
megtartott 4T Mozaik–Kutatók a Lauderben témanap folytatása volt. Nagy

örömünkre ezúttal a virtuális teret a személyes találkozások váltották fel. Négy
sávban több mint 40 műhelyfoglalkozás közül választhattak a diákok a
tematikus nap folyamán. Egyszerre tizenegy helyszínen zajlottak az
ismeretterjesztő aktivitások.

Az űrszekciót Ferencz Orsolya, űrkutatásért felelős miniszteri biztos
(Külgazdasági és Külügyminisztérium) nyitotta meg, előadásában átfogó képet
nyújtott az űrkutatás helyzetéről, jelentőségéről, a magyar szakemberek
hozzájárulásáról a nemzetközi kutatások, az űripar területén. Szóba kerültek a
legfrissebb űr-aktualitások, mint például az új magyar űrhajósok kiválasztási
folyamata is. Magyarország és az emberes űrrepülés kihívásai címmel Hirn
Attila (ELKH Energiatudományi Kutatóközpont) hozta közelebb az űrkutatók
mindennapjait a lauderesekhez, szólt a hazai kutatóközpontokból kikerülő
fejlesztésekről, űreszközökről. Komlósi Ferenc (Semmelweis Egyetem)
közérthető előadásai az űrutazás emberi szervezetre gyakorolt hatásaival
foglalkoztak.

Az ipari innovációk világába kalauzolt minket a Bay Zoltán
Kutatóközpont csapata; Musza Alexandra először a szennyvízből iható vizet
előállító interaktív kísérleti tool-kitet mutatta be, majd a környezetbarát ipari
technológiák kialakításának lehetőségeivel foglalkozott. A színek kémiája volt
a témája Török Mátyás szemléletes előadásának, a gumiabroncsokból készülő
járólapokról Groó-Nagy Patriciától tanulhattak a fiatalok.

Az élelmiszertudomány területén zajló kutatásokból interaktív és
innovatív kísérleteken keresztül kaptunk ízelítőt Hidas Karinától és Visy
Annától (MATE Élelmiszertudományi és Technológiai Intézet). Mészáros
Fanni (APPLiA Magyarország Egyesülés) a környezetvédelemhez, a
fenntartható termékekhez kapcsolódó közös gondolkodásra hívta a
témanapozókat. Kurucz Ákos, az Országos Rabbiképző-Zsidó Egyetem
doktorandusza a laboratóriumi hús ökológiai összefüggésein túl bemutatta,
hogy a háláchá (zsidó vallási jogrendszer) évezredes szabályai alapján ez a
vadonatúj termék kóser vagy tréfli-e, és ha kóser, akkor vajon húsos-e vagy
párve (páros).

A nanotechnológia történetével, kutatási irányaival, mindennapi életünkre
gyakorolt hatásaival Paszternák András (Csodák Palotája) informális oktatási
módszereken alapuló óráján találkozhattak az érdeklődők. A (közel)jövő
technológiai, informatikai újdonságaival és kihívásaival foglalkozott Palotai
András (Dr. Code Programozó Iskola), felvetve az automatizálás körüli
dilemmákat. A mesterséges intelligencia térhódításáról, lehetőségeiről Lévay
György mérnöktől hallottunk, akitől személyes történetén keresztül tudtuk meg
a végtagprotézisek fejlesztésének kulisszatitkait. A 3D nyomtatás helyzetéről
annak dinamikusan fejlődő területéről Nyári-Lelik Péter és munkatársainak
(RKS Hungary) bemutatóján nyerhettünk új információkat.

Nagy népszerűségnek örvendtek az oktatási intézményünk TECH csapata
(Lauder Stúdió) által tartott élményfoglalkozások, melyek keretében Koczka
Benjámin és Vajda Tibor játékos hozta közelebb a rendezvénytechnika modern
eszközeit (hangosítás, fénytechnika) a műhelyfoglalkozásra jelentkezőkhöz.
Székely Olivér angol nyelvű filmes workshopja Hollywoodba repítette a
jelentkezőket. A filmkészítés kulisszáiban jártak a gimisek. A program

https://www.facebook.com/LauderStudioOfficial
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előkészítésében és lebonyolításában két diákunk, Weinek Liza (NYIT) és
Csernai Janó (Náhár) működött közre.

Halák László, média designer és Szirtes Aliz az AVK (audio-vizuális
kultúra) terembe várta a művészetek iránt nyitott tanulókat, a négyórás munka
során kinetikus installációk születtek és keltek életre. Gondos Gábor designer
és Szarvas Ildikó a vizuális, logikai tervezésre helyezte a hangsúlyt, a
tesszeláció design alapján látványos kirakójátékok készültek. A matematikai
szekció keretében Magyar Róbert matematikus Irracionális döntések
racionalitása és Bevezetés a varázslásba című interaktív aktivitásai, valamint
Lakos Dániel (Logifaces) dimenzióváltó logikai játéka szerepelt a témanap
kínálatában.

A gazdag programra diákjaink előzetesen regisztrálhattak, így mindenki
érdeklődési területének megfelelően állíthatta össze a rendhagyó tanítási napra
vonatkozó órarendjét. A lelkes szakemberek motiválóan hatottak a Lauder
Javne Iskola diákjaira.

Diák Innovátorok Klubja
A 2021/22-es tanév őszi félévében, hosszas szakmai diskurzust követően

indult útjára a Diák Innovátorok Klubja. A nyitórendezvényen a kezdeményezés
létrejöttéről és céljairól Unger Anita és Paszternák András szólt a hetedik, a
nyolcadik, a NYIT, a kilencedik és a tizedik évfolyamosokhoz, akik
osztályfőnökeik, mentoraik, szaktanáraik ajánlásai alapján kerültek a csapatba.
A ráhangolódás után Jendruszák Bence, a SEON technologies LTD egyik
alapítója hozta közelebb a startupok világát a fiatalokhoz. Mesélt a sikeres
cégépítés és terjeszkedés szakmai, pénzügyi hátteréről, a szakemberek előtt álló
kihívásokról, az innovatív ötletek térhódításáról. A rendezvény második
részében az ötlettől a termékig vezető utat követtük végig a Logifaces történetén
keresztül. Losonczi Eszter projektmenedzser és Lakos Dániel tervező –
mindketten iskolánk volt diákjai -, játékos formában mutatták be, miként dobták
piacra egy közösségi finanszírozású kampány keretén belül 2014 őszén a fából,
majd betonból készült blokkokat. A ma már a MOMA (New York), a Getty
Museum (Los Angeles) shopjaiban is megtalálható logikai „játék” nagy sikert
aratott a klub résztvevőinek körében. Beszéltünk a zsákutcákról, a fejlesztési
irányokról, a könnyű és nehéz döntési helyzetekről.

A második találkozón közösen indítottuk útjára a „Hódítsuk meg a
Laudert!” projektet. A ráhangoló játékot követően az ismert dán építőjáték
történetén keresztül foglalkoztunk az innováció kérdéskörével. A Diák
Innovátorok Klubjának harmadik összejövetelén az innovatív párhuzamokban
gazdag, zsiráfos társasjátékozás után a három csapat ötleteit fejlesztettük
tovább, stratégiai célokat fogalmaztunk meg. A Hogyan valósítsuk meg
álmainkat? prezentációt a Klub szülői-szakmai mentora, Unger Anita állította
össze. Az új ismeretek birtokában kezdtünk hozzá a tervezéshez, illetve a
„termékfejlesztés” első lépéseivel is foglalkoztunk. A negyedik alkalom napi
témájára egy „nyomozós” játékkal hangolódtunk rá. A bűntények feltárása után
a piackutatás alapjaival ismerkedtünk, majd a három csapat az ötleteihez
kapcsolódó – piackutatás során megfogalmazható – kérdéseken törte a fejét. A
projektjeit összegző prezentációkat is átbeszéltük a délután folyamán.

Diákpárok által indított projektek, melyek megvalósításán dolgoztunk:
●Innomata – „Az a célunk, hogy segítsünk azoknak a diákoknak, akik

nem hoznak magukkal írószert. Azt szeretnénk ezen felül, hogy ez az eszköz
kinője magát, és több helyen is használják ezt az automatát, amelyet majd
tőlünk lehet beszerezni.”

●HaimLauder applikáció – „A mi célunk, hogy a különböző, a lauderes
életben használt platformokat egyetlen alkalmazásba egyesítsük, és új
lehetőségeket vezessünk be úgy, hogy az felhasználóbarát legyen tanár és diák
számára egyaránt. Az applikáció az iskolai e-naplón, Moodle-on, Classroom-on
alapulna, ahol a Kahoot-hoz és a Quizlet-hez hasonló lehetőségek is lennének.
Az újításaink közé tartoznának: a tanulási idő beosztása, a tanulói igény szerinti
klubok alakulása, az iskolában jelenleg használt étkezési kártya a QR-kód általi
alkalmazása”

●Menza app – „A menza jobbá tétele valós idejű felhasználói
visszajelzések alapján. A jelenlegi rendelési felület modernizálása,
felhasználóbaráttá tétele.”

A 2022/23-as tanév során – a Lauder INNO-Lab projekt szellemiségét
követve – szeretnénk az ötletektől eljutni a konkrét termékek megvalósításáig a
kéthetente tartott kurzus keretében.

Módszertan és célcsoport
A programban résztvevők egy része a Diák Innovátorok Klubjának tagja.

Ez azon diákok csoportja, akik a természettudományos területek és innovációs
folyamatok iránt érdeklődnek. A résztvevők másik fele pedig a művészetek,
tervezés, kreatív folyamatok iránt érdeklődő fiatalok csoportja volt.

A Lauder INNO-Lab projekt során az anyagokkal, technikákkal,
műfajokkal való kísérletezés került előtérbe, amely nemcsak a művészeti
kifejezést segítette, hanem a természettudományok és a technika szerves
kapcsolódását is.

A páros és csoportos munkaformák, az interaktív disputa, a hálózatos
csoportmunka, az interaktív tudománytörténeti áttekintés, az összehasonlító
elemzés, az InfoGrund módszertan, a kooperatív munka, a transzmédia-
univerzum ismereteinek elsajátítása, design gondolkodás, ComEdu módszertan
gyakran szerepeltek. A pedagógusok és a tanulók műhelyszellemben dolgoztak
együtt digitális és hagyományos módszerekkel egyaránt, modellezve ezzel
a kortárs művészeti tervező és alkotó közösségeket éppúgy, mint a munka
világát.

Eredmények és az innovatív program hatékonysága
A Lauder INNO-Lab projekt önálló gondolkodásra és kezdeményezésre

ösztönözte a résztvevőket, akik élmény-, felfedezés- és alkotásközpontú,
komplex tevékenységeken keresztül tanultak és tapasztalhattak. A projektben
fontos szerepet játszott a szociális érzékenység, a szociális felelősségvállalás, az
önismeret, az együttműködés, a kapcsolatteremtési képesség, az empátia, a
kooperációs és a problémamegoldó képesség, az innovatív gondolkodás.

A mesterséges intelligencia, a mesterség és intelligencia, az okos város és
az okos otthon kortárs életünk aktualitásai. A projekt során természettudományi
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és művészeti nézőpontokból kiindulva egy komplex multidiszciplináris képet
alakítottunk ki.

A témakör körvonalazta aktuális életünk helyzetét, amely az algoritmusok
világa és a részben felemésztett természet világa között foglal helyet. A Lauder
INNO-Lab projekt várható hatása, hogy minél árnyaltabban értelmezzék a
projekt résztvevői azt a világot, amelynek a küszöbén állunk, és amit a
mesterséges intelligencia nagymértékben meghatároz. A projekt eredménye,
hogy a résztvevő diákok több tudományterületet átfogó komplex gondolkodása
gazdagodott és fejlődött.

Az innovatív kezdeményezés során született képzőművészeti alkotásokat,
eredményeket a budapesti Csodák Palotája közel 30 ezer látogatója tekintette
meg 2022 nyarán a tudományos élményközpontban rendezett kiállításon.
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Képmelléklet

Imagination Playgrund transzformációs szobor (csoportos alkotás)

Szenzoros tesszellációs kompozíció (Dózsa Dorka alkotása)
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Diák Innovátorok Klubja 3D tervezés

Gólem robot és futurista város szerkezet (csoportos alkotás)

Futurista okos város terv (Szekeres Dávid alkotása)

Futurista okos város terv (Fekete Zalán alkotása)
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Performansz a Lauder INNO-Lab kiállítás megnyitón, Csodák Palotája

AR (Augmented Reality) plakát, artivive app-el beolvasva a plakátot elindul
egy média tartalom (Lauder INNO-Lab kiállítás, Csodák Palotája)

Logifaces – analogue game fordigitalminds – innovatív
művészeti és tudományos módszertan

Szarvas Ildikó – Szirtes Aliz – Paszternák András
Lauder Javne Zsidó Közösségi Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Zenei

Alapfokú Művészeti Iskola

Absztrakt
A budapesti Lauder Javne Iskolában az Erasmus+ program keretében,

nemzetközi partnerek együttműködésével egy új interdiszciplináris módszertant
dolgoztunk ki, amely a Logifaces logikai játékhoz kapcsolódik. A Logifaces egy
logikai kirakós játék, amelynek egyetlen szabálya van: úgy kell egymás mellé
helyezni az elemeket, hogy azok ugrás nélküli folytonos felületet alkossanak. A
16 darabos készletből így kirakható egy egyenlő oldalú háromszög, de más
alakzatok is összeállíthatók a szabály betartásával. A Logifaces térelemek
kombinálási folyamatában hangsúlyt kap a vizuális gondolkodás és a taktilis
élmény, amely inspirálja az improvizatív variálást. A játék ötvözi a
térgeometria, a művészeti ábrázoló geometria és a szenzoriális élmény
lehetőségeit, összekapcsolja ezt az élményt a design gondolkodással, digitális
gondolkodásunkat az anyagkísérletekkel. A Logifaces innovatív
művészetpedagógiai módszertan ötvözi a vizuális témákra épülő gyakorlatokat
és a művészeti technikákon alapuló kreatív megoldásokat. A Logifaces –
analogue game for digital minds programban egy új kezdeményezésű élmény-
és alkotásközpontú módszertani gyűjtemény jött létre. Programpartnerek:
Planbureau Kft., Johannes Kepler Universität - Linz, Experience Workshop
(Finnország), Srednjaskola „Petro Kuzmjak” (Szerbia). A projekt támogatója a
Tempus Alapítvány volt.

STEAM szemlélet
A művészet alapvető eleme az átfogó, holisztikus szemléletű nevelésnek,

melynek célja az interdiszciplinaritás, azaz a műveltségi területek rizomatikus
hálózatának megteremtése. A rizóma egy olyan működési háló, amelyben nem
a mintázatok másolása kap szerepet, hanem a nyitottság a kísérletezésre, a
nyitottság a valósra. A rizóma: a konstruálás állapota, amely nyitott, minden
irányban kapcsolható, szétszedhető, megfordítható, kész minden pillanatban
változni (Deleuze & Guttari, 1977). Ennek a nyitott és minden pillanatban
változni kész szemléletnek az alapkövei: a STEAM projektek és az inkubátor
csoportok működése.

A STEAM projektek rámutatnak arra a szemléletváltozásra, mely szerint
ugyanazt a témát különböző, párhuzamosan jelenlévő „dekóderek” segítségével
különféleképpen lehet értelmezni. A „dekóderek” a STEAM projektekben a
tantárgyi területek szemléletmódjai, a szakterületek gondolkodási típusai. Az
említett projektekben találkozik a művészet és a tudomány. Összekapcsolódnak
a természet- és társadalomtudományok, a technológiai ismeretek a design és
mérnöki munka elveivel, a művészetekkel és a matematikával.
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A középkori művelődés, a barokk kultúra és a posztmodern állapot ember-
modellje a homo viator, azaz az úton lévő ember. A középkori úton lévő ember
a zarándok, a korai újkor embere a felfedező gyarmatosító, a posztmodern utazó
ember pedig életformaként gyakorolja a nagy távolságok áthidalását. Az úton
lévő ember, a homo viator világképe hálózatos, tanulási formája az élethosszig
tartó tanulás (lifelong learning). Az élethosszig tartó tanulással párosul a
phileosophia, a bölcsesség szeretete. A középkori septem artes liberales, a hét
szabad művészet a phileosophia hét pillére volt, azaz a filozófiát
interdiszciplináris területnek tartotta. Posztmodern korunkban a pedagógiai
struktúra a középkori oktatási rendszert értelmezi újra. Az élethosszig tartó
tanulás (lifelong learning), az interdiszciplinaritás került előtérbe, és az új
modell a STEAM, amelyet nem hét, hanem öt pillér tart: a tudomány, a
technológia, a design, a művészetek és a matematika (1. táblázat). A STEAM
projektekben találkoznak a tudományok és művészetek, találkozik a logikus és
az intuitív gondolkodás, találkozik a rendszerezett megismerés és revelatív
felismerés. A STEAM oktatást a megismerés összetett módjaként foghatjuk fel
(1. ábra).

1. táblázat: Művelődési struktúrák

Feltehetjük a kérdést, hogy milyen tudományos rétegei vannak a
művészetnek? Az elsősorban intuitívnak gondolt alkotói folyamat, amely talán
még atavisztikus munkamódszereket is használ, hol alkalmaz logikus,
tudományos szemléletet. Természetesen, feltehetjük a kérdést fordítva is: a
tudomány tud-e művészet lenni? Hol rejlenek a tudomány és a technológia
véletlenszerű intuíciókon alapuló döntései, amelyek a művészi kreativitás
folyamatában markánsan jelen vannak?

Maurer Dóra (Mauer, 2006) írja: „Ha a művészetet a megismerés összetett
módjaként fogjuk fel, elkerülhetetlen az olyan alapmódszerek alkalmazása, mint
a felnagyítás, a lelassítás, egyes részek szeparálása, ismételhetővé tevése, a
rendszerezés, a következetes, tudatos kísérlet”.

A STEAM projektekben alapvető módszerek: a kísérletezés, a változásra
nyitottság, az improvizálás, a konstruálás szabad gyakorlata. A létrejövő új
struktúrák pedig segítik a személyiség önkonstrukcióját (Nahalka, 2013).

Középkori „homo viator”
művelődési struktúrája: Septem
artes liberales

Posztmodern „homo viator”
művelődési struktúrája:
STEAM

I. Trivium – a szóval, a szöveggel
foglalkozó tudományok („Hármas út”)

1. Grammatica – Nyelvtan

2. Retorica – Retorika, a gondolatok
szabatos szóbeli kifejezése

3. Dialecticsa – Dialektika, a
gondolatok logikus kifejtésének tárgya
II. Quadrivium – a többi négy
tudományág közös összefoglaló neve
(„Négyes út”)

1. Astronomia – Csillagászat

2. Aritmetica – Számtan

3. Geometria – Mértan

4. Musica – Zene

(forrás: https://hu.wikipedia.org/wiki/
H%C3%A9t_szabad_m%C5%B1v%
C3%A9szet)

S: Physical and Social SCIENCES

T: Incorporation of
TECHNOLOGY

E: Principles of ENGINEERING
and Design

A: English Language ARTS

M: Application of
MATHEMATICS

(forrás: http://
pgsteamteam.blogspot.com/
2011/09/our-definition-of-steam-
education.html)

https://hu.wikipedia.org/wiki/Sz%C3%B3noklattan
https://hu.wikipedia.org/wiki/Dialektika
https://hu.wikipedia.org/wiki/Csillag%C3%A1szat
https://hu.wikipedia.org/wiki/Sz%C3%A1mtan
https://hu.wikipedia.org/wiki/Geometria
https://hu.wikipedia.org/wiki/Zene
https://hu.wikipedia.org/wiki/H%C3%A9t_szabad_m%C5%B1v%C3%A9szet
https://hu.wikipedia.org/wiki/H%C3%A9t_szabad_m%C5%B1v%C3%A9szet
https://hu.wikipedia.org/wiki/H%C3%A9t_szabad_m%C5%B1v%C3%A9szet
http://pgsteamteam.blogspot.com/2011/09/our-definition-of-steam-education.html
http://pgsteamteam.blogspot.com/2011/09/our-definition-of-steam-education.html
http://pgsteamteam.blogspot.com/2011/09/our-definition-of-steam-education.html
http://pgsteamteam.blogspot.com/2011/09/our-definition-of-steam-education.html
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Facilitáció - a tanár és a diák együttműködők
A 20. századi modernizmus nem új művészetet hirdetett, hanem új

tárgyiasságot, olyan reformszemléletet, amelyben ráismerhetünk az élet és a
praxis kapcsolatára, arra a nézőpontra, amelyet a pedagógia terén Celestin
Freinet Modern Iskolája is fókuszba helyez. Freinet Modern Iskolája kitárja
kapuit az életre és a tapasztalati tanulást helyezi a középpontba. A tanár, az
átadó részese a „kísérletező tapogatózás”, az önkifejezés és a tartalmas
közösségi élet pedagógiai módszerének. „École par la vie, pour la vie, par le
travail.” Ez a folyamat azután a közösségi életforma megteremtésének
igényével gazdagodott (Mészáros et al., 2005). Ezeken az alapokon jöttek létre
a reformpedagógiai és alternatív iskolák, azok tapasztalat- és élményalapú
oktatása.

A 21. század első felében ezeken a platformokon épült tovább a
konstruktivista és projektszemléletű nevelés, illetve jelentek meg az innovatív
pedagógiai műhelyek, melyeknek alapvetése volt az interdiszciplinaritás és a
tanár-diák partnerségi kísérletezés. A Logifaces projekt is ezeken az
alapelveken nyugszik, a kiterjedt tér nyitottsága és az aktuális helyszín
adottságai határozzák meg a kreatív folyamatokat.

Differenciálás - az egyéni utak és megoldások fontossága
A Logifaces projekt során a kooperatív tanulás, az egymás ötleteire és

alkotói folyamatára való figyelem, az egyéni utak és megoldások
figyelembevétele elsődleges szempont volt. A STEAM oktatás
interdiszciplináris fókusza csak egy ilyen környezeti hálózatban tud hatni. A
STEAM tanulás tere a felfedezés, a kísérletezés és az innovatív megoldások
helyszínévé alakul.

Hálózatos gondolkodás fontossága
A műveltségterületeket összekapcsoló hálózatos gondolkodás, az

interakciók és a sokoldalúság a STEAM tanulás egyik alapja. Az
interdiszciplináris tudás és tapasztalatszerzés, a jelenségalapú tanulás, a tanárok
és a diákok közötti együttműködés erősíti az oktatás rizomatikus hálózatát
(Kárpáti, 2019).

A játék tanulás, a tanulás játék
A játékok elősegíthetik a stratégiai és kritikai gondolkodást, míg ezek

kialakítása hozzájárulhat a kreativitáshoz, a kutatáson alapuló tanulás
elmélyítéséhez. A játékok használatával járó tevékenységek tervezésénél fontos
mindezeket a szempontokat figyelembe venni, hogy a legtöbbet hozhassuk ki a
termékből. A Logifaces projekt során a diákok nemcsak játszottak, hanem
átalakították a már meglévő szabályokat. A fiatalok megvizsgálták a strukturális
lehetőségeket, a tömegek viszonyát, a lépték-lehetőségeket és a különböző
anyagokban rejlő potenciált. Ezeket az ismereteket adaptálták a saját modellek
tervezésénél. Az alkotói folyamat során különböző kreatív anyagokkal
kísérleteztek, ezt a műveleti sort a matematikai tantárgyterületen manipulatív
eszközök bevonásaként határoztuk meg, amely az érzéki tapasztalati

játékosságot összekapcsolta a matematikai gondolkodással (Fenyvesi et al.,
2020).

Logifaces – taktilis élmény és térgeometria
A geometria görög eredetű szó, amelynek eredeti jelentése földmérés. A

geometria a művészet történetében társul az ikonometria fogalmával, amely a
kép szerkesztését jelenti. A kép terének geometriája és ikonometriája egy olyan
gondolkodásmódra jellemző, amely stíluskorszakoktól függetlenül a művészet
egész történetén végigvonul. Ez a logikus gondolkodás struktúráit alkalmazó
térábrázolások útvonala, amely nem más, minta négyzethálós térképzet, az
axonometria, az egyidejű síkok tere, a perspektíva és a paradox terek
ábrázolása.

Ezzel párhuzamosan a művészeti térábrázolások a mitikus gondolkodás
alapjaira épülő organikus formarendszereket is alkalmazták: az asztrális-
tellurikus tér koncepcióját, a permeabilitás térképzetét, a folyamat-közeg forma
viszonyait és az egy térben megjelenő különböző idő együttállások ábrázolását.

Ez a két útvonal visszavezet minket Szókratészhez, aki az európai
gondolkodás hajnalán, -amikor egy tanítvány kérdést intézett hozzá-
visszakérdezett: „Mivel tanítsalak? Mítosszal vagy logosszal?” Ha a kérdés az,
hogy mi a tér, akkor elsődleges válasz lehet az, hogy a teret meg kell tanulni
látni és benne tájékozódni. A tér megtanulásának egyik logikus módja a
művészeti geometria, amely a sík–egyenes, a sík–sík, a test–sík kapcsolatainak
feltárásával foglalkozik.

A tér megtanulásának másik – logoszra épülő – módja lehet a logikai
játékok gyakorlata.

Az egyik közismert kínai eredetű logikai síkjáték a tangram, amelynek az
alapja a 4x4-es rács. Egy másik az indiai eredetű chatrang („négy osztag játék”,
indiai sakk), ennek a táblája egy 8x8-as rács, vagy a szintén 8x8-as táblájú
ashtapada (2. ábra).

A négyzetes formára épülő logikai játékok mellett ott vannak a
háromszög-formákat alkalmazó elképzelések is. Például a Triagonal és a
stratégiai Spectrangle kortárs logikai játékok háromszög alakú és osztású
táblákat használnak (3. ábra).

A Logifaces (4. ábra) is részben a háromszögek struktúráját alkalmazza.
A Logifaces logikai kirakós játék, amelynek egyetlen szabálya van: úgy kell
egymás mellé helyezni az elemeket, hogy azok ugrás nélküli folytonos felületet
alkossanak. A 16 darabos készletből ezzel a szabállyal kirakható egy egyenlő
oldalú háromszög, de más alakzatok is összeállíthatók a szabály betartásával. A
logikai síkjátékokhoz (pl. Tangram) képest a térelemek kombinálási
folyamatához (5. ábra) hozzáadódik egy taktilis élmény, amely inspirálja az
improvizatív variálást, és egy térbeli hullámfelületű forma lesz az eredmény. A
Logifaces játék ötvözi a térgeometria és a taktilis élmény lehetőségeit.
Visszatérve az évezredes szókratészi kérdéshez, hogy mivel tanítsalak:
mítosszal vagy logosszal? – azaz mire fókuszáljunk, az élményszerű felismerés
vagy a rendszerezett megismerés módszerére-e, a Logifaces válasza az, hogy
ötvözzük e két utat a konstruálás állapotában.
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Logifaces és a háromdimenziós modellezés
A kortárs technológiai vívmányok – különös tekintettel az internet, a

virtuális valóság, a kiterjesztett valóság (AR–augmented reality), a mesterséges
intelligencia – alapjaiban változtatják meg a valóságról és emberi
viszonyainkról kialakított képet. Ezzel egyidőben változik a művészeti oktatás
területén alkalmazott módszerek tárháza is, például teret nyer a 3D modellezés
és a digitális alkotás. Új kapcsolódási formák jelennek meg az
interdiszciplinaritás területén. Hangsúlyosabbá válik a műveltségi területek
rizomatikus hálózatának megteremtése, a nyitottság a kísérletezésre, a realitás
analóg és digitális valóságának együttes működtetésére, a konstruálás
közvetlenségére. Amikor a művészeti oktatásra gondolunk, lehet, hogy nem a
3D-s digitális modellezés az első, amely eszünkbe jut. Azonban, mint minden
más művészeti technika, ez is kiváló lehetőség a művészeti kreativitás számára.
Ezen kívül a 3D nyomtatók és a könnyen használható 3D tervező szoftverek
lehetővé teszik a diákok számára, hogy hasonlóan a kézzelfogható festményhez
vagy szoborhoz, életre keltsék 3D alkotásaikat.

A Logifaces újszerűsége abban rejlik, hogy a digitális felület- és
formatervezés módszerét a monitorról átemeli a tapintható valóságba, hidat ver
az anyagtalan alakzatok és az érinthető fizikai valóság között.

„A játékot korunk háromdimenziós modellező szoftverei inspirálták. Egy
hullámfelület matematikailag bonyolult, ezért a digitális modellező programok
háromszögekre bontják az ilyen felületeket, hogy azok a számítógépek és a
program használói számára kezelhetőek legyenek. Ezeket a háromszögeket
nevezzük facesnek. A Logifaces a számítógépes grafikáknak ezt a
karakterességét kívánja megjeleníteni és játékossá tenni őket a való
világunkban. A Logifaces élmény különlegességét a térbelisége és
tapinthatósága adja, ez a logikai játék azoknak szól, akik egy kétdimenziós
logikai kihíváson túl a térbeliségét és az esztétikáját is értékelik.” – írja
Hoffman Petra a játékról (Hoffman, 2014).

Logifaces művészeti nevelés és design
A Logifaces építőkockák szorosan kapcsolhatók a művészetek, tervezési

folyamatok eszközeihez. Alapul szolgálhatnak a játéknak, a kreatív
gondolkodásnak, akár komplex tervezési folyamatok inspirációs forrásai is
lehetnek. Kiindulhatunk a játék logisztikai hálójából, térelrendezési felületéből,
vizuális megjelenéséből, mintaképzési tulajdonságából, texturális képéből,
anyagvalóságából, és sok más, gondolkodási folyamatokat elindító
jellemzőjéből.

A Logifaces játék művészi design alapokon született, művészi és
vizualizációs kapacitásokkal rendelkezik, lehetőséget ad integráló és interaktív
módon tanítani a STEAM tantárgyakat, és elősegíti a hosszabb figyelemfókuszt,
a kombinatorikai készségeket, a szociális készségeket, például a
kommunikációt és a kreativitást. A játék fejlesztője, Lakos Dániel is erősen
kötődik a művészetekhez, Logifaces játéka pedig Magyar Formatervezési Díjat
kapott.

A Logifaces művészeti és design feladatok háromévi kísérletezési
folyamat eredményeként születtek meg. A Logifaces módszertani kiadványban

a művészeti és design feladatok két nagy kategóriába vannak rendezve és három
iskolai korosztály számára ajánlottak: 1–4. osztály, 5–8. osztály és 9–12.
osztály. A két nagy kategória: vizuális témákon alapuló Logifaces feladatok és
művészeti technikákból kiinduló Logifaces feladatok. A Logifaces feladatoknál
– mindkét kategóriában – a vizuális design alapvető építőelemeinek ikonjai
jelzik az adott feladatra leginkább jellemzőket. A számos művészeti
megközelítést számon tartva hét dolgot tekintünk a vizuális design alapvető
építőelemének: a vonalat, a felületet, a formát, a tónust, a színt a teret, a textúrát.
Minden feladatnál a cím és az ikonok adnak elsődleges tájékoztatást (6. ábra).

A vizuális témákon alapuló Logifaces feladatok a booklearning módszert
és a szisztematikus nevelés fő témáit követik. A vizuális témákon alapuló
Logifaces feladatok témái: Sík és téri hatás / A művészeti eszközök és a vizuális
hatás / Kor, stílus, műfaj & kortárs művészeti jelenségek / Design, divat,
identitás / Természetes és mesterséges környezet /Környezet: technológia és
hagyomány / Környezet és fenntarthatóság, környezettudatosság (7. ábra).

A művészeti technikákból kiinduló Logifaces feladatok az anyagok
minősége, a textúrák és az intuitív alkotás felől közelítenek a lehetséges
megoldások felé, a lifelong learning módszert alkalmazva. Az anyagok
minőségének inspirációjából kiinduló alkotási folyamat erősíti a kreatív
gondolkodást és probléma megoldási készséget (8. ábra).

Logifaces és a tudományos nevelés
A Logifaces építőkockái a művészeti, matematikai szakemberek mellett

természetesen a természettudományokat oktató pedagógusok fantáziáját is
megmozgatják. A nemzetközi együttműködés keretében a pályázati konzorcium
felhívást intézett a szaktanárok felé, melynek keretében arra ösztönözte őket,
hogy tanóráikba integrálják a Logifaces használatát. A több országban
meghirdetett felhívásra szép számmal jelentkeztek az általános és
középiskolákban oktatók. A benyújtott óravázlatok, tanórai foglalkozások
bírálata során fontos szempont volt, hogy a mértani alakzatok szemléltető
eszközként történő alkalmazása ne legyen túl erőltetett, igénybevételük segítse
az új tananyag megértését, ismeretek elsajátítását.

A legtöbb pályamű a fizikához (érintett tématerületek: egyensúlyok,
sűrűség, optika, mozgási energia), a földrajzhoz (domborzati viszonyok,
klimatikus változások hatásainak szemléltetése) és a biológiához (biokémiai
vegyületek kapcsolódásának megértése, populációk kialakulásának
illusztrálása) kötődött (9. ábra). A legizgalmasabb iskolai feladatok bekerültek
abba a kiadványba, mely az Európai Uniós nemzetközi együttműködés
eredményeit mutatja be (Lakos & Losonczi, 2022).

A Logifacest a tanórákon kívüli ismeretterjesztés eszközeként is
bemutattuk oktatási intézményünkben. A Diák Innovátorok Klubjának tagjai a
magyar szakemberek által fejlesztett dimenzióváltó logikai játék létrejöttének
történetét követhették végig az ötlettől a piaci termékig egy interaktív
műhelyfoglalkozás keretében. A workshopon megismerhettük az alkotók
motivációit, a termékfejlesztés gyakran rögös útját. A 2021/22-es tanévben a
Trendi Trendelli STEAM élménynap keretében külön programsávot kapott a
Logifaces játék.
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Tapasztalataink szerint a diákok életkortól függetlenül „késztetést
éreztek” arra, hogy a lehető legkreatívabb módon tanulmányozzák a geometriai
elemekből kialakítható alakzatokat és felületeket. Az okostelefonok
korszakában ritkán látunk ehhez hasonló „építőkockákat”, melyek hosszú
órákon át lekötik a fiatalokat.

Logifaces Erasmus módszertani együttműködés
A nemzetközi kooperáció részleteit az alábbi fejezetben tárgyaljuk:
Az „Analogue game for digital minds – Logifaces methodology” /

„Analóg játék digitális elméknek – Logifaces módszertan” (Erasmus+ 2019-1-
HU01-KA201-061272) program a STEAM-központú projektek közé tartozik.
A STEAM a természet- és a mérnöki tudományok, a technológia, a művészet és
a matematika integrált szemléletét jelenti.

A Logifaces Erasmus + módszertani projekt fő célja egy új, vizuális
matematikai és művészeti oktatási rendszer előkészítése, adaptálása és
elterjesztése az EU-szintű iskolai oktatásban. A projekt a Logifaces játékon
alapul, amely egy térbeli geometriai, logikai és szenzomotoros készségfejlesztő
játék. A projekt célcsoportja a 6–18 éves általános és középiskolás diákok. A
különböző országok különböző oktatási rendszereiben működő iskolák és
intézmények meghívást kaptak a játékon alapuló STEAM gyakorlatok
kidolgozására és tesztelésére, amelyek az általános iskolai oktatástól a
középiskolásokig terjedő iskolai oktatás széles skáláját fedik le.

A Logifaces projekt az alábbi készségek erősítésére fókuszált:
Rugalmas gondolkodás - Problémamegoldó készség fejlesztése

különböző megoldásokon való munkával.
Kreativitás – Képzelethasználat egyedi megoldások megtalálásával,

nyitott végű feladatok alkalmazásával.
Térbeli és vizuális tehetségfejlesztés - Különböző objektumok

kapcsolatának megértése és absztrakciója - Képesség 2D-ben és 3D-ben
elképzelni a forgásokat.

Kommunikáció – Verbális készségek és kommunikációs projektek közös
tervezése és kivitelezése, technikai és művészi nyelvhasználat mellett.

Képzelet – A Logifaces elemek kombinációjakor a képzelet alkalmazása -
A képzelet a kreatív problémamegoldás és az absztrakt gondolkodás kritikus
aspektusának kapcsolata.

Tapintási érzékek – A Logifaces sokszögmodellezésen alapul, amely segít
a virtuális összetettség korai életkorban való érzékelésében a virtuális és a
fizikai összekapcsolás révén.

Csapatépítés - A Logifaces szabadon használható, vagy egy előre
meghatározott alakzat felépítésére irányul.

Művészi inspiráció – A szobrászat és a design felfedezése. A
domborműszerű felületek ötvözik a hagyományos esztétikát a kortárs dizájnnal.

Calculus – Az egyszerű elemekkel végzett felfedezés segíti a matematikai
és logikai tudatalatti készségek fejlesztését (Lavicza et al., 2022).

A Logifaces módszertani együttműködés célja, hogy segítse a tanárokat
különféle matematikai, tudományos, művészeti és egyéb fogalmak
bevezetésében és gyakorlásában. A Logifaces játék alkotója Lakos Dániel

magyar építész, tervező, a Budapesti Moholy-Nagy Egyetem (MOME)
adjunktusa, és Ausztriából, Finnországból, Magyarországról, Szerbiából
oktatók, kutatók és tervezők egy csoportja egyesítette erőit, hogy a játékhoz
kapcsolódó oktatásmódszertani anyagot fejlesszen. A gyakorlatokat a játék
tanítási eszközként történő felhasználása alapján készítették és a STEAM
oktatás szempontjai szerint rendszerezték.

Összegzés
A Logifaces Erasmus+ projektben résztvevő tanárokkal folytatott

megbeszélések és a diákokkal folytatott interakciók azt jelzik, hogy a Logifaces
hasznos eszköz lehet az oktatási környezet többféle módon történő
támogatására. A frissen piacra kerülő játékok nem terjedtek el olyan széles
körben, mint az oktatás kreatív és innovatív eszközei. A tanárokat és a diákokat
összekapcsolni a Logifaces-szel egy lépés lehet annak érdekében, hogy a
pedagógusok pozitívabb képet kapjanak a játékokról.

A Logifaces módszertani feladatgyűjtemény elkészítésével szeretnénk
hozzájárulni a gamifikáció terjesztéséhez és ahhoz, hogy minél több oktatási
térbe eljusson a Logifaces játék.
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5. ábra: Kreatív alkotások síkban és térben

Vonal Alakzat Forma Tónus Szín Tér Textúra

6. ábra: Logifaces módszertani kiadvány ART template fejezetének tájékoztató ikonjai

7. ábra: Vizuális témákon alapuló Logifaces feladatok (válogatás)
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8. ábra: Művészeti technikákból kiinduló Logifaces feladatok (válogatás)

9. ábra: Logifaces elemek a természettudományi órákon (válogatás a nemzetközi pályázatra
érkező ötletek közül)
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Gondolatok a bábpedagógia kontextusairól, 21. századi
diszpozícióiról, illetve társművészeti diskurzusairól

Láposi Terka
művészetpedagógus
Vojtina Bábszínház

Debreceni Egyetem, Gyermeknevelési és Gyógypedagógiai Kar,
Kommunikáció Irodalom Dráma Tanszék

Absztrakt
Tanulmányomban a bábpedagógia helyét keresem a művészetalapú

módszerek kontextusában. Vizsgálom a bábművészet és a bábpedagógia
határait, illetve elemzem a bábu használatának funkcióját az egymást metsző
kereszteződésekben. Elemzésemben támaszkodom a bábjáték műfaji
összetettségére, összművészeti jellegére, a művészetek integrációjának
képviseletére, illetve arra a tézisre, hogy a bábjáték pedagógiájának fókusza,
mint élményt adó tevékenység egyidejűleg drámai és tárgyalkotó tevékenység.
Hangsúlyt fektetek arra az előfeltevésre, hogy a bábjáték lételeme a bábu, mely
mindenkor eleven lény benyomását kelti, így vizuálisan, auditíven,
kinesztéziásan nyújtja az ingereket, alkalmazott módszerként pedig egymást
feltételező kapcsolatot tart a drámapedagógiával, az alkalmazott színházzal, és
a művészetalapú eljárások számos formájával is.

A bábpedagógia kontextusának vizsgálatát indokolttá teszi a 21. század
kortárs bábművészetének esztétikai diskurzusa, a legújabb, a műfaj határait
feszegető irányzatok, az új fogalmak mentén alakuló műfaji átrendeződések, a
társművészetek erős jelenlétének hatásai; annak a ténye, hogy a színház és a
bábszínház között létrejött a szabad átjárás, a határok alakíthatók lettek, sőt
megszűntek. A kérdés adott: ezek a művészetből fakadó paradigmaváltások
hogyan hatnak a pedagógusképzés alkotói folyamataira, a bábos képzések
szemléletére, a felsőoktatás különféle művészetalapú eljárásaira, illetve
észlelhető-e változás a színház-, bábművészet és a (báb)pedagógia
diszciplínáinak nézőpontjaiban?

Kiemelt célomnak tekintem annak megmutatását, hogy a tárggyal, a
bábbal való játék absztrahálva teremt hidat a látható és a láthatatlan világ között,
ezáltal alkalmas arra, hogy komplexen ágyazzon meg a művészettel nevelés
hatásmechanizmusának. Az azonosulás lélektani mechanizmusa leginkább a
cselekvésvággyal jellemezhető, az akciók színpadjaként értelmezett bábjátékos
műfaj messzemenően képes ezt kielégíteni. Az alkotói folyamatban az
animációs szemlélet, a bábos és metaforikus gondolkodás, az absztrakció és az
ezt érvényesítő képességek fejlődése a gondolkodási műveletek mindegyikére
épít, fontos szerepet kap a többoldalú érzékelés egyidejűsége.

Írásomban arra törekszem, hogy az elméleti megközelítést alkotói és
pedagógiai tapasztalataimmal tegyem hitelessé, illetve bemutatom a Vojtina
Bábszínház és a Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Gyógypedagógiai
Kara között kötött együttműködés alapjait, vállalásait, hatásmechnizmusát.

A bábszínház és a pedagógusképzés közös metszetei
A Vojtina Bábszínház alkotója, színházpedagógusa, művészeti vezetője

vagyok, emellett mestertanárként tanítok a Debreceni Egyetem
Gyógypedagógiai és Gyermeknevelési Karán. Vendégoktatóként több
egyetemen évtizedek óta kutatom és tanítom a bábpedagógia módszertanát, a
modern színháztudomány elméleti és módszertani alapvetéseit.
Színházpedagógusként mindezek mellett számomra lényeges, hogy valós
kooperációt alakítsak ki a bábszínház és a felsőoktatás világa között, hogy
összefonódjon a művészet és a pedagógusképzés művészetalapú gondolkodása,
építkezzen egymásból/egymásra e két entitás néhány megvalósítható eleme.

Saját művészetpedagógiai munkásságom egyik pillére, hogy közvetlen
kapcsolati hálót, közös és organikus fundamentumot alakítsak ki e két terület
között. Írásomban ennek jelentőségére szeretnék rávilágítani. Elemzésem
perspektívája annak megmutatása, hogy a színház termékeny kontextust képes
megnyitni a pedagógusképzés előtt. Tapasztalatom szerint a kortárs művészet
diskurzusából kihagyhatatlan a színház, a bábszínház mint tréningek közege, ha
a művészeti kurzusokat, jelen esetben a bábpedagógiát szeretnénk egyetemi
hallgatóinkkal megéltetni, megtapasztaltatni. A hallgatókban a bábszínház
közegében való közvetlen jelenlét más kontextusokat, gondolkodási irányokat
és főleg sajátélményű tevékenységekre épülő alkotó folyamatokat nyit meg.

Művészetpedagógiámban nagy hangsúlyt fektetek arra, hogy
karakteresebb, határozottabb közös felületet, illetve metodikai konszenzust
teremtsünk a pedagógusképzés bábjátékos kurzusai és a kortárs bábművészet
között. Azt képviselem, hogy a kortárs művészetelméleti nézetek érvényes
diszpozíciót nyerjenek a bábjáték pedagógiai, gyakorlatorientált megvalósulási
folyamataiban.

Elemzésem kiterjed annak reprezentálására is, hogy bemutassam
bábpedagógiai kurzusaim alappilléreit, hangsúlyozva a művészetközvetítés
szemléletváltásának igényét, a bábjáték eszközeinek alkalmazásában a
perspektívaváltás fontosságát. Gondolatmenetem fontos tézise, hogy a
bábszínházi tapasztalati horizont nagyban megnyitja a bábpedagógiai kurzusok
perspektíváját a pedagógusképzésben.

2021 őszén együttműködési megállapodást kötött a Vojtina Bábszínház és
a DE Gyermeknevelési és Gyógypedagógiai Kar. A megállapodás tárgya, hogy
a bábszínház külső oktatási helyszínként teret és lehetőséget biztosít a Kar
hallgatói részére a gyakorlatorientált művészeti képzési formákhoz,
tartalmakhoz. Megállapodtunk abban, hogy sajátélményű tapasztalatot
felkínálva – gyakorlási lehetőségként, továbbá a hallgatók szakszerű
felkészítése céljából a bábjátékos tantárgyak oktatása előre egyeztetett
óraszámban, hallgatói létszámban a Vojtina Bábszínházban valósul meg. Ezek
a következő kurzusok és hozzájuk tartozó tevékenységi formák:

- Bábpedagógia (óvodapedagógus hallgatók részére): előadások elemzése,
interaktív foglalkozáson történő hospitálás, sajátélményű tréningek

- Bábjáték a dramatikus népszokásokban (szabadon választható tantárgy az
alapszakos hallgatók részére): rítus-, dramatikusjátékokon történő
hospitálás, sajátélményű tréningek
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- Érzékenyítés a bábjáték eszközeivel (szabadon választható tantárgy az
alapszakos hallgatók részére): a sajátos nevelési igényű gyermekek részére
tartott programokon való részvétel, interaktív foglalkozáson történő
hospitálás, sajátélményű tréningek

- Művészetpedagógiai eljárások módszertana (bábterápia)
(gyógypedagógus hallgatók részére): interaktív foglalkozásokon történő
hospitálás, sajátélményű tréningek

- Bölcsőszínház (csecsemő- és kisgyermeknevelő szakos hallgatók részére):
csecsemőszínházi előadáson való hospitálás, sajátélményű tréningek

- Gyerekkultúra (óvodapedagógus hallgatók részére): előadások elemzése,
interaktív foglalkozáson történő hospitálás, sajátélményű tréningek

Szakirányú továbbképzési szakok esetében az oktatás egyes elemeit a
bábszínházban helyeztük ki, ezek a következők: Bábpedagógia, Gyerek és
ifjúsági irodalom, Művészettel nevelés a legkisebbeknek.

A Bábszínház a fentebb felsorolt kurzusokban a hallgatók számára fontos
szakmai, módszertani, művészeti, befogadásesztétikai, kritikai gondolkodást
célzó témát képviselő, színházi előadásokat, sajátélményű tréningeket,
manuális bábkészítő foglalkozást biztosít.

Bábjáték a kortárs bábművészet szemüvegén keresztül
S mi indukálta, illetve indokolja e szakmai kapcsolatot a művészet és a

tudomány, illetve a bábszínház és a művészetpedagógia között?
A bábjáték az átváltozások élményt adó színháza, a szüntelen átalakulás

és átalakítás művészeti szcénája, a szüntelen metamorfózisok közege. A
bábjáték esszenciáját kettőssége adja: egyrészt a bábuval való játék, másrészt a
tárgyalkotás folyamata, a bábu, a figura létrehozása, megteremtése.

A bábművészet identitását játékaiban és előadásaiban felmutató, erősen
vizuális műfaj. Akár a művészet, akár a pedagógia felől közelítünk,
evidenciaként kezeljük a bábjáték elnevezést, mint gyűjtőfogalmat, mely lefedi
a bábművészet és a bábjáték alkalmazott területeit is.

A bábu eredendő mássága miatt az ember számára az állandó igézet,
bűvölet, varázslat, játék tárgya lesz. A báb hozzá segíthet ahhoz, hogy a
klasszikus filozófiai problémákat – test és lélek, élő és élettelen, szellem és
anyag, mozgó és mozgatott kapcsolata, deszubjektivizáció, dehumanizáció –
más perspektívából lássuk (Darida, 2020). A bábjáték önálló műfaj, egyenrangú
társa a színművészet minden ágának. A komplexitás és formai gazdagság
ugyanúgy jellemzője, mint a színjátéknak.

Köztudott, hogy e műfaj leglényegesebb lételeme, amely
megkülönbözteti minden más színházi formától a bábtárgy használata. Ember
és tárgy találkozása a színpadon, illetve a játék terében egy szokatlan
kommunikációs helyzetet generál, amelyben mindkét fél lényegi átalakuláson
megy keresztül. A mozgató és a bábja közötti kölcsönösség, a hatás és
ellenhatás dinamikája, a lényem transzportálásának technikája alapvetés a
bábjátékban, elengedhetetlen ezek kipróbálása a bábpedagógiában is. Lényeges
megtapasztalni, élmények sorával érzékelni a megjelenítés és testté válás
képszerű folyamatai során azt, hogy a dolgok miképpen telítődhetnek meg

élettel, hogyan lehet sorsuk, milyen absztrakciókon érdemes átjussunk, hogy az
átalakulások mélységes jelentését megélve testtapasztalattá tudjon válni a
szellemi kibontás is.

A bábu létének aszerint, hogy mely aspektusára helyezzük a hangsúlyt- az
anyagiságra, a tudat hiányára, az élettelenségre, a megalkotottságra,
megelevenítésre, átváltozásra, átalakításra, az elvonatkoztatás mértékére, a
metaforikusságra, megannyi lehetséges mód kínálkozik a báb definiálásara.

A magyar bábművészet a 21. században élénk és karakteres változásokon
megy át, a tradicionális, klasszikus bábjátékot jelentő technikák mellé új
formák, új technológiák, új anyagok felhasználásával előállított médiumok
épülnek be. Hagyományos és kortárs formanyelvek permanens keveredésének,
új trendek születésének, megszűnésének lehetünk a tanúi. Gimesi Dóra (2016)
szerint dinamikusan változnak a dramaturgiai alapvetések is. A 20. század
közepén forradalminak tűnő, és újszerű megoldások mára túlhaladottá váltak. A
gyerekeknek játszott előadások és a felnőtteknek szóló művészbábszínház
között elmosódtak a határok. „A látható mozgató megjelenésével új
dramaturgiai problémák és lehetőségek merültek fel, miközben az élő színház
is egyre inkább integrálni kezdte a bábot” (Gimesi, 2016, p. 124).

Marek Waszkiel (2018), lengyel színházteoretikus a kortárs
bábművészetet vizsgálva egész Európa művészetére gondolva azt állítja, hogy
21. századba átlépve egy másik bábkorszakba léptünk. „Tulajdonképpen
minden megváltozott: a színházak és bábegyüttesek működésének tere és
háttere, a műsor, a bábosok képesítése, a képzési rendszer, a látványtervezés
szerepe, a színházi technikák.” (Waszkiel, 2018, p. 83) A klasszikus,
tradicionális paravános játékok szinte teljesen eltűntek. Amíg a paraván
elválasztotta az emberek és a bábok világát, a létező valóságot a megjelenítettől,
addig napjainkban már a báb nélküli bábszínházi előadás sem ritka. A bábok
formája is változásokon ment keresztül a kesztyűs báboktól, a marionettektől
kezdve a maszkokon, a deformált alakokon keresztül egészen a hétköznapi
tárgyakig, sőt, a marionetté alakított színészig. „Az önkifejezés új eszközeinek
keresése közben a bábművészek eltávolodtak az eredeti mintáktól és a
klasszikus technikáktól, egészen addig, míg a bábszínházból kezdtek eltűnni a
bábok” (Waszkiel, 2018, p. 83)

Bencsik Orsolya (2012) a baba és báb tárgyakat vizsgálva kiemeli közös
jellegzetességüket, azt, hogy mozgatójuk – akár a játék, akár az előadás
nézőpontjából tekintve ‒ „életre” kelti őket. „Míg azonban a bábot kifejezetten
mozgásra tervezték, addig a baba tehetetlen, merev, és a mozgatás mindig a
külső testfelület érintésével valósul meg, nem úgy, mint a báb esetében, amely a
bábtest belsejébe helyezett kézzel, illetve egyéb testrésszel is mozgatható, így
fizikai értelemben szorosabban kötődik az emberi testhez és mozgáshoz”
(Bencsik, 2012, p. 1) Bencsik a bábot és a babát a lélek és ezen belül a tudattalan
működését szimbolizáló eszköznek tekinti, felhívja a figyelmet e művészeti
eszközök kiemelt szerepére az animációs filmekben, illetve olyan élőszereplős
filmekben, amelyekben bábot alkalmaznak, de animációs szemlélettel.
Konklúziója, hogy „a bábok és babák elsősorban az emberhez való hasonlóság
és a stilizáltság kettősének köszönhetően alkalmasak arra, hogy az érzelmek,
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ösztöntörekvések és ezek elfojtásából származó szorongások hordozóivá és
kivetítőivé váljanak” (Bencsik, 2012, p. 1).

Goda Mónika (2019) paradigmaváltó gondolatot kínál a bábuval
alkotónak azon állításával, hogy a 21. század első két évtizedének tárgyakat
szerepeltető előadóművészete a bábot nem egyszerűen a színjátszás
eszközeként kezeli, hanem saját műfaji határait feszegeti, sőt, lebontja. Teszi ezt
úgy, hogy újra és újra rákérdez határainak jelentőségére, és játékterének
tényleges kiterjedését sematizálja. A 2020-as években szembetűnővé vált, hogy
a bábművészet alkotói közül többen kiiktatják alkotásaikból a klasszikus
értelemben vett szerepjátszást (amelyben a báb a szereplőt jelképezi), és egy
másik szintre helyezik át a báb által végzett reprezentációt. A báb egyre inkább
a megjelenítés aktív résztvevőjeként, a mozgató partnereként, mintsem passzív,
mozgatott figuraként, mindössze projekciós felületként van jelen. Ezzel viszont
kilép az eddig pusztán felfüggesztett és mozgatott létből, és visszahatóvá,
együtt-játszóvá válik, a bábu mintegy egyenrangú entitásként lesz jelen az
előadóművésszel.

Ellinger Edina (2017) az animáció szemszögéből a tárgyjátékon belül
megkülönböztet funkcionális és figurális (antropomorfizált) tárgyjátékot. „A
figurális (antropomorfizált) tárgyjáték, hasonlóan a figurális bábszínházhoz,
utánzási funkciót tölt be, és a játékmódra az antropomorf mozgásjegyek
jellemzőek, függetlenül a színpadon használt tárgyak adottságaitól és
funkciójától. Ebben az esetben a tárgyakat, az eredeti rendeltetésüktől eltérően,
az ember utánzása érdekében manipulálják, és hajtanak végre velük
mozdulatsorokat” (Ellinger, 2017, p. 17).

A bábjáték lényeges alappillére az antropomorfizáció, az animizmus
leggyakoribb formája, különösen azért, mert ennek jelentősége a gyermeknek a
tárgyakat lélekkel felruházott tevékenységében ismerhetjük fel.

Lázár Helga (2021) egy új fogalmat definiál a bábművészet keretein belül,
a filozófiai beágyazottságú, elmélkedő, reflektív, szemlélődő attitűdű
figuraszínházét. „A figuraszínház alapvető szemléleti sajátossága, hogy a forma
mibenlétére és paramétereire, lehetőleg mindenfajta előzetes koncepciótól és
gyakorlati tudásától elvonatkoztatva igyekszik reflektálni. A figuraszínházi
művész arra fókuszál, hogy mi az, amit lát, és a látottak milyen gondolati
hullámokat, érzéki hatásokat keltenek benne, nem pedig arra, hogy az adott
forma egyébként milyen szemantikai mezőkben létezett, létezhet, létezik.”
(Lázár, 2021, p. 136). Lázár szerint a báb- és a figuraszínház műfaja azonos
alapokon nyugszik, mivel mindkettő a mozgásban lévő, élettelen formára
fókuszál, viszont a különbözőség az illúziókeltésben, a koncepció- és
szövegkezelésben, a mozgató és mozgatott viszonyában észlelhető.

Jákfalvi Magdolna (2009) A kiberbáb című tanulmányában 2009-ben sok
vitát kiváltó megállapításai 2020-as években már beágyazódottak lettek a
bábesztétikába, sőt kiegészültek a robotika legújabb irányzataival, az
animatronika, azaz a báb és a technológia kutatásának területeivel, a kinetikus
szobrok bábként funkcionáló robotjaival. A bábművészetbe is egyre gyakrabban
szivárognak be a 21. század technikai fogalmai és szerkezetei, megjelennek a
testrobotok, a robotbábok, a „poszthumanista elgondolások az ember és báb
kapcsolatáról” (Hutvágner, 2017). A kiberbáb jelensége egy szimbiózis

együttállása, mégpedig a „technikával gyarmatosított” test, a képernyő és a
projektált test hármasságának eredménye. Jákfalvi (2009) a kibertérben történő
bábalkotásra legegyszerűbb példaként, illetve hétköznapi jelenségként a
„nevelde” típusú állatbábot említi, amikor létrehozunk egy virtuális lényt és
életben tartjuk. A babafunkciót töltik be ezek a virtuális lények, mindenki saját
képére alkotja, formálja, nevet ad neki, „babusgatja”, azaz bábozik velük.

Hilarion Gottfried Petzold (1996), pszichológus azt állítja, hogy a
kisgyermek önmaga bábfigurája, a kéz, a láb mozgáskoordinációja, a
mozdulatok gyakorlása, a végtagok tevékenységei hasonlatosak a babázáshoz.
A testrészekkel való együttmozgás során tapasztalja meg énjének fizikai
határiat. Petzold ezt a folyamatot a mindenséggel való összetartozásból való
kiválásnak nevezi. Ebben a kiválásban fontos elem, fontos eszköz a kisgyerek
életében a baba, a játékszer, mely mint átmeneti tárgy funkcionál. Ennek az
átmeneti tárgynak a segítségével tapasztalja meg önmagát. „Ahogyan a fejlődés
előrehaladtával közvetítő tárggyá válik, azaz médium lesz, amely az
általánostól a különöshöz, a sajáttól az idegenhez, az éntől a teig közvetít,
egyaránt lehetővé teszi a kapcsolatot és az elhatárolódást, és ezzel az identitás
kialakulásának komplex folyamatában döntő szerepet tölt be” (Petzold, 1996,
p. 333). Ennél a gondolatnál feltétlenül utalnunk kell Winnicott, a neves
pszichoanalitikus, a tárgykapcsolati elméletek egyik jeles képviselőjének
kutatásaira, aki bevezette az átmeneti tárgy fogalmát. E tárgy helyettesíti az
anyát, egyszerre szimbólum és valóságos, konkrét tárgy, amely segítségével
megtapasztalja az én és nem én szétválasztását. Átmeneti tárgy olyan tárgy,
amelyet az alany úgy kezel, mintha az félúton lenne önmaga és egy másik
személy között. (Winnicott, 1999, p. 101–107) A bábjáték lélektanát és
pedagógiáját tekintve Winnicott megkerülhetetlen.

Petzold több évtizedes terapeutai tapasztalatai alapján azt tanítja, hogy a
gyerek a bábbal mint átmeneti tárggyal lehetőséget kap önmaga érzékelésére,
hatalmat épít ki önmaga fölött. A bábu így válik az ösztön-kezelésben társává.
Az élettelen figura arra készteti a vele játszót, hogy életet adjon neki. A tárgy
(baba és/vagy báb) elkészítése „sajátos bűvölettel párosul. A megállt idő
illúziójában az anyag, a matéria felszívja a formázót, az alkotót. Mintha teljes
figyelmével, minden impulzusával a nyersanyagba áramlana. Tudata a
koncentráció legmagasabb fokán van. Tudattalan erejének, tekintetének és
kezeinek gyújtópontjában kialakul a baba teste, az alkotó akarat szerint, aki
egész testével, mimikájával, gesztusaival, tartásával, légzésével részt vesz
ebben. A baba testét nézegeti olyan intenzitással, mintha tükörbe tekintene.”
(Petzold, 1996, p. 333)

Művészetpedagógiám alappillérei
A fentebb említett elméletek és megállapítások nagyban hozzájárulnak

művészetpedagógiám kereteinek és mélységeinek kialakításához. Széles
perspektívát kínálnak egy folyamatosan formálódó, állandóan fejlődő szöveti
hálót kialakítani a tevékenységek gazdagításában is.

A bábjáték műfaji összetettsége mellett nagyban támaszkodok az
összművészeti jellegére, a művészetek integrációjának képviseletére, illetve
arra a tézisre, hogy a bábjáték pedagógiájának fókusza mint élményt adó



416 417

tevékenység egyidejűleg drámai és tárgyalkotó tevékenység. Viszont ezeknek
nem szükséges koherensen egymásból fakadniuk. E két tevékenység egymásra
épülve, egymást kiegészítve a legteljesebb élményt adhatja, miszerint a magam
alkotta bábut magam keltem életre, de a bábuval játék létrejöhet a tárgyalkotást
nélkülözve is.

Lényegesnek tartom, hogy a bábjátéktól elvitathatatlan az anyag
átalakításának szabadsága, hiszen az anyag körbe vesz bennünket érintetlen
formájában és általunk érintettben. Az anyagot ismerjük, bár mindig más arcát
mutatja, tapintjuk, hajlítjuk, formáljuk. Gyakran ellenáll, kikényszeríti a
találékonyságunkat, olykor engedelmes eszközünkké válik, de képes elillanni és
az örökkévalóság látszatát is kelteni. Az anyag rejtélyes, fel kell fedezni, meg
kell ismerni, mely folyamathoz a következő fogalmakra építünk: anyag,
anyagformálás, az anyag viselkedése, alakítás, kibontás, tárgy (általában),
tárgyak manipulációja, elvonatkoztatás, átalakulás, jelalkotás, típusalkotás,
figurateremtés, mozgatás, megelevenítés, életadás, animációs szemlélet,
dualitás, szerepfelvétel, helyettesítés. Ezek, a bábbá manifesztálódó tárgyak
használatának szándékát lefedő fogalmak irányokat, viszonyokat metszenek ki:
kiegészülés, helyettesítés, projektálás, identitásfelerősítés, duplikálás,
testkicserélődés, megkettőződés, szónélküliség, rejtőzködés, elfedés, pótlás,
megidézés, felmutatás. Ezekhez a fogalmakhoz és irányokhoz társított kreatív
alkotói tevékenységek a világot felfedezni vágyó énünket folyamatos
motivációban tartja, újabb és újabb kísérletezésre inspirál.

Ezek mellett arra az állításra is alapozok, hogy a bábjáték mint a dráma
műnemén belüli gyűjtőfogalom, a színjáték része, így minden olyan konvenció
rá is érvényes, ami a drámára, a drámajátékokra. Ez pedig határtalan művészeti
és pedagógia eszközlétet biztosíthat a pedagógusjelöltnek. A test, a tárgy, a tér,
az anyag átalakításának kimeríthetetlensége, a zenei atmoszféra teremtése
együttesen adhatja meg az absztrakció, az imagináció, az improvizáció, a
stilizáció, a szimbólumképzés határtalanságát, illetve a drámai helyzetek
szituációinak, akcióinak kifejtését, ábrázolását, megelevenítését. A kísérletezés
kontextusa hathat leginkább a folyamatosan alakítható bábos, animációs
gondolkodásra.

Módszertanomban hangsúlyt fektetek annak az állításnak az élményszerű
kibontására, hogy a bábjáték lételeme a bábu, mely mindenkor eleven lény
benyomását kelti, így vizuálisan, auditíven, kinesztéziásan nyújtja az ingereket,
alkalmazott módszerként pedig egymást feltételező kapcsolatot tart a
drámapedagógiával, az alkalmazott színházzal, és a művészetalapú eljárások
számos formájával is.

Bábos kurzusaimban annak megmutatása is központi helyet foglal el,
hogy a tárggyal, a bábbal való játék absztrahálva teremt hidat a látható és a
láthatatlan világ között, ezáltal alkalmas arra, hogy komplexen ágyazzon meg a
művészettel nevelés hatásmechanizmusának. Az azonosulás lélektani
mechanizmusa leginkább a cselekvésvággyal jellemezhető, az akciók
színpadjaként értelmezett bábjátékos műfaj messzemenően képes ezt
kielégíteni. Az alkotói folyamatban az animációs szemlélet, a bábos és
metaforikusgondolkodás, az absztrakció és az ezt érvényesítő képességek

fejlődése a gondolkodási műveletek mindegyikére épít, fontos szerepet kap a
többoldalú érzékelés egyidejűsége.

Nézetem és a művészeti szcénában megélt tapasztalatim szerint a
bábpedagógia kontextusainak vizsgálatát indokolttá teszi a 21. század kortárs
bábművészetének esztétikai diskurzusa, a legújabb, a műfaj határait feszegető
irányzatok, az új fogalmak mentén alakuló műfaji átrendeződések, a
társművészetek erős jelenlétének hatásai, annak a ténye, hogy a színház és a
bábszínház között létrejött a szabad átjárás, a határok alakíthatók lettek, sőt
megszűntek.

A kérdés adott: ezek a művészetből fakadó paradigmaváltások hogyan
hatnak a pedagógusképzés alkotói folyamataira, a bábos képzések szemléletére,
a felsőoktatás különféle művészetalapú eljárásaira, illetve észlelhető-e változás
a színház-, a bábművészet és a (báb)pedagógia diszciplínáinak nézőpontjaiban?

Hogyan reflektál(hat) a művészettel nevelés a kortárs bábművészetre?
Színházpedagógusként, illetve a Vojtina Bábszínház alkotójaként

szeretném saját, tapasztalatim és megfigyeléseim alapján kialakult reflexióimat
megosztani a felvetett kérdésre. Vitathatatlan, hogy a bábművészet több
szempontból a kortárs művészet fókuszában áll, illetve ez utóbbi folyamatos
megújulását segíti. Ezt a kisugárzó, innovatív folyamatot érdemes
művészetpedagógiai szempontból is megvizsgálni, és a módszertanba
adaptálni.

A tárgyhasználat paradigmaváltása a bábszínházak világában újszerű
sokféleséget teremt, valamint egyre több és új fogalmak kapnak értelmet és
teret. Ezeket a bábpedagógiai kurzusokba beemelve tág teret lehet biztosítani az
értelmezések sokszínűségének, a kontextualizálást szolgáló sajátélményű
közvetlen játékoknak, valamint utat lehet nyitni a bábjáték több rétegű
működési mechanizmusának, illetve hatásainak megértéséhez, kutatásához. A
már fentebb említett fogalmakhoz (kiegészülés, helyettesítés, projektálás,
identitásfelerősítés, duplikálás, testkicserélődés, megkettőződés, szónélküliség,
rejtőzködés, elfedés, pótlás, megidézés, felmutatás …) formai megoldásokat,
számtalan tevékenységet tudunk társítani. A bábszínházi élmények
megsegíthetik az értelmezés kötetlenségét, a professzionalista művészi
szemlélet pedagógiai nyelvre való lefordítását.

A 21. század bábszínpadjain olyan szürreális kollázsok születnek, melyek
inspirálólag kell hassanak a művészetpedagógiára, a művészettel nevelés
komplex szemléletére, a művészeti tárgyak koherenciájára, az
összefüggésteremtések határtalanságára. A bábu és a tér kapcsolatrendszerének
kifejezésmódja egy olyan koherens esszenciát képvisel a bábszínpadon,
amelyet látva, elemezve, a képzési formáknak és eszközkészletüknek a
perspektívái tágulhatnak. A bábszínházi előadásokat nézve és elemezve a
hallgatókban karakteresebben megnyílik az értelmezések, a
metaforikusgondolkodás szabadsága. Látómezőbe kerülnek olyan tárgyalkotói
megoldások is, amelyekhez bátorságot a bábszínház világa, a színpad, a
bábműhely és az ott alkotó mesterek adnak, adhatnak a hallgatóknak. A
számtalan anyag megismerése, a vizualizáció új kontextusainak a kipróbálása
dinamikussá teszi annak a felismerését, hogy elengedhetetlen a
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művészetpedagógia és a művészeti szcéna közötti híd kialakítása, hogy a múlt
tradicionális valósága mellett megerősödik a kortárs vizuális metamorfózis
szabadsága.

A hallgatóknak felszabadult bátorságot ad annak a megtapasztalása is,
hogy az alkotók a bábot teljesen felszabadítják eddigi konvencióik alól, új
formákat hoznak létre, s ezeket az új formákat teljesen más kontextusokban
keltik életre, eltérnek a tér (színpadi / játék) racionális működésének elveitől.
Ezek felismerése lehetőséget ad ahhoz, hogy kialakítsák saját, egyéni bábos
módszertani eszköztárukat, amelyekben teret kap a metaforikus asszociáció, a
színpadi poézis, a vizuális narratíva, a verbalitás csökkentése, a tánc beemelése,
a belső képek, gondolatok transzportálása, a képi diskurzus sokoldalú és
felelősségteljes művelése.

A hallgató a bábszínházi közegben arra is példát lát, hogy a
bábelőadásokban egy időben van jelen a téri dimenziókkal való kísérletezés, a
mechanikai (akár téri) szerkezetek bravúros, a báb és bábosának egyenrangú
szférába való emelése, a vizuális konvenciók átértékelése, a formához való
tudatosabb jelentéstársítás, az egyéni vizuális nyelvre való törekvés. Mindez
arra motiválhatja őt, hogy kötöttségektől mentesen maga is kísérletezzen,
fogadja el társainak az egyéni és az övétől teljesen más megoldásait. Az pedig,
hogy a mozgató és a mozgatott viszonya átalakult, a mozgató látható lett, arra
sarkallhatja, hogy majdani pedagógusként a nyílt terű és a paravános játékokat
variálható módon alkalmazza. Nagy jelentűségű az is, hogy a bábművészetben
példát lát arra, hogy a báb és bábos egyenrangú felek lettek az elmúlt
évtizedekben. Ez az ő módszertanában majdan megengedi a szövegkezelés
megváltozását, a történetvezetés mozaikos kezelését, a bábtechnikák egy
történeten belüli vegyes alkalmazását. Megtapasztalhatja, hogy a mozgató
milyen hatalommal rendelkezik a bábja felett, hogy ki irányítja a történetet (a
báb vagy a bábos), milyen módon kommunikálnak egymással, valamint azt,
hogy ők ketten egylényegűek, vagy különböző szerepeket töltenek-e be?

A pedagógusképzés és a bábszínházi alkotó igazán közös mezsgyéje a
gyermekközönség, illetve a befogadásesztétika ismerete. A hallgatónak (leendő
pedagógusnak) és az alkotónak is a gyermekek fizikai és kognitív adottságainak
megismerése elengedhetetlen fontosságú. Alapvető tudniuk, hogy a gyermekek
milyen világképpel, befogadói és észlelési képességekkel rendelkeznek. A
gyerek mint néző éppen a valakivé válás kezdő lépéseit teszi meg, amikor
bábszínházi előadást néz. Momentán abban a korban kapja egy szimbolikus,
metamorfózison átesett tárgyon, látványvilágon a mesét, amikor még érzései
nem strukturáltak, amikor az emlékelőhívásra nem igazán építhetünk, amikor
még az én-test és a pszichikai élmény különválik, amikor a látóképesség a
legintenzívebben változik, amikor a transzformáció, a szelekció képessége
fejlődésnek indult, amikor az önérzékelése univerzális. Így tehát a fizikai és
kognitív adottságainak megismerése éppen annyira fontos, mint érzelmi,
erkölcsi fejlődése és társas élete. Ezt a pedagógus jelöltnek éppen annyira
tudnia kell, mint a színházi alkotónak. Az egyiknek azért, mert ő fogja a
gyermeket felkészíteni a színházlátogatásra, a látottak feldolgozására, a
művésznek pedig azért, mert a színrevitelnél hatalmas a felelőssége a
történetek, mesék életkori megfeleltetésében.

Érdemes és szükséges fókuszba emelni e három entitás, az alkotó, a
bábelőadás nézője és a pedagógus(jelölt) kapcsolatát, mivel értelmezésem
szerint a gyerek színháznézési tette művészetalapú beavatásnak is tekinthető. Ez
esetben pedig teljesen érthető, hogy az utóbbi években a bábos alkotóművészek
felelőssége árnyaltabbá vált a témaválasztást, a szöveget, a képet, a színpadi
vizualitás értélmét tekintve. Ezt pedig a pedagógusképzésben érdemes
nyilvánvalóvá tenni, hiszen a gyermek fejlődéséért együtt kell felelősséget
vállaljunk.

Tapasztalatom szerint az élményalapú művészeti beavatások (akár a
bábelőadás nézése) során a hallgatók, illetve a gyereknézők folyamatos
határátlépéseket élhetnek át önmaguk és a bábszínház fiktív világa közegében.
A hallgatóknak meg kell tapasztalniuk, hogy a 3-7 éves gyermek soha sem
passzív néző, akkor sem, ha passzívitásra kényszerül a nézőtéren. A nézés, a
látás és a gondolkodás együttműködése egész érzelmére, elméjére, képzeletére
kihat, teljes belsővilágát generálja. Történik ez abban az életkorban
(bábelőadásnézés közben), amikor fogalmi- és nyelvállapota, beszédvilága is az
emberi tudatot megformáló erőként, sajátos létmódként működik. A gyerek
sajátos közönség: ha színházba megy, úgy figyeli a főhőst, mint akit akár meg
is védhet egy vészhelyzetben, azaz még nincsenek nézői konvenciói. A
gyermekkorban még a valós és az eljátszott között alig van különbség, úgy
tekint a műre, mint egy szimbolikus médiumra. A színházi befogadás nem
egyszerűen vizuális és akusztikus jelek passzív recepciója, hanem a néző aktív
tevékenysége. Az előadás készítésekor a művészi alkotás nézőpontjában a
(cél)közönség fizikai és kognitív adottságainak megismerése, azok
figyelembevétele magától értetődő. Véleményem szerint ezeket a hallgatók
csakis a bábszínház közvetlen terében való színházi előadások megtekintése
során tudják felismerni, megtapasztalni.

Alkotóműhely az egyetemen belül
Bábos kurzusainkhoz 2021-től külön termet, alkotóműhelyt tudtunk

kialakítani. Mivel ez a tér több kurzus otthona, és mindegyik a komplex
művészetet megélő, azt kutató, elsősorban saját élményű tevékenységekre épülő
módszertani óra, kreatív műhelyünknek közösen adtunk nevet, még pedig a
Buborék elnevezést.

A tér kialakítása során működésében, szerkezetében, esztétikájában
nyitottságra, mobilitásra, azonnali variálhatóságra, képlékenységre
törekedtünk, illetve arra, hogy inspiráló felületek tarkítsák. Atmoszférájának
megteremtésében sokat segített a bábszínházi terek működésének
megtapasztalása: legyen hely az improvizációhoz, a kiscsoportos ötleteléshez,
a különböző bábtípusok mozgásos kipróbálásához, a fény és árnyékok
vizsgálatánál a technikai apparátus kezeléséhez, a zenei kontextusok
megalkotásához, illetve jelenetek megmutatásra alkalmas játéktérhez, és
mindenféle kísérletezésre.

Vágyunk volt, hogy alkotóműhelyünk sokféleképpen tudjon megszólalni,
illetve minket, benne alkotókat játékokra ösztönözni. Olyan tér legyen, amely
minden szeletében alakítható, látványelemeiben tovább gondolható, egymásra
ható, minden érzékszervünket igénybe vevő, mozgásra ingerlő. A játéktérre
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legyen jellemző az összhangzat, az érzékek összehangolt, egyidejű
együttműködése, a szinergia szolgálata.

Alkotóműhelyünkbe a Vojtina Bábszínház bábkészítő műhelyének
mesteri készítettek próbabábokat, bunkaru-, kesztyűs-, marionett-, hátulról
mozgatott asztali bábokat. Egyik típusú bábcsaládot sem festettük színesre, nem
kaptak öltözeteket, hanem a natúr, az anyag természetes színében és
faktúrájában, a bábtestek szerkezetében maradtak, mondván, hogy öltöztessük
fel képzeletünkkel a figurákat a maguk aktuális szerepeik szerint. A terem
falainak felületét sűrű kiszögelésekkel láttuk el, ezekre zsinórokat, gumikat
tudunk kifeszíteni, amelyekre textileket, különböző faktúrájú papírokat,
nylonokat, díszletelemeket, fényt felfogó drapériákat feszíthetünk.
Rendelkezésünkre állnak fényforrások, kézi lámpák, írásvetítők, kivetítő,
számítógép, hangfalak.

Minden adott a kísérletezéshez, művészeti projektek és
művészetpedagógiai kurzusok kreatív megvalósításához, illetve sokféle
művészeti tevékenységekhez.
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6. kép: Színpadi makett - bábkészítés a bábos alkotóműhelyben, a Buborékban
(DEGYGYK, 2021)
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7. kép: Kísérletezés az anyaggal és a fénnyel a bábos alkotóműhelyben, a Buborékban
(DEGYGYK, 2021)

Stresszkezelés a (zene)művészeti oktatásban és az
előadóművészi gyakorlatban, ennek lehetőségei a művész-tanár

képzésben – egy művészetpedagógiai szakmódszertani
továbbképzés leírása és hatótényezői

Gaál Ildikó
egyetemi adjunktus

Magyar Táncművészeti Egyetem, Pedagógia és Pszichológia Tanszék

Absztrakt
Az előadóművész, amikor szóló szerepet kap, számos stressz-faktorral

szükséges megküzdjön. A színpadhoz kapcsolódó félelmek és szorongások
jelenléte kedvezőtlenül hathat a művészi teljesítményre és a mindennapi
életvezetésre. Ebben a küzdelemben segít a speciálisan a színpadhoz
kapcsolódó stresszkezelési módszerek és technikák elsajátítása.

A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Bartók Béla Gyakorló
Szakgimnáziumában a szólista pályára készülő zenész növendékeinknek a
tanmenetbe beemelt speciális óra keretében, továbbá az intézményi
pszichológus egyéni és csoport foglalkozásain nyújtunk felkészítést a színpadi
előadáshoz kapcsolódó stresszorokkal való megküzdésre. Művésztanárok
részére szakmódszertani továbbképzést fejlesztettünk ki arra, hogy a
tehetséggondozásban, az egyéni és csoportos zenei oktatásban is helyet kapjon
a színpadhoz kapcsolódó szorongások kezelése: felkészítsük növendékeinket a
megfelelő színpadi művészi teljesítményre nemcsak a zenei anyaggal
kapcsolatos technikai oktatással, hanem a színpadi előadásra történő mentális
felkészítéssel.

E folyamat kedvező hatásait tapasztalva a pedagógusképzés, általánosan
a pedagógiai munka részévé lehetne tenni a stresszkezelés bizonyos
szegmenseit mind tanulási, mind előadói területen. A korai életkorban érdemes
lenne megkezdeni a stresszkezelő technikák oktatását a köznevelés keretein
belül. Adott tanóra menetébe iktatva, életmóddá alakítva ezt mind a
hétköznapokban, mind az „éles” helyzetekben. Ezt az előadóművészi
teljesítményt és pszichológiai immunrendszert erősítő képzést a Magyar
Táncművészeti Egyetemen a tánctanár szakon, továbbá színművész hallgatók
körében is elkezdtük ennek alkalmazását a Színház- és Filmművészeti
Egyetemen. Hosszú távon a hétköznapi életvezetés részévé lehetne tenni a
mentálhigiénés attitűdöt, ezen belül is a szorongás csökkentő technikák
rendszeres gyakorlását. Ezáltal a színpadi - stresszel teli - helyzetekbe
kiegyensúlyozottan érkezhetne meg a növendék, amely szituációkban tudatosan
és gyakorlottan alkalmazva a szorongásoldó technikákat magas művészi
színvonalú produkcióra lehet képes hosszú távon. A kultúra közvetítésében
kiemelkedő szerep hárul az előadóművészekre, akiknek lelki jól-léte
értelemszerűen hozzájárul a társadalom jól-létének formálásában.
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Bevezetés
Mindennapi életünk része a stressz, szükséges tehát foglalkoznunk a

stresszhelyzetekkel járó szorongások kezelésével (Bandi, 2015). Vaillant ezt a
jelenséget úgy írja le: „Nem a stressz az, ami megöl bennünket, hanem a
stresszhez való hatékony alkalmazkodás teszi lehetővé azt, hogy éljünk.” (Oláh,
2005, p 52) A stresszel való megküzdés kutatása alapvetően azzal foglalkozik,
hogyan minimalizálhatjuk, iktathatjuk ki életünkből azokat a stresszorokat,
amelyek kedvezőtlenül hatnak, akár megbetegíthetnek bennünket és hogyan
teremthetjük meg életünkben azokat a feltételeket, amelyek között a stressz
fejlődésünk szolgálatába állítható. A Selye János nevéhez köthető stressz
elnevezés két, egymással ellentétes minőséget takar. A distressz vagy rossz,
károsító stressz negatív érzésekkel, zavart testi működésekkel jár együtt, míg az
eustressz, azaz a jó stressz pozitív érzésekkel és egészséges testi állapottal
kapcsolható össze (Bagdy, 2013). Ennek minősítése, kognitív kiértékelése
fontos szerepet játszik a nehézségek, kihívások megélését illetően (Beck, 2014).

Kemp 1980-as zenészekkel végzett, ma is az egyik legjelentősebb
alapvizsgálatában arra derült fény, hogy a zenészekről kialakított
személyiségprofil kettőséget mutat. Egyrészről azt jelezte, hogy az intellektuális
érzékenység képessé teszi őket a művészet aktív befogadására és formálására,
ugyanakkor teret ad jelentős mértékű szorongásnak. Míg a normál populációnak
örömforrás, szorongásoldó, jellemfejlesztő eszköz a zene, illetve a zenei
tevékenység gyakorlása, addig a professzionális zenésznek a szorongás
forrásává válhat a professzionális zenei tevékenység. Ide tartozik az adott
tevékenységhez köthető teljesítményszorongás, amely zenészek esetében
leginkább a színpadi előadáshoz kapcsolódik, amelyet általánosan lámpaláz
elnevezéssel illetünk, amely közvetlenül a megmérettetés előtt, nagy
intenzitással jelentkezhet. Ez bizonyos személyeknél, bizonyos mértékig
facilitálhatja a művészi produkciót, de gyakran jelent nagymértékű
szenvedésnyomást, amely teljesítményromlást, leblokkolást is okozhat. Ez
egyéni különbségeket mutat. Az optimum elérése lehet a pszichológiai terápiás
cél. Továbbá a zenészek esetében a szociális szorongás is nagymértékű
előfordulást mutatott a vizsgálat szerint, amely a közönség előtti szereplés
esetén megjelenő kellemetlen érzelmi állapot. Ha ezek a szorongás fajták nem
találnak megfelelő és adekvát megoldási módot, könnyen párosulhatnak más
szorongásos zavarral (Bandi, 2015). Beck kognitív modellje szerint ezen
szorongás típusok mögött maladaptív gondolkodási sémák húzódhatnak meg,
amelyek bizonyos kognitív viselkedésterápiás eszközök alkalmazása révén
korrigálhatóak. Ezek a módszerek tanulhatóak és pszichológiai edukáció,
gyakorlás révén klienseinknek megtanítjuk ezeket alkalmazni, hogy
szorongásaikon úrrá legyenek (Beck, 2014). Számos tudományosan bizonyított
szorongásoldó technika hatékonyan tudja kezelni a szenvedésnyomást okozó, a
színpadi előadáshoz köthető feszültségi állapotokat, mint a relaxációs
technikák, a meditáció, az elaboráció, a testmozgás, bizonyos mentálhigiénés és
pszichoterápiás beavatkozások, a zeneterápia (Bandi, 2014).

A korábban említett eustresszt olyan mozgósító kihívásként is leírhatunk,
amely kellemes izgalommal és a „van mit tennem” szabadságérzésével
kapcsolódik össze, amelynek megvalósítási lehetőségeit keressük a művészek

előadói gyakorlatának területén, továbbá, hogy hogyan tudjuk a jelenlegi
tanmenetben minél korábbi években ezt a célt képviselni. Ebben az irányban
szeretnénk a stresszkezelés oktatásával haladni a különböző
művészetpedagógiai területeken, hogy a tanórán felkínált szorongáscsökkentő
technikákból és megküzdési stratégiákból az előadóművész önmaga számára
megfelelő módszerek és technikák kiválasztásával sajátos, önsegítő megküzdési
módot alakítson ki, amellyel a művészi én fejlődését és magas színvonalú
produkciót lesz képes megvalósítani egy egészséges mindennapi életvezetést is
létrehozva ezáltal.

E tanulmány az imént említett módszert és annak kedvező hatásait,
hatásmechanizmusát igyekszik leírni. Kutatásom és gyakorlatom
zenepedagógus szakmámból adódóan elsősorban a zeneművészet területén
fejtette ki 2016-tól hatását. 2022. februárjától terjeszthettem ki a táncművészet
és a színművészet területére is a tanulmányomban később bemutatott,
speciálisan a zenei oktatásra és az előadóművészetre kidolgozott stresszkezelő
metódust.

A klasszikus zeneművészek gyakran művésztanárként is működnek
zeneművészeti alsó-, közép- és felsőfokú oktatási intézményekben, ahol
gyakori és fontos pedagógiai cél, hogy a zenetanár hogyan tudja segíteni
növendékét a színpadhoz kapcsolódó szorongással, köznapi nevén a
lámpalázzal szembeni küzdelemben, a művészi teljesítmény fejlesztése,
fokozása érdekében. Ez a téma már a pszichológia elméleti, illetve alkalmazott
területeit érinti. A művésztanárok, a diákok és az intézményi pszichológus
szakmai konzultációja, együttműködése valósult meg a Liszt Ferenc
Zeneművészeti Egyetem Bartók Béla Zeneművészeti és Hangszerészképző
Gyakorló Szakgimnáziumban, ahol a 2016-2022-ig intézményi
pszichológusként és klasszikus magánéneket oktató művésztanárként is
működtem. Növendékeinket klasszikus énekes szólópályára képző magánének-
főtárgy tanárként mindennapos, általános pedagógiai nehézségként jelentkezett
az, hogy az egyéni főtárgy órai körülmények között létrejövő magas színvonalú
előadását a műveknek a növendék a színpadon előadási helyzetben nem képes
megvalósítani, egyéntől függően enyhébb vagy jelentősebb teljesítményromlás
jelentkezik alapvetően a színpad, az előadói helyzet nehézségéből adódóan,
illetve a lámpaláz, a színpadhoz kapcsolódó szorongás révén (Pásztor, 2000)

Hiányterület a zeneművészet esetében: a sportolónak van hivatalosan
kirendelt pszichológusa, aki rendszeres támogató, pszichés és mentális
felkészítéssel támogatja a sportoló optimális teljesítményét, mindennapi jól-
létét. A zeneművésznek, táncművésznek és az egyéb művészeti területek
előadóinak, akik a sportolókhoz hasonlóan pszichés és fizikai folyamatokon
mennek keresztül, míg a megmérettetésig eljutnak, ahol fokozott lelki, szellemi
és fizikai igénybevétel éri, nem automatikus a pszichológusi segítség megléte.
(Bernáth et al., 2022)

Pszichológusi gyakorlatomban is tapasztalt valós megoldandó
feladatként, illetve a teljes zenei és közismereti tanári kar felém
megfogalmazott igényéből adódóan a korábbi szorongáscsökkentő tanítási
technikák kiegészítéseként pszichológiai alkalmazott módszerekkel, gyakorlati
technikákkal kezdtem segíteni zenész növendékeinket a speciálisan színpaddal
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kapcsolatos szorongáscsökkentés területén. Egyéni iskolapszichológiai
konzultációkon, illetve az általam speciálisan, a színpaddal kapcsolatos
szorongások kezelésére kifejlesztett csoportfoglalkozások révén fokozhatták
diákjaink a színpadi teljesítményüket, illetve az ehhez szorosan kapcsolódó
életvezetésbeli, pszichológiai jól-létüket. Ennek a fokozott terhelésnek a
legfontosabb kiváltó okai a következők voltak: közismereti tárgyak mellett
magas óraszámban teljesítendő zenei tárgyak és az estébe nyúló zenei
gyakorlás, gyakran a rutin hiányából fakadó, magas intenzitású szorongás a
színpadra lépés előtt, továbbá a színpadon átélt, leállást meg nem engedő
előadási folyamat. Mindezek fokozott igénybevételnek teszik ki
növendékeinket, amelyek megoldási lehetőségeivel foglalkoznunk kellett.

Művésztanárainkkal történt rendszeres szakmai konzultációk során
pozitív eredményekről, fejlődésről, számos esetben előrelépésekről kaptam
szóbeli visszajelzést a pszichológiai egyéni és csoportos segítségnyújtó-
foglalkozások hatásával kapcsolatban. A tanárok folyamatosan küldték egyéni-
és csoportfoglalkozásaimra diákjainkat. Egyre nagyobb igény jelentkezett a
diákok részéről erre a fejlesztő foglalkozásra messzemenő tanári támogatással.
Annak érdekében, hogy minél több növendékünkhöz eljuthasson a
stresszkezelő technikák elsajátításának gyakorlati lehetősége, igyekeztünk
osztály szinten is az osztályfőnöki órák keretében 3-5 alkalommal beiktatni ezt
a gyakorlatot, hogy mihamarabb zenei gyakorlatuk, mindennapi életvezetésük,
életmódjuk részévé tehessék, előadóművészi fejlődésük szolgálatába is állítva
mindezt. Ez az alapvetően stresszkezelést tanító önismereti csoportfoglalkozás
tartalmazott pályaidentitás és pályatudatosság fejlesztő gyakorlatokat, a
művészi én-nel kapcsolatos önreflektív feladatokat.

A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Bartók Béla Zeneművészeti és
Hangszerészképző Gyakorló Szakgimnázium igazgatója folyamatos
támogatásával biztosította a fent leírt fejlesztő munkámat az intézményben.

Ennek köszönhetően kaptam megbízást a Liszt Ferenc Zeneművészeti
Egyetem rektorától, hogy részt vegyek egy a köznevelési intézmények
művészetpedagógiai módszertanának megújító munkájában.

Öt művészeti egyetem – köztük a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem
és a Magyar Táncművészeti Egyetem – összefogásával létrejött UNI-V-ARTS
Konzorcium 2,896 milliárd forint vissza nem térítendő európai uniós támogatást
nyert a „A tanulók képesség-kibontakoztatásának elősegítése a köznevelési
intézményekben” című projekt végrehajtására, EFOP-3.2.6-16 pályázati
felhívásra. A projekt keretében megújításra került országos szinten a
köznevelési intézmények művészetpedagógiai módszertana, bővült művészeti
eszköztáruk. További célja volt a programnak a méltányos és minőségi
oktatáshoz való egyenlő hozzáférés biztosítása, valamint a köznevelés
eredményességének, hatékonyságának erősítése. A projekt keretében a
művészeti egyetemek szaktudásának felhasználásával, illetve számos más
művész és pedagógus bevonásával kidolgozásra kerültek új képzési
módszertanok, tananyagok, módszertani segédletek, művészeti
képességfejlesztő nevelési-oktatási illetve tanórán kívüli programok. Ebben a
nagyszabású fejlesztő programban dolgozhattam ki az Oktatási Hivatal által
akkreditált 30 órás szakmódszertani továbbképzést a Stresszkezelés a

zenetanításban és az előadóművészetben címmel, amelyben művészeti és
pszichológiai területen szerzett tudás és tapasztalat integrálása volt a cél egy új
gyakorlati módszer-gyűjtemény megteremtésével, amelynek célcsoportja
elsősorban zeneművész, -tanárok.

Háttértényezők
A 30 órás pedagógus szakmódszertani továbbképzés helyszínei a Liszt

Ferenc Zeneművészeti Egyetem Bartók Béla Zeneművészeti és
Hangszerészképző Gyakorló Szakgimnáziumának díszterme 3 alkalommal,
továbbá egy győri, illetve egy miskolci alapfokú művészeti iskola dísztermei
voltak.

A művésztanárok nyitottak és motiváltak a stresszkezelés témakörben,
hiszen a tanítási folyamat része és eredményességének függvénye a növendékek
színpadon szerepeltetése: félévi vizsgákon, tanszaki koncerteken, zenei
versenyeken, egyéb kiemelt eseményeken, ünnepek alkalmával. A
zenetechnikai fejlesztésen túl mentálisan is fel kell készíteni a zenész
növendékeket a színpadi előadási helyzet számos nehézségére, amely gyakran
rontja a zene(művész)i produkció színvonalát. Ennek szolgál ellenszeréül az
esettanulmányban itt leírt pedagógus szakmódszertani továbbképzés és ennek
elméleti háttereként készült kézi könyv, amely felkészíti a zeneművész-
tanárokat a megfelelő mentális-fejlesztő technikákra a színpadi optimális
teljesítmény megszületéséhez, amelyet a továbbképzés elvégzése után
integrálhatnak pedagógiai gyakorlatukba a résztvevők.

A szakmai továbbképzés résztvevői
23 és 65 év közötti fővárosi és vidéki állami zeneiskolákban, középfokon

állami zenei szakgimnáziumokban, illetve budapesti és vidéki zeneművészeti
egyetemeken oktató klasszikus-, jazz- és népzenei zeneművész-tanárok és zenei
előadóművészek voltak. A szakmódszertani továbbképzés 2019. május 17. és
2022. március 11. közötti időszakban Győrben 20 (19 nő, 1 férfi), Miskolcon 22
(18 nő, 4 férfi), Budapesten 3 alkalommal 25 (19 nő, 6 férfi), 30 (24 nő, 6 férfi)
és 35 (30 nő, 5 férfi) fővel zajlott le EFOP, illetve az Emberi Erőforrások
Minisztériuma támogatásával.

Tagjai ismerhetik egymást, azonos tanári karból érkezhetnek, de az is
lehetséges, hogy egymás számára idegenek a csoport kialakulásának kezdetén.
Értelemszerűen máshogy vezetjük a csoportot az első illetve a második esetben.

Körülmények
Díszterem vagy tornaterem, amelyet három részre osztva használok. Az

első harmadban projektor és laptop, továbbá a résztvevők számának megfelelő
szék a vetítő felület körül elhelyezve. Ez a tér az elméleti előadások és a
témákkal kapcsolatban felmerülő kérdések, gondolatok, szakmai eszmecserék,
viták helyszíne.

A középső harmadban a résztvevők számával megegyező polifoam-
szőnyegek körben elhelyezve: a különböző relaxációs gyakorlatok fekvő
helyzetben történő elvégzésének a helye, továbbá a gyakorlatok utáni
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élménymegosztó-körök, a pszichológus szakmai visszajelzéseinek, segítő és
korrigáló javaslatainak lehetősége.

A tér utolsó harmadában a résztvevők számával azonos mennyiségű szék
szabályos körformában elhelyezve, ahol a három napos, 30 órás tréning napok
napkezdő, bemelegítő, továbbá a tréning kidolgozási szakaszainak egyéni, kis-
és teljes csoportszintű önismereti gyakorlatainak, élménymegosztó, reflexív
megbeszélő körök színtere.

60 illetve 90 percenként szünetet tartunk a csoport fizikai jóllétének
illetve fáradtságának függvényében. A tér különböző használatával és az
oktatási módok változtatásával, szünetek és frissítő, koncentrációt fokozó
gyakorlatok beiktatásával a figyelmi fókuszt fenn tudjuk tartani.

Folyamatleírás
Klasszikus zenei előadóművészi – koncerttermi és zenés színházi –

pályámon elengedhetetlen volt saját színpaddal kapcsolatos nehézségeim,
szorongásaim, lámpalázam kezelését adaptívan megtanulni. Saját stresszkezelő,
fellépés előtti szokásrendszeremet, „rituáléimat” kellett felépíteni a
zeneművész-előadói, majd a művészetpedagógiai területen, hiszen oktatója is
vagyok az énekművészetnek. Az előadóművészi stresszkezelésnek
sajátélményű tapasztalás révén vagyok birtokosa, ezáltal máshogy közelítem e
témát, mint, ha kizárólag elméleti szinten vizsgálódnék. Pszichológia egyetemi
tanulmányaim során az érdeklődésem a teljesítményhelyzetek jellemzői, a
szorongás természete, a megküzdési módok, a stresszkezelés módszerei témák
irányába vitt, majd a pszichológiai módszerspecifikus továbbképzéseim is
ebben az irányban zajlottak tovább. Később pedagógusként és pszichológusként
is erre a területre fókuszáltam és gyakorlatban igyekeztem alkalmazni elméleti
tudásomat.

Zeneművészeti szakgimnáziumi zenei szaktanárként és ugyanezen iskola
intézménypszichológusaként a zenepedagógia és a pszichológia két fontos
aspektusából láttam a növendékeink részéről felmerülő színpaddal kapcsolatos
szorongásokat, nehézségeket és azok pedagógiai és pszichológiai szintű
megoldási lehetőségeit kutattam elméleti és gyakorlati szinten. Az elméleti
kidolgozási szakasz után számos gyakorlati módszer egybefűzésével és
kombinációjával léptem fel a serdülő és fiatal felnőtt zeneművész növendékek
színpadi stressz kezelésének érdekében. A diákok szintjén tehát elindult a
színpaddal kapcsolatosan felmerült problémamegoldás.

A zenei szaktanárok szintjén a szakmódszertani továbbképzés a
Stresszkezelés a zenetanításban és az előadóművészetben címmel jelenthet
előrelépést, megoldási lehetőséget a zenei oktatásba szőtt stresszkezelő
technikák felhasználásával.

A szakmódszertani továbbképzés elsődleges célja, hogy a résztvevő
tanároknak új, „színpadi jelenlétet” segítő és a fellépéssel kapcsolatos
szorongást csökkentő technikákat kínáljon, hogy pedagógiai eszköztáruk
bővülhessen. Mindez a színpaddal kapcsolatos problémák megoldásának
hatékonyabbá tétele érdekében zajlik, mindezzel segítve a művészi én-rész, én-
fejlődés tudatossá tételét, a pályaidentitás kialakulását, egy egészségesen
működő életvezetés kialakulását, amelybe a színpadi előadással járó fokozott

lelki, szellemi, testi igénybevétel által felemésztett belső erőforrások is
mozgósíthatóvá tehetők megfelelő gyakorlatokkal.

További célja a szakmai továbbképzésnek - a résztvevő döntése, hogy
bevonódik-e a képzésen felkínált gyakorlatokba vagy sem -, hogy a pedagógus
személye egy három napos saját élményalapú, önmaga számára is hasznosítható
stresszkezelési módszer-gyűjteményt elsősorban gyakorlatban sajátíthat el.
Külső és belső erőforrás mozgósítást tanulhat, egyéni és pedagógus identitást is
érintő jövőt építő, célorientációs belső munkát vihet végbe, egyéni önismereti
és csoportszinten fejlődést tapasztalhat meg, továbbá a tanári- és művészpályán
lehetségesen megjelenő nehézségek, mint művészi válság átélése, sérülések,
pszichés fáradtság, kiégés és egyéb felmerülő problémákra is megoldási
lehetőségeket tehet magáévá. A kurzus további hozama tehát, hogy mivel
sajátélmény alapú tréning-kurzus, így a résztvevők a kipróbált módszereket
nemcsak növendékeik, hanem saját jól-létük, pedagógus identitásuk
szolgálatába állíthatják, ezzel önmaguk reziliencia-faktorait erősítve, a kiégés
preventív és az egyéni pszichológiai jól-lét lehetőségeinek megteremtésével.

Rendszerszemléletben a növendékek, a tanárok szintjén túl, a harmadik
lehetséges pontja a színpadi stressz- és szorongásoldásnak az adott intézmény
pszichológusa – mint a sportolók esetében a személyi pszichológus jelenléte a
felkészítésben –, aki képződhet az említett szakmódszertani továbbképzésben
és alkalmazhatja egyéni pszichológiai konzultáció vagy csoportfoglalkozás
keretében a színpadi teljesítmény fokozása és az egyéni jól-lét érdekében.

Ha mindez megvalósulna, három lehetséges irányból, három különböző
szinten - diák, tanár, pszichológus - tudnánk kedvezően hatni, megfelelő
támogatást és segítséget nyújtani a művészképzők hallgatóinak, leendő
előadóművészeinknek, hogy művészpályájuk, életútjuk hosszantartó, művészi
kiteljesedést jelentő, stresszel, szorongásokkal, sérülésekkel, nehézségekkel jól
megküzdő, reziliens legyen, egészséges életvezetéssel és pszichológiai jól-
létben működhessen.

Az első szakmai továbbképzési tréning-nap tartalmi leírása
A korábban említett három különböző funkciójú színtéren zajlik felváltva

az adott elméleti, illetve interaktív gyakorlati ülés.
A pszichológiai tréning csoportfolyamatok megfelelő módszere szerint

haladunk, amelyre itt nem térek ki részletesen (előkészítés, kidolgozás, lezárás
szakaszoknak megfelelően).

Az első nap tematikája a stressz, szorongás és félelem pszichológia
elméleti differenciálása, a színpadi szorongás („lámpaláz”) és annak
körülményeire, megnyilvánulási lehetőségeire különös hangsúlyt fektetve. E
témák elméletének ppt-előadásban történő ismertetése után, saját-élmény
megosztás, eszmecsere, illetve az adott szakterületeken belüli és közötti
szakmai vita folytatása. Továbbá tematikus kiscsoportos kreatív, rajzos
feladatokban járjuk körbe, nézünk rá a színpaddal kapcsolatos nehézségek
egyéni és általános jelenségeire, spontán felmerülő aspektusaira, jellemzőire,
megnyilvánulásaira.

Az első nap másik nagy témaköre: a stressz „ellenszerei”. Egyéni
tapasztalatok csoport szinten történő megosztása után, rövid ppt-elméleti
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előadás a megküzdési módokról és szorongásoldó technikákról, majd különböző
relaxációs technikák mint a stresszkezelés egyik leghatékonyabb módszerének
élő szöveggel, általam vezetett gyakorlatban történő elvégzése polifoam-
szőnyegeken vagy széken. Minden elvégzett gyakorlat után önrefletív
élménymegosztó-kör, amely során a pszichológusi szakmai visszajelzések
révén történhet a következő gyakorlásnál a korrekció. Minden esetben
ismételjük az adott gyakorlatot. A relaxációs gyakorlatok között a csoport
befogadókészségének függvényében egyéb önismereti illetve a stressz és
ellenszerei témakörben elméleti üléseket, szakmai megbeszéléseket iktathatunk
be.

A harmadik napon történő gyakorlati vizsgához 3 fős kiscsoportok
alakulnak az első nap végén. A csapatok rövid projekt feladattal – pedagógiai
terv felépítésével – adnak számot arról, hogy a 30 órás tréningen tanult elméleti
és gyakorlati Stresszkezelés a zenei oktatásban és előadóművészetben szakmai
továbbképzés gyakorlatait, hogyan tudják majd hasznosítani, alkalmazni a
pedagógiai praxisukban egy adott zene-technikai vagy mentális nehézség esetén
egy konkrét eset elméleti bemutatásával. A EFOP pilot-program révén egy
esetbemutatást írásban kellett leadni a résztvevőknek, amelyben a 30 órás
tréning során tanult technikák alkalmazási lehetőségeiről a pedagógiai
praxisukban, illetve a növendékek fejlődésében a lehetséges hatásokról
számolhattak be. Ilyenkor a gyakorlati vizsgát kiváltotta az írásbeli beszámoló.

Amásodik szakmai továbbképzési tréning-nap tartalmi leírása
Továbbra is a három különböző funkciójú színtéren zajlik felváltva az

adott elméleti, illetve interaktív gyakorlati ülés.
Az elméleti és gyakorlati témák: stressz és ellenszerei, mentális tanulás

részletes átbeszélése a résztvevők zeneművészet területeire specializálva
(zongora, fuvola, vonósok, énekesek stb. esetén). Az előző nap tanult relaxációs
technikák gyakorlása közbeiktatva.

A Pozitív pszichológia irányzata, nézőpontjai és releváns módszereinek
elméleti és gyakorlati számbavétele – az Áramlat-élmény, a Pszichológiai jól-lét
lehetőségei, a Jelenlét-tudatosság gyakorlatai –, amely speciálisan a színpaddal
kapcsolatos nehézségekre adhat megoldási módot. Egyes módszerek ismételt
gyakorlása, megtanulása történik. Minden esetben önreflektív, élmény-
megosztó körök és pszichológusi szakmai visszajelzés, esetleges korrekció
lehetőségei. A nap folyamán a 10 órai koncentrált oktatást úgy tesszük színessé
és változatossá, hogy folyamatosan változtatjuk a színtereket, a gyakorlatokat,
az elméleti előadást, a gyakorlati technikák tanulását és gyakorlását, az
önismereti és csapatépítő feladatokat, szakmai eszmecseréket egymással, a
csoport állapota és a tréner-pszichológus szakmai megítélésének függvényében.

A harmadik szakmai továbbképzési tréning-nap tartalmi leírása
Továbbra is a három különböző funkciójú színtéren zajlik felváltva az

adott elméleti, illetve interaktív gyakorlati ülés.
Az első két nap válogatott gyakorlatait számba vesszük és ismételjük. A

kiscsoportos projekt feladatok 15 perces előadása, a továbbképzés vizsgája
következik, amely valójában egy szakmai együttgondolkodás, az új módszerek

számbavételének, pedagógiai gyakorlatba történő integrálásának lehetőségéről
történő szakmai eszme- és tapasztalatcsere, megvitatás.

A szünet után a technikák gyakorlása, majd a három nap ppt-előadásban
történő összefoglalása következik, a tanult technikák, módszerek iránti
preferenciák tudatosításával és a tréningzárás élmény-megosztással, záró
gondolatokkal, érzésekkel.

Módszertani és fizikai eszköztáram
-önismereti és csoportkohéziót fejlesztő feladatok
-pszichodramatikus gyakorlatok
-saját zeneművészi és pszichológusi pályán tapasztalt egyéni, e 2 területet

integráló, szupervizor által szakmailag ellenőrzött saját eszközeim,
gyakorlataim

-kognitív viselkedésterápiás technikák
-tudatos jelenlétet segítő (mindfulness) gyakorlatok alkalmazása
-Dixit-kártya, Mood-kártya önismereti feladatokhoz
-polifoam-szőnyegek, takarók, székek, projektor, vetítővászon, laptop
-képeslap és egyéb tárgyak eszköztára bemelegítő és önismereti

gyakorlatokhoz
-kis és nagyméretű rajzlapok, ceruza, filc, zsírkréta, ecset-festék kreatív

tematikus egyéni- és kiscsoportos feladatokhoz
- jegyzetfüzet, toll

Hatások, következmények, következtetések
A módszer elsődleges hatótényezője a sajátélményű megtapasztalás,

illetve egy viszonylag széles, speciálisan a színpadhoz fűződő stresszkezelési
repertoár kialakítása a pedagógiai gyakorlatban mint alkalmazási lehetőség,
továbbá saját használatra az egészséges életvezetéshez és a kiégéssel szembeni
prevenció lehetőségeként.

A 30 órás pedagógiai szakmódszertani továbbképzés során számos
módszert és technikát próbálnak ki a résztvevők - megfelelő szakmai,
módszertani vezetéssel -, így lehetőségük van a személyiségüknek leginkább
megfelelő gyakorlatokból felépíteni az egyéni stresszkezelő eszköztárukat,
amelyek hatóterületei saját és növendékeik fejlesztése, segítése. Bizonyos
relaxációs technikák csak bevezetésként lehetnek jelen a továbbképzésen. A
tényleges elsajátítás további speciálisan az adott módszer elsajátítását célzó
tanfolyamon történhet, amelyről pontos felvilágosítást kapnak a résztvevők.

A 2021–2022. akadémiai év során a Magyar Táncművészeti Egyetem
újonnan érkező egyetemi oktatójaként, pedagógus és pszichológus egyetemi
oktató kollégák által kidolgozott, már meglévő egyetemi tanórák keretein belül
adaptálhatónak találtuk a tánc-előadóművészi és táncpedagógiai oktatás
területén a fent említett, 2019-ben az Oktatási Hivatal által akkreditált
Stresszkezelés a zenetanításban és az előadóművészi gyakorlatban című
pedagógus szakmódszertani továbbképzés számos elemét.

A Bevezetés a pszichológiába, a Személyiségelméletek a gyakorlatban, a
Pedagógus személyiségfejlesztés és csapatépítés című kötelező tárgyak, illetve
választható tárgyként a Stresszkezelés az előadóművészetben című tárgy
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keretében lehetett beemelni bizonyos stresszkezelő, speciálisan színpaddal
kapcsolatos szorongások oldására szolgáló alkalmazott pszichológiai
módszerek, technikák oktatását, hogy ezekkel a hiánypótló eszközökkel
bővüljön a tánctanárok pedagógiai és önfejlesztő eszköztára.

Ugyanebben az évben a Színház- és Filmművészeti Egyetemen
aSzemélyiségfejlesztésa színművészetbencímű tárgynál kezdtem alkalmazni a
fent leírt módszert, a fent leírt szakmai célkitűzésekkel.

A fent leírt módszerrel kapcsolatos kutatás - a stresszkezelés speciális
szakmódszertani továbbképzés hatásvizsgálata az előadóművészetben és a
művészetpedagógia eszköztárában – az adatgyűjtés fázisában tart a
táncművészeti és táncpedagógiai területen.
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Népzenei táborok pedagógiai megközelítésben
Sándor Ildikó

tárvezető
Hagyományok Háza

Berta Alexandra
népzenei szakelőadó
Hagyományok Háza

Absztrakt
A népzeneoktatásban évtizedek óta megkülönböztetett szerepet betöltő
népzenei táborok olyan munkaformák, módszerek alkalmazását tesznek
lehetővé, amelyek az évközi tanórákon kevésbé vagy egyáltalán nem
valósíthatók meg. Három tábor összehasonlító elemzésével a tudásátadás
kereteit, módszereit, a tábori munkaformában rejlő sajátos pedagógiai
lehetőségeket mutatjuk be. A vizsgálat forrásai a táborok írásos dokumentumai
(heti program, szöveges és multimédiás tananyagok), a tábort szervező, ott
oktató zenetanárokkal készített interjúk, valamint a résztvevő megfigyeléssel
szerzett ismeretek.
Az elemzés és az anyagbemutatás szempontjai: résztvevők, alkalmazott
munkaformák, a tudásátadás módja, rítusok, oktatási segédanyagok.

Problémafölvetés
A táborok évtizedek óta megkülönböztetett szerepet töltenek be a

népzeneoktatásban. Mivel a népi hangszerek viszonylag későn jelentek meg a
művészetoktatás intézményes rendszerében, az ezredforduló előtt sokak
számára ez volt az intézményesített népi hangszertanulás egyetlen elérhető
formája.¹ A táborok a népzenei művészetoktatás elindulása után is megőrizték
népszerűségüket. A tartós érdeklődést magyarázhatja, hogy a tábori részvétel
rendkívül intenzív élményt jelent, erős és hosszabb időn át ható motivációt,
valamint a tudásszintben (megismert, elsajátított tananyag mennyisége,
hangszertechnika) ugrásszerű változást eredményezett számos esetben. Jól
szemlélteti ezt az alábbi interjúbeszélgetés is:²

“Az egy akkora ugrás volt nekem, hogy azt az összeállítást³ megtanultam
és ki tudtam állni, (…) hogy onnantól kezdve megtanultam a dabasi nagyoknak
a csokrait is…”

¹ A 27/1998. (VI.10) MKM rendelet tette lehetővé a népzene és néptánc oktatását a művészeti
alapfokú oktatásban.
² Általvető. 2020. november 26. https://www.youtube.com/watch?v=aJo5uT1Kb64&t=705s
(12’07-14’10”)
³ A tolnai kanász dallamokból összeállított csokor az interjúalany akkori tudásszintjéhez
viszonyítva igen nehéz volt. A táborból hazatérve a kezdők csoportjából átkerült a
középhaladókhoz.
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Egy későbbi táborban az addig csak citerán játszó interjúalany a kortárs
csoporthoz tartozó, tehetséges táborozó hatására elkezdett tanulni egy másik
pengetős hangszeren, a kobzon.

“Az egyik este, amikor ott voltunk a szobában többen is, akkor ő ott
fújkodta a kavalt. És akkor mondta, hogy:

-Figyelj már, Laci, itt van a koboz, itt van a pengető, így kell csinálnod,
aztán így, aztán vissza (mutatja). Pengesd és akkor hadd hallgassam már meg,
hogy szól a kavallal. Lekísérnél?

-Oké. persze - és akkor a kezembe adta, - így, igen, így, oké. (Ismét
mutatja. ) És akkor elkezdtem pengetni, váltottam, oda-vissza (mutatja). Hú, de
jó! Azta! De jó ez a hangszer! - megrezegtette az egész testemet, ott volt a
kezemben és szólt egy nagyon sejtelmes mély hangú furulya. Teljesen magával
ragadott. Aznap este végig ezt a két akkordot gyakoroltam.”

Három tábor (Csutorás Nemzetközi Népzenei és Néptánc Tábor –
Örkény, Méta Tábor- Karád és Moldvai Népzenei Kurzus – Szeged)⁴
összehasonlító elemzésével a tudásátadás kereteit, módszereit, a tábori
munkaformában rejlő sajátos pedagógiai lehetőségeket mutatjuk be. A vizsgálat
forrásai a táborok írásos dokumentumai (heti program, szöveges és multimédiás
tananyagok) a tábort szervező, ott oktató zenetanárokkal készített interjúk
valamint a résztvevő megfigyeléssel szerzett ismereteink, főbb kutatási
módszereink a dokumentum-, és forráselemzés. Mindezek segítségével arra a
kérdésre keressük a választ, hogyan illeszkednek a zenetanulás hosszabb
pedagógiai folyamatába a népzenei táborok. Mivel a néphagyományon alapuló
intézményes tudásátadás (kézművesség, néptánc, népzene) pedagógiai
szakirodalma igen szegényes, munkánk ilyen szempontból hiánypótló jellegű.
A pedagógia fogalomrendszerébe illesztve feltárhatjuk a népzenei táborok
hatásmechanizmusát, megismertethetjük a jó gyakorlatokat, a bevált
módszereket.

A Csutorás, a Méta Tábor, valamint a Szegedi Koboz Kurzus pontosan
illeszkedik Nagy Ádám (2018b) definíciójához: többnapos, intenzív (1),
otthontól eltérő helyszínen zajló és élményszerzésre alapuló (2), látens
pedagógiai (szocializációs, személyiségfejlesztő) célt is tartalmazó szabadidős
programszolgáltatás (3). A tábor, mint sajátos pedagógiai munkaforma további
jellemzői közül – elsősorban a 2018-ban megjelent A komfortzónán is túl c.
tanulmánykötet (Nagy 2018a) alapján az alábbiakkal árnyalhatjuk a jelenség
meghatározását: nyílt végű, együttműködés-elvű, nonformális és szituatív
jellegű, alkotó tevékenységen alapul, rendkívül erős a rítusok szerepe, az
értékelés nem teljesítmény-alapú. A felsoroltak mindegyikére találtunk példát
az elemzett forrásanyagban. Az alapvető azonosságokon túl a népzenei táborok
néhány sajátossága azonban eltér a hasonló programok általános jellemzőitől.
Mindenekelőtt ilyen az életkori összetétel, amely a megszokottnál lényegesen
szélesebb, 8 évestől akár 90 esztendős táborozóig. Ugyancsak említenünk kell,
hogy a rekreációs jelleg nem elhanyagolható, de a zenei pályára készülő
⁴ Csutorás Tábor https://csutorastabor.hu/
Méta Tábor https://metatabor.hu/
Moldvai Népzenei Kurzus http://koboziskola.hu/nepzenei-kurzus.htm

táborozók, vagy éppen egy táncházban rendszeresen zenélő (de nem hivatásos
muzsikus) szemszögéből nem ez a részvétel legfontosabb oka. Az indíték a
művészi-szakmai fejlődés, vagy célzottan a felvételire, egy jelentősebb
versenyre való felkészülés.

A táborok közös és eltérő jellemzői tálcán kínálják az összehasonlítás
lehetőségét. Közös nevező a néprajzi szempontból hiteles forrásanyagból
kiinduló hangszeres és énekes népzene tanulás. Ugyanakkor a repertoár, a
jellemző hangszertípusok, a táborozók szociokulturális háttere és a
helyszínválasztás szempontjából jól tapinthatóak a különbségek. A Csutorás
Tábor domináns hangszere a citera (emellett kisebb számban jelen van a tekerő,
a furulya, a koboz és a vonós hangszerek is), ez meghatározza a főként
magyarországi tájegységekből merítő repertoárt. A résztvevők többségükben a
falusi, kisvárosi népzenei szakkörök, együttesek tagjai közül kerülnek ki. A
Méta Tábor célközönsége a magukat táncházas zenészként meghatározó, főleg
vonós hangszeresek. Itt az erdélyi tánczene a repertoár meghatározó része. A
Szegedi Kurzus pedig a folklorizmus mozgalom moldvai táncházaihoz kötődik,
s ebből adódik a zenei matéria, a hangszer összeállítás és az érdeklődők köre.

A tábor résztvevői
Pedagógiai szempontból a tábor résztvevői oktatók és tanulók. A

hivatásos népzene tanárok mellett az oktatók külön csoportját alkotják a
hagyományőrző mesterek („adatközlők”), akik nehezen validálható, ám
megkérdőjelezhetetlen tudás letéteményesei. A tanulói csoport életkor és
előzetes tudásszint tekintetében rendkívül differenciált. A sokszínű közösségben
egyaránt helyet kapnak a zenei pályára készülő, illetve professzionális
zenészek, az énekes/hangszeres szólisták és zenekari tagok, valamint a népzenét
szabadidős hobbi tevékenységnek tekintő résztvevők.

Az alkalmazott munkaformák
A tudásátadás a csoportos oktatás, egyéni gyakorlás és a páros illetve

kiscsoportos munka rugalmas rendszerében zajlik. A tanulók hangszerenként
napi 5-6 órában, előzetes tudásszint alapján kialakított (kezdő, középhaladó,
haladó) csoportokban, egy-egy oktatóval dolgoznak. A megszerzett tudás
alkalmazása különleges, közösségi élménnyel párosul a naponkénti
„összejátszás”, a táncházak és a közös esti éneklés során. Ezek a zenélési
alkalmak, amelyekre a táborban mindig sor kerül, a motiváció megerősítése, a
tudás szintetizálása, a begyakorlás-elmélyítés szempontjából egyaránt fontosak.
Év közben, a művészeti iskolai tanítás során ritkábban és az egyéni gyakorlástól
időben elszakítva van erre lehetőség. A tudatosan koordinált zenélési
alkalmakon kívül fontos szerepe van a spontán kialakuló zenélésnek is (ilyenről
tesz említést Sz. L. a dolgozat elején idézett videófelvételen), ahol a repertoár
és a hangszerek összetétele szabadon, igény szerint alakul. A 2021-es Csutorás
Táborban készült felvételen egy ellesett pillanat látható, ahol saját indíttatásból
közös dalolás, zenélés alakult ki. A videórészletből áradó hangulat, a kavargó

⁵ Mozaik. (2021) Csutorás Nemzetközi Népzenei és Néptánctábor. https://www.youtube.com/
watch?v=pT1bu_8Dq2s&list=PL2RvrxThh-t3X9_0JqK1uUIvdZY-6BYIy&index=2

https://www.youtube.com/watch?v=pT1bu_8Dq2s&list=PL2RvrxThh-t3X9_0JqK1uUIvdZY-6BYIy&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=pT1bu_8Dq2s&list=PL2RvrxThh-t3X9_0JqK1uUIvdZY-6BYIy&index=2


energiák önmagukért beszélnek!⁵ A tábori környezet katalizáló szerepét, az
intenzív és változatos tevékenységek hatásmechanizmusát Mandák Csaba
(Mandák, 2018, p. 46) tanulmánya is hangsúlyozza.

A tudásátadás módja
A tábori oktatás epochális karakterű: egy héten át egy adott tájegység

vagy egy adatközlő repertoárja és stílusa a tananyag. A korábban részletezett
változatos munkaformák (egyéni és csoportos óra, énekkíséret, összejátszás
táncházi muzsikálással) és ugyanazon dalanyag többféle kontextusban való
megjelenése egyszerre teszi lehetővé az elmélyedést és a differenciálást (pl.
azonos dallamot különböző nehézségi fokon sajátítanak el). Az egyhetes
intenzív, tanári irányítással végzett munkát önálló otthoni gyakorlás követ, akár
egy teljes tanéven keresztül. Ehhez Kolb tapasztalati tanulási modellje ad
értelmezési keretet. (Kolb 1984). A tanulási folyamat kiindulását az élmény
képezi, melyet az adott tevékenység tudatos, reflektív megfigyelése, majd az
általánosítás követ. Ez ismételt aktivitásra, a tevékenység kipróbálására
ösztönöz. Egy tábortűzi vagy táncházi közös zenélés például olyan komplex
élményt ad, amelynek nyomán az egész ciklus újra és újra ismétlésére érez
késztetést a tanuló.

A régmúlt falusi közösségeinek életébe a vokális és az instrumentális
népzene természetes módon illeszkedett be. A gyermekek zeneismerete és zenei
készségei a belenevelődés folyamatában („apáról fiúra”, „szájról szájra”)
bontakoztak ki. A hangszerjáték elsajátításának szinte kizárólagos módja a
hallás utáni tanulás, az utánzás volt. Az adott keretek közt a dallamrögzítés
alapja az énekes megszólaltatás, azaz amit el tudtak énekelni, azt sajátították el
a hangszeren. Ennek köszönhetően a dallam memorizálásával és a
hangszertechnikai megvalósítással nem kellett egyszerre megküzdeni. Jól
példázza mindezt Tarjáni András sályi pásztor visszaemlékezése:

"Édesapám furulyázott is, meg ódalfúvós furulyán is tudott játszani.
Mikor bojtárkodni kezdtem mellette, mindig furulyázott. Mondta: Nédd csak
kedves fiam, hogy rakom az ujjaimat a furulyára! Néztem, néztem. Azután
sokáig hordoztam a szűrujjban a furulyát. Akartam édesapám után csinálni, de
sehogyse ment. Nem tudtam furulyálni. Eccer osztán eszembe jutott az a nóta,
hogy Veres kukorica szár... Nagyon eszembe jutott! Elővettem a szűrujjból a
furulyát. Megpróbáltam. Hát elment! Attól kezdve tudok furulyázni." (Barsi,
1984: 111.o.)

A hagyományozó hangszertanulás számos módszerét átvette az
intézményes népzeneoktatás is, amely emiatt alapjaiban tér el a klasszikus zenei
hangszeroktatástól. A kottaolvasást megkövetelő klasszikus zeneoktatással
szemben a tanári bemutatáson alapuló auditív élmény és vizuális tapasztalás a
fundamentuma. Ezt egészíti ki az archív hang- vagy filmfelvétel, majd pedig a
zene vizuális képe, a kotta. Az alap-, közép- és felsőfokú népzeneoktatásban
eltérő módon és arányokkal használják az oktatás során ezeket a csatornákat. A
tábori foglalkozásokon ugyancsak a hallás utáni dallamtanulás, a
hangszerkezelés szempontjából a tanári mintaadás az elsődleges módszer.
Alapelv a „kézről tanulás”, ezt egészíti ki a kotta és az archív hangzóanyag.
Mint a továbbiakban az oktatási segédanyagok bemutatásakor láthatjuk, a
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résztvevők megkapják a lekottázott dallamokat, az archív hangzómellékletet,
valamint az oktató által előzetesen vagy a táborban följátszott
dallamváltozatokat is. Összességében a hagyományos tudásátadás ötvöződik a
modern audiovizuális eljárásokkal. Itt említjük meg, hogy az archív felvételek
hangzás- és látványélménye az előadásmód szemléltetése mellett a kulturális
kontextus megteremtésének nélkülözhetetlen eszköze.

A táborok kitüntetett szereplői (néprajzi kifejezéssel élve) az adatközlők,
vagy másképp fogalmazva: a „hagyományőrző mesterek”, akik a
tudásátadásban sajátos szerepet töltenek be. Személyes jelenlétükkel a folklór
jellegű tudás, az „intangible culture”⁶ fizikai megtestesítői. Jelenlétükkel
hitelesítik, kézzel foghatóvá teszik a szájhagyományozó műveltséget. A falusi
mestertől való tanulás, az együtt táborozás interperszonális jellege számottevő
a résztvevők további elköteleződése szempontjából.

Rítusok szerepe a tudásátadásban
A táborok életét átszövik a különféle rítusok, amelyek sokirányú

közvetlen és közvetett hatást gyakorolnak a résztvevőkre. A mindennapiság
rítusai (élőzenés ébresztő, napindító közös éneklés, tábori logóval ellátott pólók
viselése) a megszokott környezetből való kilépést, és egy új, szabályozott
közösségi léthez való kapcsolódást könnyítik meg. Az ünnepi jellegű rítusok
(zenés-táncos mulatság Pusztavacson, az „ország közepén”; gálaműsor a karádi
katolikus templomban⁷; megemlékezés Petrás Incze János emléktáblájánál) az
élmény alapú tudás, az affektív megerősítés, a szimbolizálás-jelentéssűrítés
eszközei. A tábor, mint nyílt tanulási tér rítusai a szociodemográfiai
szempontból rendkívül heterogén közösség összekovácsolásának és
összetartásának hatékony eszközei. Ezzel egyidejűleg olyan „hidden
extracurriculum”-ot jelentenek (Nagy & Veszprémi 2018), amelyek
szocializációs jelleggel, rejtetten, egyénenként fejtik ki hosszútávú hatásukat.

Oktatási segédanyagok
Az audiovizuális módszerű zeneoktatás nélkülözhetetlen segédanyagai a

leírt dalszövegek, kották, fogástáblázatok, valamint a hang- és filmfelvételek.
Több évtizedre visszatekintve ezek a taneszközök „naprakészen” követték a
technika fejlődését. A szerzők egyike 1986-ban egy kottafüzettel és üres
kazettákkal fölszerelkezve érkezett meg élete első népzenei táborába, melyek a
tábor végére megteltek a tábori tananyaggal. A következő években a diktafon az
oktató által bemutatott anyag rögzítését tette lehetővé. Az 1980-as-90-es évek
fordulóján már előzetesen összeállított fénymásolt kottagyűjtemény váltotta föl
vagy kiegészítette a kéziratos dallamgyűjteményt. Napjainkban CD-n kapják a
tanulók a hangfelvételeket, sőt arra is van példa, hogy a teljes tananyag digitális
tartalommegosztás révén válik hozzáférhetővé. Az évközi, otthoni egyéni

⁶ Vö: Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage, UNESCO. https://
ich.unesco.org/en/convention
⁷ Zichy, I. (2017, július 10). Karádon belépett a népzene az Isten háza küszöbén. Jól tette! Nem
szentségtörés! [Blog]. Kaposvár Most. https://kaposvarmost.hu/blog/bejegyzesek/2017/07/10/
karadon-belepett-a-nepzene-az-isten-haza-kuszoben-jol-tette-nem-szentsegtores.html
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munka szempontjából a kottás füzet, a CD kulcsszerepet játszanak. Emellett
más tábori relikviákkal együtt a Winnicott-i értelemben vett átmeneti tárgyak
szerepét is betöltik.

“A Moldvai Népzenei Kurzus –Szeged írásos dokumentumaihoz tartozik
egy kurzusfüzet, amely az ének, a koboz és a hegedű esetében az eredeti gyűjtött
anyag mellett tartalmazza a dallam kottáját, amelyet vagy más írásos
dokumentumból merítünk, vagy pedig saját lejegyzésünket közöljük. Ének
esetében természetesen a díszítések, hajlítások is megjelennek. Kobozkíséret
esetében egyszerűsített harmóniákat adunk meg és az oktatás keretében tanítjuk
meg a részvevőket a bontásokra, húrhasználatra. A koboz szólójátékok kottáinál
fogástáblázatokat is használunk. A hegedűkották minden, az oktatáshoz
szükséges információt tartalmaznak. A furulya esetében nem készült kotta,
Hodorog András, a Népművészet Mestere tanításában erre nem volt lehetőség.
A másik dokumentum egy Cd lemez, amely az eredeti gyűjtéseket tartalmazza.
Ének és koboz esetében a gyűjtések kiegészülnek a kobozszólók tanár általi
lejátszásával, illetve kobozkísérettel előadott énekekkel, szintén az oktatók
előadásában.” Fábri Géza)

Konklúzió
1. A népzenei tábor 1 hétre létrejövő, speciális tudásátadásra szerveződő

közösség. A résztvevők köre rendkívül heterogén. Ennek következtében az
együtt tanulás, egymástól tanulás, differenciálás, egyéni tanulói szükségletek
figyelembevételének olyan komplex és hatékony rendszere jön létre, amilyenre
az intézményes művészetoktatásban nincs példa.

2.A módszerek – kézről, hallás után tanulás – audiovizualitás –, ennek
alárendelt, ezt kiegészítő zenei írás-olvasás (kotta), valamint archív
hangfelvétel alkalmazása alapvetően megegyeznek az iskolai oktatásban
alkalmazottakkal.

3.A táborokban a tudásközvetítés különleges státuszt betöltő szereplője a
falusi muzsikus „adatközlő”, szerepe az interperszonalitás szempontjából
meghatározó.

4.A tábor, mint nyílt tanulási tér sokféle, változatos, egymásra épülő és
egymást kiegészítő munkaforma alkalmazását teszi lehetővé. A 3 táborban
azonos módon építkeznek – szinergikus hatásúak: új ismeret, gyakorlás-
elmélyítés, a megszerzett új ismeret alkalmazása minden nap, funkcióban és
szokatlan/rendhagyó közegbe illesztve.

5.A táborban a pedagógiai rítusok szerepe meghatározó, kettős funkcióban
jelennek meg. Megalapozzák és megerősítik az „itt és most” közösségi élményt,
valamint az extracurriculáris tartalmak keretezését adják.

6.A tábori részvétel nyomán kialakuló komplex élmény erős motivációs
hátteret ad az egész éves egyéni gyakorláshoz, a tananyag ismétléséhez, a tudás
elmélyítéséhez. A két tábor közötti időszakban a motiváció fenntartásában
szerepet játszanak a táborhoz kapcsolódó tárgyak (dalos füzet, tábori póló,
fotók, hang- és filmfelvételek).
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Jógyakorlatok

A játék alkalmazása tanulástámogató módszerként a
„Tanítsunk Magyarországért!” mentorprogram felkészítő

kurzusában
ÁdámAnetta
szakértő, tréner

Miskolci Egyetem, HSZO, Közösségi Szolgálati Iroda

Absztrakt
A Miskolci Egyetem az elsők között kapcsolódott be az Innovációs és

Technológiai Minisztérium, valamint az Emberi Erőforrások Minisztériuma, a
Klebelsberg Központ és a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája
kezdeményezésére és támogatásával útjára indított Tanítsunk Magyarországért!
mentori ösztöndíj programba. Idén tavasszal hetedik alkalommal indítunk
felkészítő kurzust, mely feltétele a hallgató ösztöndíjprogramba való
bekapcsolódásának. Jelen előadás a felkészítő kurzus során alkalmazott
módszertant helyezi fókuszba (Ádám & Juhász, 2022). Bemutatjuk, milyen
célok és megfontolások vezettek ahhoz, hogy a játékot mint módszert gyakran
és többféle formában felhasználjuk ebben a sajátos, az egyetem minden kara és
szakja irányába nyitott kurzuson. A felkészítőre érkező hallgatók nagyon eltérő
jellegű előzetes tudással, a témára vonatkozóan különféle szintű előzetes
ismeretekkel rendelkeznek, és különféleféle tanulási szokások is jellemzik őket.
Egy egészségügyis, egy zenész, egy jogász vagy mérnök hallgató egészen
biztosan más előzetes tudással és tanulási szokásokkal rendelkezik, másfajta
tapasztalatuk van az egyetemi oktatás módszertanáról, tartalmáról. Egy ilyen
mértékben heterogén tanulói környezetben a módszertan megválasztása
jelentősen befolyásolja a tanulás eredményességét (Simándi, 2016).
A kurzus elméleti blokkja súlyos, több hallgató számára akár teljesen ismeretlen
tanulási tartalmakat hordoz: tanulunk a szegénységről, a szegénység tanulásra
és iskolai előmenetelre gyakorolt hatásáról, a kisiskolák belső világáról úgy,
hogy a tudásbővítés mellett kompetenciafejlesztést és érzékenyítést is
szolgálnia kell a tananyagnak. Előadásunkban érvelük amellett, hogy a játék
hatékony tanulástámogató eszköz lehet az egyetemen is (Körei & Szilágyi,
2020), és hatásmechanizmusa nagyon hasonló az oktatás más területein
tapasztaltakkal (Mihályi, 2009). Bemutatjuk hogyan alkalmazzuk a játék
különféle formáit a tudáselsajátítás és rögzítés érdekében: a szerepjátékot,
empátiagyakorlatot, digitális kvízeket; milyen módon hívjuk elő a témával
kapcsolatos előzetes tudást és hogyan építjük rá a mentoráláshoz szükséges új
ismereteket. Mindezt tesszük egy alapvetően tudásátadásra berendezkedett
egyetemi szervezetben - a kompetenciafejlesztés és a társadalmi érzékenyítés
érdekében - a mentorok felkészítése során.

A „Tanítsunk Magyarországért!” egyetemi mentorprogram
A mentorprogram során ötezer lélekszám alatti települések iskoláiban

tanuló hetedik, nyolcadik osztályos diákokat mentorálnak az egyetem bármely
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karán, bármely szakján tanuló egyetemisták. A program deklarált célja a
kisiskolások tanulási motivációjának növelése, képességfejlesztésük, a
pályaorientációs tevékenység segítése, de alapvetőan az is, hogy az egyetemista
mentorok a gyerekek számára olyan tevékenységeket szervezzenek, olyan
helyekre vigyék el őket, melyek során élményeket szerezhetnek. Az eltelt
félévek nyomán megerősíthetjük, hallgatóink világosan megfogalmazzák
reflexióikban azt a szakirodalomban is dokumentált tapasztalatot (Fejes,
Kelemen & Szűcs, 2014), hogy a deklarált célok mellett egyéb, látens célok is
hatékonyan megvalósulnak a mentorálás során. Nemcsak a kis diákok tanulnak
a mentoraiktól, hanem az egyetemisták is jelentős tanulási folyamaton mennek
át mentorálás közben. A hallgatók jellemzően a mentoráltjaiktól eltérő
szociokulturális közegből érkeznek. Különféle életvilágok találkoznak,
közelítenek egymáshoz, mely folyamat során a mentorok is nagyon gyakran
beszámolnak arról, hogy fontos tapasztalatokat szereznek, fejlődik a
kommunikációs készségük, kreativitásuk, problémamegoldó készségük. A
szinte észrevétlen folyamatban jól érzékelhetően fejlődik a szociális érzékük,
társadalmi problémák iránti érzékenységük. A program az egyik lehatékonyabb
eszköze annak, hogy a leendő értelmiségi megtapasztalja, megérezze, mit jelent
a társadalmi felelősségvállalás, és hosszabb távon kialakuljon benne ez iránti
figyelem és igény.

Amentorrá válás feltételei
A mentorprogram bármely, egyetemünkön tanuló hallgató számára nyitott.

Mivel a program deklarált szándéka, hogy a mentor egyfajta idősebb barátként
álljon a mentorált mellett, így preferáljuk, hogy a programba belépők harminc
éves kor alatt legyenek. Az ösztöndíj elnyerésének és a mentorálás
megkezdésének feltétele féléves felkészítő kurzus elvégzése, mely heti
rendszerességgel zajló, a félév során tizenegyszer két kontakt óra, melyet
kiegészít egy iskolai nap, amikor egy gyakorló mentor tevékenységét figyeli
meg a mentorjelölt. A kurzust egy előre összeállított szempontsor alapján írt
reflexiós esszével zárják a hallgatók, amelyben az órai tartalmakra, a saját órai
tevékenységére, a mentori tevékenység tartalmára és az iskolalátogatásra
reflektál. Ez az esszé képezi az értékelés alapját is. A sikeresen teljesített
követelmények mellett a mentorálás megkezdésének feltétele, hogy a
mentorjelölt részt vegyen egy, a leendő mentorok és mentoráltak számára
szervezett élménynapon. A felkészítő kurzus kettős célt szolgál: a hallgatót meg
kell ismertetnünk a program minden elemével, fejlesztenünk kell a
mentoráláshoz szükséges képességeit, eszköztárát, valamint fontos, hogy az
oktatók a lehető legjobban megismerjék a jelöltet, hogy ki tudjuk szűrni már a
felkészítő kurzuson a feladatra alkalmatlan jelentkezőket. Olyan didaktikai
megoldásokat kerestünk, hogy a résztvevőknek lehetősége nyíljon a gyakori
interakcióra, verbális megnyilvánulásra. A kurzus elvégzése után szándékaink
szerint az alábbi „mentori szupererőkkel” rendelkeznek a sikeresen
abszolválók: feladat iránti elkötelezettség, társakkal való együttműködés,
eszközrendszer a gyerekekhez.

A felkészítő kurzus összeállításának szempontjai – a hallgatók sajátosságai
A hallgatóink a Miskolci Egyetem nyolc karáról, eltérő szociokulturális

mikroközegből, de többnyire középosztályból érkeznek. A téma szempontjából
különböző tartalmú és jellegű előzetes tudással, eltérő képesség- és
kompetenciahálóval, valamint tanulási szokásokkal rendelkeznek, abban
viszont megegyeznek, hogy egységes tapasztalatuk van arról, hogy az egyetemi
oktatás többnyire egyet jelent a katedrapedagógiával: a hallgató hallgat. Éppen
ezért a felkészítő kurzus összeállítását az alábbi célok mentén terveztük meg:

- Fontos, hogy a hallgatók ismereteket szerezzenek a szegénység és iskola
kapcsolatáról, megismerjék a kistelepülési iskolák szervezetei
sajátosságait.

- Érzékenyítsük őket a társadalmi problémák iránt, munkába vegyük
előítéleteiket, sztereotípiáikat.

- Fejlesszük a kompetenciáikat a kommunikáció, problémamegoldás
terén, fejlesszük az empátiájukat és sajátítsanak el olyan eszközöket,
módszertant, melyet a mentorálás során hatékonyan tudnak majd
alkalmazni.

A felkészítő kurzus tehát egyszerre kíván hatni a fejre, szívre és kézre. Ennek
eredményeképp az alábbi tartalmi elemek kerültek a fókuszba:

- A szegénység anatómiája
- A szegénység hatása az iskolai teljesítményre
- Iskolarendszer és iskolai szervezeti kultúrák – a szegregáció

következményei
- Előítéletek, sztereotípiák
- A mentorálás tartalmi elemei, eszközrendszere
- Pályaválasztás, pályaorientáció segítésének eszközei
- A mentorálás helyszínei- iskolák bemutatása
- Helyzetgyakorlatok

A felkészítő kurzus összeállítása mögött többrétű didaktikai megfontolás
áll. Bár a programgazda készíttetett egy előzetes ajánlást a tartalmi és
módszertani elemekre, a megvalósító egyetemeknek lehetősége van ettől
eltérni, és saját maga alakítani a tartalmakat. A kurzus tervezése során
figyelembe kellett vennünk, hogy a résztvevők eltérő képességekkel,
attitűdökkel, tanulási szokásokkal érkeznek, mindenkit meg kell tudnunk
szólítani. Egy nagyon gyakorlatias feladatra kell felkészíteni a tudomány
elefántcsonttornyában, éppen ezért a tudásbővítés mellett attitűdformálásnak,
kompetenciafejlesztésnek is kell történnie (Juhász, 2022). A képzés során meg
kell ismernünk a hallgatókat, ki kell szűrnünk a feladatra esetlegesen
alkalmatlanokat – ehhez a hallgatókat helyzetbe kell hozni. A mentori
tevékenység több szinten a kooperációról szól, a felkészítésben ennek meg kell
jelennie. Valamint tudtuk, hogy a jelöltnek élő tapasztalatot kell szereznie a
mentorálásról abból a célból is, hogy a felkészítő kurzusnak hozzá kell segíteni
a hallgatót a felelős döntéshez. Szintén fontos szempont volt, hogy a hallgatók
felkészítése során használt módszertan egyben mintaként is szolgáljon
számukra, azok egyes elemeit át tudják majd ültetni a mentorálási
gyakorlatukba.
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A fenti megfontolások egy sokszínű, gazdag módszertani eszközkészlet
bevonására késztettek bennünket, melynek központi elemévé vált a játék.
Különféle formában és didaktikai szerepben. A játék alkalmas arra, hogy

- az elméleti ismereteket interaktív módon közvetítsük,
- az esetlegesen túl súlyosnak vagy a hallgató számára túl távolinak tűnő

tanagyagelemeket vonzóbbá tegyük,
- az órákon az aktív tanulást helyezzük a középpontba, a hallgatók egyes

játékokon keresztül (szerepjáték) tapasztalatokat szerezhetnek,
- kompetenciafejlesztés történjen,
- az oktatók a játék nyitotta térben jobban megismerjék a

mentorjelölteket,
- az egyes játékok (pl. empátiagyakorlat) segítségével érzékenyítsünk,

bevonjuk őket abba a közegbe, ahol dolgozni fognak,
- megértsék, hogy a játék a tanulás fontos eszköze lesz a mentorálás során

is,
- nem utolsó sorban a játék alkalmas arra, hogy a hallgatók megszokják,

begyakorolják azt a fajta kooperációt, amit a mentoroktól a munka során
elvárunk.

Játéktípusok az elméleti felkészítésben
Online gamifikációs felületek, oktatást segítő applikációk

A kurzus egyik fontos célja, hogy a hallgatók megismerjék, megértsék a
szegénységben élő társadalmi csoportok legfontosabb sajátosságait,
motivációit, tanulással kapcsolatos attitűdjeit. Olyan világot és élethelyzetet
helyezünk ezzel eléjük, mely a legtöbb esetben ismeretlen számukra. A
szegénységgel kapcsolatos ismereteiket a Kahoot (kahoot.com) segítségével
mérjük és az egyes kérdéseket utána munkába véve bővítjük is. A Kahoot
kérdései között szerepel például, hogy hány gyerek nem jut ma
Magyarországon napi háromszori étkezéshez vagy a gyerekek milyen aránya
születik az alsó két jövedelemtizedbe. A Mentimeter (https://
www.mentimeter.com/) hasonlóan gyakorta használt felületünk, aminek
segítségével belépő ismerteket, attitűdöket tudunk mérni, és adott esetben ennek
függvényében alakítani az órai magyarázatok szintjét, mélységét. A hallgatók
szívesen és könnyen alkalmazzák ezeket a technikákat, felpezsdíti,
megmozgatja az óra menetét. A feldolgozott tartalmak rögzítése sokkal
hatékonyabbnak bizonyul, mint a korábban alkalmazott PPT-s bemutatás. A
félévet záró reflexiós esszében minden esetben rákérdezünk, mi az a tartalom,
ami számára fontos, maradandó tanulási eredmény. A válaszok között nagy
gyakorisággal bukkannak fel a Kahoot kvíz tartalmi elemei.

Kooperatív gondolattérkép készítése
A kurzus első óráján a kurzus kulcsszavait, alapfogalmait egyesével

kiosztjuk a hallgatóknak, ők először önállóan próbálják azt definiálni, majd
segítséget kérhetnek a mellettük ülő társaiktól, illetve harmadik csatornaként az
interneten utána tudnak nézni. Ami lényeges, hogy a mentorjelölt megértse az
adott kifejezés tartalmát és képes legyen azt röviden megfogalmazni, majd
elhelyezni a táblán, a már fent lévő kulcsfogalmak hálójában úgy, hogy közösen

egy nagy fogalmi térképet alkossanak. Ugyanígy a mentorálás tartalmát
munkába vevő órán csoportonként gondolattérképet alkotnak arról, mik
lehetnek a mentorálás valódi tartalmai.

1. ábra: Csoportmunkában készített gondolattérkép a mentorálás tartalmáról

Érzékenyítő gyakorlatok
A féléves felkészítés egyik legfontosabb célja az érzékenyítés. Az érzékenyítést,
az empátia fejlesztését a saját élményű gyakorlatok, helyzetgyakorlatok
segítségével tudjuk hatékonyan megvalósítani (Bagdy, 1993). Amikor munkába
vesszük a társadalmi egyenlőtlenségek, szegénység témáját, minden
alkalommal a „Lépj egyet előre!” érzékenyítő játékkal, szerepjátékkal kezdünk.
A hallgatóknak különféle társadalmi státuszú szereplők helyzetébe kell
képzelnie magukat, abból a szerepből kell dönteniük, hogy a sorban elhangzó
tizenhét állításból melyik igaz rájuk. Amennyiben igaz, egyet előre lépnek, ha
nem igaz, maradnak a helyükön. A gyakorlat során fizikailag is megtapasztalják
a társadalmi helyzetből fakadó lemaradást, hátrányokat, mely rendszerint mély
nyomot hagy a felkészülőkben.
A „Miklós története” című szerepjáték, empátiagyakorlat arra ad lehetőséget,
hogy a hallgató saját életének a tanulás sikerességéből fontos állomásait
áttekintse, végigélje, és megérezze, megtapasztalja, mit jelent, milyen
következményei lehetnek annak, ha ezek hiányoznak.
Az előítéletek kezelése és kezelésének megtanítása szintén fontos célja a
kurzusnak. Egy saját élményű, imaginációs gyakorlatban eljátsszuk, ki, mit
érezne, gondolna, és tenne, ha általa elítélt csoport egy tagja megjelenne a
teremben. Ennek a játéknak a segítségével azonosítjuk be a fogalmak tartalmát,
teszünk különbséget a sztereotípia, előítélet és diszkrimináció között. Illetve ez
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a gyakorlat segít abban, hogy rámutassunk, az attitűdök fenti típusainak
kezelése milyen csatornákon keresztük valósulhat meg sikeresen.
A dramatikus helyzetgyakorlatok kiemelten nagy hangsúlyt kapnak a felkészítő
kurzuson. A tizenegy kontakt alkalomból kettőn dramatikus
helyzetgyakorlatokkal dolgozunk. A mentori szerephatárok és
szerepkonfliktusok kiválóan tanulhatók, elemezhetők ezek segítségével.
Kizárólag valódi helyzetekkel, megtörtént szituációkkal dolgozunk, a
helyzeteket csoportmunkában dolgozzuk fel.

Közösségi és táblajátékok
Ezeknél a játéktípusoknál érhető tetten leginkább, hogy a játék egyszerre

eszköz és elsajátítandó tartalom is. Olyan játékokat emelünk be a munkába,
amelyek egyrészt segítik az önismeretet, a csapatépítést, másrészt mindegyikük
felhasználható a gyerek megismerésére vagy fejlesztésére a mentorálás során.
Két kontakt órát szánunk rá, de az egyéb tartalmú órákon is alkalmazunk ilyen
játékokat.

A közösségi játékok elsősorban az önismeret fejlesztését célozzák (pl. Két
igaz-egy hamis), jégtörő játékok, melyek kiválóan alkalmazhatóak a mentorálás
során az ismerkedős szakaszban (pl. Hurkapálcás-koncentrációs), vagy
aktivizáló, koncentráció fejlesztő, vagy épp pihentető, kikapcsoló közösségi
játékok: (pl. Egérke, Babzsákderbi, Sárkány-királylány).

A készségfejlesztő parti- és táblajátékok olyan, általában kis méretű,
könnyen mozgatható és nagyon gyorsan tanulható táblajátékok, melyek
aktivizálnak, frissítenek, és többnyire figyelmet, koncentrációt fejlesztenek. Van
köztük olyan, amelyik alkalmas arra, hogy a fáradt gyereket kicsit kizökkentse,
felfrissítse, aktivizálja, és olyan is, mely épp ellenkező hatást ér el: nyugtatja,
lelassítja a vele játszót. Ilyen játékaink a Mistakos, Boldog lazac, Cica-pizza,
Speed cups.

Következtetések a játék mint módszer használata kapcsán
A felkészítő kurzus oktatóiként kerestük azokat a leghatékonyabb eszközöket,
amivel egy erősen heterogén tanulói tapasztalatokkal rendelkező közegben, a
célcsoport élettapasztalataitól és sokszor tanulmányitól is távol álló témákat
megfoghatóvá, tanulhatóvá tudunk tenni. A különféle interaktív és közösségi
tanulási módok mellett legszéleseb értelemeben vett játék, játékosság vált az
egyik legfontosabb eszközünkké. Hetedik féléve készítjük fel a mentori
feladatokra a hallgatókat, ma már nincs olyan óránk, melynek a játék
eszközként és/vagy tanulási tartalomként ne volna része.
A hallgatók sokszor hangoztatják, hogy péntekenként feltöltődni járnak az
órákra, sokan egytelen hiányzás nélkül abszolválják a félévet. A féléves
hallgatói záróreflexiókból kiemelt alábbi két részlet nagyon jól illusztrálja,
milyen hatása van az alkalmazott módszertannak, a játék beemelésének.
„Meglepő volt szembesülni, hogy mekkora aktivitást váltott ki belőlem a kurzus,
mind helyben az órán, mind utána, mikor szobatársaimmal áttárgyaltuk az órán
történteket, szerintem ez egy hatalmas pozitív tulajdonsága a kurzusnak. A
játéknak nagyon nagy ereje van. Fontos tapasztalat volt a mentorálásra nézve
is: bármit is tanulunk, játék közben minden könnyebben megy.”

„A szürke és kemény heteket mindig a TM kurzusok tették színesebbé, hisz egy
olyan pozitív közeg, hogy már csak a jelenlétükben tartózkodni is feldobott.
Arra számítottam igazából, hogy ugyanolyan tanulós órák lesznek, mint minden
többi óra, de ez nem így volt. Sokkal érdekesebb módokon tanultunk és
készültünk a szemeszter során, ami számomra egy kiváló élmény volt. Nem
számítottam még a társasjátékok kipróbálására sem, sem a csoportos játékokra,
feladatokra. De ezek mind pozitív csalódások voltak.”
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ArtKoffer – képzőművészettel a jövőért
Pénzes Boróka – Bada Éva – Csiszár Beatrix

Kuratóriumi tagok
Képező Alapítvány

Absztrakt
Az ArtKoffer egy művészeti bőrönd, tele csodákkal és meglepetésekkel.

Ha kinyílik, feltárul egy alkotó élete, kibontakozik művészete. Kicsit olyan,
mint egy utazó színház, vagy egy pop-up kiállítás. Az ArtKoffer
foglalkozásokat elsősorban az iskolákban tartjuk. Alkotótól és témától függően
több tantárgyhoz és művészeti ághoz is kapcsolódhat az interdiszciplináris
oktatás és az összművészet jegyében. Minden bőrönd fókuszába egy
képzőművészt állítunk, az ő életén keresztül dolgozunk fel témákat és
fogalmazunk meg üzeneteket, melyekhez a gyerekek kapcsolódni tudnak. A
téma legtöbbször egészen személyes, máskor inkább aktuális, vagy éppen
meghökkentő, izgalmas, vicces, inspiráló, tanulságos, de mindenekelőtt
„művészi”. Az egyes bőröndök így nem pusztán művészettörténeti ismereteket,
hanem egyfajta látásmódot közvetítenek, miközben képességeket és
készségeket fejlesztenek. Célunk, hogy a képzőművészetet megismertessük és
megkedveltessük a gyerekekkel; a műalkotásokat bevonjuk az oktatásba; hidat
képezzünk az oktatási intézmények, az egyének, a családok és a múzeumok
között; elindítsuk a gyerekeket a művészeti alkotásokkal való egyéni
megismerkedés útján.

Bevezetés
Projektünk a vizuális nevelés fontosságán, a művészetek érzékenyítő

szerepén, az érzelmi intelligencia felértékelődésén és az oktatás alternatív
módjainak keresésén alapszik. Az ArtKoffer foglalkozások során a
képzőművészetet, mint eszközt használjuk fel a program céljainak eléréséhez.
A módszertan nagy hangsúlyt helyez a művészettel és a művészetre nevelésre,
a jövő kompetenciáinak fejlesztésére, illeszkedik a Nat-hoz, ezzel együtt
élményben részesíti mind a gyerekeket, mind a pedagógust a foglalkozások
során. Az oktatási programot hárman hívtuk életre, Pénzes Boróka, Bada Éva és
Csiszár Beatrix. Mindhárman több éves múzeum- és művészetpedagógiai
tapasztalattal rendelkezünk: a Magyar Nemzeti Galéria Múzeumpedagógia
osztályán tárlatvezetőként, múzeumpedagógusként, illetve nagyobb
összművészeti programok szervezőjeként dolgozunk a Szépművészeti
Múzeumban.

Az elmúlt években a saját módszertan alapján kidolgozott oktatási
programunkkal számos budapesti iskolában tartottunk élménypedagógia
foglalkozásokat különböző tantárgyakhoz kapcsolódóan. Az ArtKofferek (mint
oktatási program és módszertan) létrehozásának ötlete a MOME Múzeumi
menedzser szakirányú képzésén (2017–2018) szerzett inspirációkból, valamint
saját élményből fakad. Egyrészt szülőként tapasztaljuk, hogy a közoktatásban

nem kap megfelelő szerepet a vizuális nevelés (lásd Nat) és kevés idő és
alkalom jut a jövő kihívásaira való felkészítésre. Másrészt múzeumi szférában
is dolgozóként tapasztaljuk – ahogy azt több kutatás (Kocsis, 2018) is
alátámasztja –, hogy a múzeumi szakemberek és művészettörténészek által
létrehozott tudásbázis, a kreatív múzeumpedagógia gyakorlat és kanonizált
gyűjteményt bemutató múzeumi tér sokszor mennyire kihasználatlan marad.

Ezen megfontolásból kiindulva, illetve saját képzőművészeti
élményeinkből inspirálódva jutottunk el annak felismerésére, hogy milyen
hasznos lenne egy képzőművészet alapú, kompetenciafejlesztő oktatási
program, mely a képzőművészetet, mint eszközt vonja be a közoktatásba és
gyerekek fejlesztésétbe, másrészt hidat képez a múzeumok és a közoktatás
között.

Művészetpedagógia az iskolákban
Az „új képkorszaknak” nevezett 21. században (Kárpáti, 2019) a

művészetpedagógiának sok új kihívással kell szembenéznie: a vizuális
művészeti tantárgyak óraszáma csökkent, így leszállóágba került a művészetek
iskolai presztízse is, ezzel együtt számos iskolai csoport nehezen jut el
képzőművészeti múzeumokba tanítási órák keretein belül. Ennek oka részben
érthető: egy 45-60 perces múzeumpedagógiai foglalkozással szinte egy egész
nap „elmegy”, az utazással eltöltött idő a helyi múzeumlátogatások esetén is
jelentős, a tanórákat el kell kérni a kollégáktól, és még sorolhatnám a
„nehézségeket”. Emellett figyelembe kell venni azt is, hogy ha a
múzeumlátogatást szabadidős tevékenységnek tekintjük, akkor annak
versenytársa az erdei kirándulás, más múzeum (természettudományi, történeti
stb.), a bábszínház, vagy az állatkert, amely talán „könnyedebb” kikapcsolódást
ígér. Legtöbbször a tanítók és a tanárok személyes érdeklődésén és
elkötelezettségén múlik, hogy a tanulók találkoznak-e műalkotásokkal.

A képzőművészet szempontjából a legnagyobb nehézséget az jelenti,
hogy az ezzel foglalkozó tantárgyak szinte teljesen hiányoznak a közoktatásból
és a gyerekek többségének hétköznapi életéből. A tanulók kevés óraszámban
részesülnek képzőművészeti oktatásban, ritkán találkoznak képzőművészeti
alkotásokkal, míg az irodalom és a zene jelen van a mindennapjaikban.

Tapasztalatunk szerint a fiataloknak kevés az alapismeretük a
képzőművészeti alkotásokra vonatkozóan, de ennél sokkal nagyobb probléma,
hogy a viszonyuk a művészethez rosszabb esetben negatív, jobb esetben
semmilyen. A legtöbb fiatal számára a képzőművészet távoli, ismeretlen és
megfoghatatlan terület, a múzeumok poros és unalmas intézmények, ahol
csöndben kell maradni, „mindent a szemnek, semmit a kéznek” jelmondatra. A
klasszikus művészet unalmas, a modern művészet különös esztétikája
érthetetlen, a kortársakat segítség nélkül a legtöbb esetben nem sikerül
értelmezni. Habár a művészettel és a művészetre nevelés legideálisabban a
múzeumokban valósulhat meg az eredeti műalkotások között, időről-időre
jelentkeznek próbálkozások a cél megvalósítására múzeumon kívüli terekben
is. Az ArtKofferekkel egy múzeumon kívüli, iskolai térben megvalósuló
programmal szeretnénk válaszolni a művészetpedagógia kortárs kihívásaira:
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„házhoz megy a múzeum”. A célunk, hogy felkeltsük az érdeklődést a
képzőművészet iránt, mankót nyújtva azok értelmezéséhez és élvezetéhez.

A vizuális nevelés fontossága
„Napjaink domináns nyelve a vizuális kommunikáció, melyet használ, de

irányítás és fejlesztés nélkül nem tanul meg az «új képkorszakban» felnőtt fiatal
nemzedék” (Kárpáti, 2018).

A képalkotás napi gyakorlattá válása szükségessé teszi megtanulni,
hogyan válhatnak az üzeneteink érthetővé, hatásossá és élvezhetővé (Kárpáti,
2019). Manapság mindenki készít fotót, videót, ám a minőségi anyagokhoz
talán elengedhetetlen kultúránk vizuális hagyományainak ismerete, amely
egyfajta hivatkozásként, referenciaként is értelmezhető. A vizuális nyelv
tanítható, tanulható. Hozzájárul a képi közlés elsajátításához, a vizuális
képességrendszer fejlesztéséhez, mely jelek, jelképek, szimbólumok
előállításában és értelmezésében ragadható meg (Trencsényi, 2000).

A művészeti alkotások a különböző jelentésrétegeiken keresztül
alkalmasak arra, hogy egyéni, csoportos és társadalmi szinten fontos kérdéseket
vessenek fel, vizsgáljanak, amelyekbe szinte minden korosztály bevonható. A
műalkotások megszólítanak minket, mesélnek nekünk, érzelmeket váltanak ki
belőlünk, tanítanak bennünket, szórakoztatnak, elgondolkodtatnak,
kapcsolódnak életünkhöz, a világ történéseihez. Rippl Rónai József szerint a
művészeti nevelés a műalkotásokkal való nevelés, hiszen minden értékes
művészi alkotás rákényszeríti a szemlélőjét, olvasóját, hallgatóját, hogy maga
is átélje az abban foglaltakat (Foghtűy, 1993). Új, rejtett tulajdonságok,
képességek, érzelmek felfedezéséhez segítik hozzá az embert. A művészetek
nagymértékben elősegítik az értelmi és az érzelmi erők egyensúlyát, a
személyiség magasabb szintű gazdagságát és harmóniáját.

Kiemelten fontosnak tartjuk a gyerekek művészeti nevelését, hiszen ők
lesznek a jövő munkavállalói, akik kreatív gondolkodásuk révén innovatív
megoldásokkal teremthetnek egy fenntarthatóbb és élhetőbb jövőt. A művészeti
nevelés által a gyermek megkaphatja azokat a lehetőségeket és impulzusokat,
amelyek szabadságot és sokirányú készségeket biztosítanak neki. Felszínre
törhetnek olyan képességei, amelyek kibontakoztatásával lehet majd később
szakmájának művésze. Hisszük, hogy a művészet értelmezésének és
értékelésének kulcsszerepe van a hatékony oktatásban, egy kreatívabb és
nyitottabb, befogadó társadalom felépítésében.

Egy bőrönd tele csodákkal és meglepetésekkel
Az ArtKofferek fókuszában mindig egy-egy művész áll: a sorozat első

fázisában ismert magyar és külföldi képzőművészek közül válogattunk. A
„kínálatban” szerepel Frida Kahlo, Szinyei Merse Pál, Csontváry Kosztka
Tivadar, Vincent van Gogh, Paul Gauguin, Pablo Picasso, Salvador Dali,
Munkácsy Mihály, Claude Monet, Piet Mondrian, Victor Vasarely és Leonardo
da Vinci. Minden alkotóhoz egy-egy címet illesztünk, amely mindannyiunk
számára ismerős témát, jól értelmezhető üzenetet, vagy érzést jelenít meg,
amelyhez mindannyian könnyen tudunk kapcsolódni. Az alkotók életművéből
válogatva olyan képzőművészeti alkotásokat mutatunk be, amelyek alkalmasak

a téma feldolgozására és megértésére, valamint az alkotások az adott korosztály
lelki, szellemi és érzelmi fejlődésének megfelelőek. Ezen kívül fontos
szempont, hogy a programunk a hazai gyűjtemények széles köréből emeljen be
alkotásokat, hiszen célunk, hogy a gyermekeknek országszerte legyen
lehetőségük azokat élőben is megtekinteni. Minden művész mellé egy-egy
kortárs alkotópárt is társítunk, az alkotó személye, a hozzá kapcsolható téma
vagy esztétikai érvek mentén.

Az ArtKoffer foglalkozások két tanórából állnak: egy 45 perces interaktív,
élménypedagógiai elméleti órából és egy 45 perces alkotófoglalkozásból. A
gyakorlati órákon alkotunk, szerepjátékozunk, színházi előadást rendezünk és
játszunk el, vagy éppen rövidfilmet forgatunk. Az alkotófoglalkozásoknál
kerüljük a sematikus alkotásokat, hogy azok ne legyenek egymással könnyen
összehasonlíthatók, minősíthetők és így mindenki számára „garantált legyen” a
sikerélmény. Igyekszünk sokféle alkotói technikát és stílust kipróbálni,
nemcsak síkban, hanem térben is alkotunk, hogy fejlesszük a gyerekek
térlátását. Az alkotásokhoz és játékokhoz szükséges anyagokat, eszközöket és
kellékeket a bőrönd minden esetben tartalmazza. Az egyes kofferek ennek
megfelelően élménypedagógiai módszerrel kidolgozott elméleti anyagot
(prezentáció képekkel, zenével, filmrészlettel stb.), a témához kapcsolódó
szemléltető eszközöket és kellékeket, illetve az alkotófoglalkozáshoz szükséges
anyagokat tartalmazzák.

Minden ArtKoffer két korosztály számára kerül kidolgozásra, a gyerekek
fejlettségi szintjének megfelelően: a 6-12 éves és a 12-18 éves korosztálynak. A
két korosztály közötti határvonal egyes osztályok esetében változhat a
pedagógus döntésétől, megítélésétől függően. A foglalkozásokat „éles
indulásuk” előtt minden esetben teszteltük. A pilot során az iskolai
csoportoknak megtartott órák után a pedagógusok egy kérdőívet töltöttek ki,
amelyben visszacsatolást adtak az órákról. Arra voltunk kíváncsiak, hogy az
elméleti óra hossza illeszkedett-e a tanórához, az ismeretanyag érthető volt-e,
megfelelt-e a tanulók életkori igényeinek és szükségleteinek, az általunk
megfogalmazott üzenet és téma befogadható volt-e és hogy a foglalkozás során
alkalmazott módszerekkel (interdiszciplinaritás, interaktivitás, élményszerűség
stb.) elégedettek voltak-e, valamint a gyerekek megértették-e a foglalkozás
lényegét. Az alkotásoknál fontos volt látnunk, hogy az alkalmazott technikák és
eszközök illeszkedtek-e a gyerekek életkori sajátosságaihoz és a tantermi
környezethez. A visszacsatolásokat feldolgoztuk, értékeltük, a tapasztalatokat
legtöbb esetben beépítettük az ArtKofferekbe.

A programunk célja
Az ArtKoffer művészeti bőröndökkel szeretnénk támogatni a tanárok

munkáját, válaszolva a fent tárgyalt kihívásokra. A program célja a
képzőművészet népszerűsítése, a múzeumlátogatások elősegítése, a kulturális
gyökerek (történetek, személyek, szimbólumok stb.) és vizuális
jelrendszereinek megismerése, a képi műveltség megszerzése, a vizuális nyelv
kommunikatív és expresszív használatának megtanítása, a kulturális tudatosság
kialakítása, ezzel együtt a klasszikus, modern és kortárs művészeti kultúra
megismerése. Az iskolai időben tartott órák célja a kreativitás, a kommunikáció,
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kritikus gondolkodás és a kooperáció (vagyis a 4K) fejlesztése, amely segít
felkészíteni a gyerekeket a jövő kihívásaira. Emellett cél az empátia és a
szociális érzékenység fejlesztése, a sokoldalú kompetenciafejlesztés, a kognitív
képességek (érzékelés, észlelés, figyelem, emlékezés, képzelet, gondolkodás)
erősítése. Cél, hogy a tanulók a vizuális kultúra minél több műfajában,
technikájában szerezzenek alkotói és befogadói tapasztalatokat. Fontos
számunkra, hogy segítsük a pedagógusok munkáját olyan anyagok
megosztásával, amelyekre egyébként iskolai keretek között nincs lehetőség. A
feldolgozott témák kontexusba helyezéssel segítik az innovatív
ismeretalkalmazást, a komplex látásmód kialakulását, az iskolában szerzett
ismeretek mindennapi élethelyzetekben való alkalmazását. Célunk, hogy a
gyerekekből múzeumlátogató, a művészeteket értő- és befogadó felnőttek
váljanak.

Módszertan
Az ArtKoffer egyaránt követi a befogadásra orientált művészeti nevelés

(arts education), a kognitív fejlesztésre fókuszáló „művészet alapú tanulás” (arts
based learning) és a személyiségfejlesztést előtérbe helyező „művészettel
nevelés” (education trough art) modelljét (Kárpáti, 2019). Az ArtKoffereket
nem művészettörténeti korszakok vagy stílusok mentén alakítjuk ki, hanem
alkotókra építjük és üzenetek mentén dolgozzuk fel. A módszertanunk az
érzelmi kapcsolat megteremtésén, az üzenet átélésén alapszik a történetmesélés
révén, tehát a bőröndök a narratív konstrukció és történetmondás eszközét
használják. Célja a művész életén keresztül megismerni a műalkotásokat és a
kort, amelyben a fókuszba helyezett alkotó élt. Olyan nyelvi és vizuális
eszközökkel közelítünk a témához, amelyek érthetően és sokoldalúan mutatják
be a problémát, a művészet eszközeivel szeretnénk mélyebb jelentésrétegekhez
eljutni.

Az órák során az elsődlegesen használt módszereink az új ismeretátadó
interaktív előadás, magyarázat, megbeszélés, kérdezés, szemléltetés, és
kooperatív-módszerek. Az elméleti foglalkozást kiegészítő egyes interaktív
elemek egyszerre több érzékszervre is hatva segítik a befogadást és érzékenyítik
a hallgatóságot adott témakörben. Például Paul Gauguin ArtKoffer esetében
noa-noa illatú krémet adunk körbe, a Claude Monet bőröndnél különböző színű
izzókkal alkotunk és hozunk létre sorozatokat. A foglalkozások során különösen
figyelünk az ismeretek és az intellektuális készségek, továbbá a szociális
készségek és együttműködési képességek fejlesztésére. Igyekszünk minél több
digitális eszközt bevonni az ArtKoffer foglalkozásokba.

Módszertanunk fontos részét képezi az elmélet és gyakorlat egysége, így
a két fő vizuális képességcsoport, a befogadás (megfigyelés, reflektálás, leírás
és érzelmi viszonyulás, tudás és megértés, vizuális írástudás fejlesztése) és az
alkotás (anyagok és technikák megismerése, illetve érzelmek, ötletek,
gondolatok, megoldások kifejezése) egyszerre valósul meg. A célok a finn és a
holland művészeti oktatás mintájára tanulói és emberi attitűdökre irányulnak
(„fedezzék fel...”, szerezzenek élményt, tapasztalatokat, fogadják el, éljék át
stb.) majd ezen keresztül irányul valamely ismeret megszerzésére és képesség
kialakítására (Trencsényi, 2000).

Nem titkos üzenet
Dieter Baacke szerint egy jó művészetpedagógiai foglalkozás képes

kapcsolatba lépni az egyénnel, élménnyé emelni a látványt. A kapcsolat
legmélyebb pontja az, amikor az adott tárgy (műalkotás) bevonul a szemlélő
életébe, kötődik emlékekhez, érzésekhez, tehát köze van hozzá. Miközben
mindez lezajlik, érzelmek ragadják magukkal, vagyis létrejön a dinamikus
kapcsolat (Baacke, 1975). Mi az ArtKofferekkel ezt az érzelmi alapon létrejövő
dinamikus kapcsolatot szeretnénk elősegíteni olyan üzenetek
megfogalmazásával minden egyes alkotóhoz kapcsolódóan, amely segíti az
átélést és a bevonódást, és amelyhez emberként mindannyian kapcsolódni
tudunk. Így lett Frida Kahlo életéhez kapcsolódó üzenet, hogyan lehet egy
tragikus élethelyzetből kilábalni, megerősödni, mi több példaértékű életutat
bejárni; vagy Szinyei Merse Pál művészetéhez kapcsolódóan milyen érzés
lehet, amikor az ember megérezvén a korszellemet, progresszív módon alkot,
de az adott közeg nem ismeri fel az új irányokat, ezért a siker csak két évtized
után érkezik meg. Az ArtKofferek célja saját élményből is fakad: Dallos Sándor
Aranyecset című könyvét olvasva, megismerve az alkotót és átélve
élethelyzeteit, a tanulmány egyik szerzője tizenévesen alig várta, hogy
Munkácsy Mihály festményeit élőben is megtekinthesse a Magyar Nemzeti
Galériában. Az érzelmi kapcsolat megteremti az igényt, a nyitottságot,
megnyitja az utat az ismeretek befogadásához.

Az alkotás öröme
„Ha lehetővé tesszük a gyermeknek, hogy művészi tevekénységgel

kifejezze az érzelmeit, akkor legalapvetőbb vágyainak engedünk szabad utat”
(Carlgren, 1992).

Az ArtKofferek kidolgozásánál és megvalósításánál különös hangsúlyt
fektetünk a kreativitás fejlesztésére, amely korunk egyik legfontosabb
kompetenciája, ezért minden bőröndhöz az elmélet mellé alkotófoglalkozást
kapcsolunk, melynek végeredménye tárgyiasult alkotás vagy egy előadás. Az
alkotótevékenység minden esetben kapcsolódik a fókuszba helyezett művész
életéhez vagy művészetéhez, segíti azok befogadását, a tanultak elmélyítését
vizuális eszközök támogatásával. Az alkotások elsősorban nem a rajztanításra,
hanem az absztrakciót használó alkotásra, az érzelmek és a szabad asszociációk
kifejezésére helyezik a hangsúlyt. Így a résztvevők az egyes ArtKoffer
témákhoz kapcsolódóan olyan manuális tevékenységet (új technikák, új
eszközök használata) végezhetnek, amelyekre iskolai keretek között ritkán,
vagy egyáltalán nincs lehetőségük. Célja a képi gondolatok szabad áramlásának
támogatása, az önkifejezés, az egyéni világkép létrehozása. Fontosnak tartjuk,
hogy a gyerekek az alkotáskor, vagyis az önkifejezéskor a művészettörténeti
örökséghez, mint referenciához bátran forduljanak. Thomas Munro észak-
amerikai művészetpedagógiai teoretikus szerint a művészetek segítségével
kialakítható a gyermek alkotó magatartása, amely nem más, mint a különböző
előre nem sejtett helyzetekkel szemben egyéni reakcióra képes készenléti
helyzet. A „nyílt szellemnek ez az állapota” (Munro, 1956) rugalmasságot
eredményez, amely segíti az „out of the box gondolkodást”. Az alkotás a
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véleményformálás egyik lehetséges módja, mellyel aktuális problémákra
reflektálhatunk.

ArtKofferek megjelenése
Minden egyes ArtKoffer tartalma (elméleti rész élménypedagógiai

elemei, a szemléltető eszközök, illetve az alkotófoglalkozáshoz szükséges
anyagok, kellékek és eszközök) egy bolhapiacon vásárolt régi, de felújított
bőröndben kap helyet. A bőröndök magas színvonalú, egységes grafikai
arculattal rendelkeznek, melyek már önmagukban is érdekesek és felkészítik a
gyerekeket a műalkotások befogadására. A bőröndök vizuális világához Vidák
Zsolt, Arany Rajzszög díjas illusztrátor készített grafikákat.

Bőröndök Nat-kapcsolattal – a KépezőKoffer
Az ArtKofferek folytatása a már konkrét Nat-kapcsolattal rendelkező

KépezőKofferek formájában valósul meg, jelenleg ezek tesztelése folyik. A
KépezőKoffer követi a Nat kerettanterveit, alkalmazkodik annak
követelményeihez. A Nat-kapcsolódással a tanulók még jobban elmélyülhetnek
egy-egy témakörben. A KépezőKoffer foglalkozások során a műalkotások
szemléltetésével és a vizuális nevelés eszközeivel megtámogatjuk a történelem,
irodalom, a természetismeret/földrajz, de akár matematika vagy biológia órákon
szerzett ismeretek megértését és elmélyítését.

A KépezőKoffer foglalkozások megőrzik a tantárgyi kereteket, de
interdiszciplináris, vagyis tantárgyakon átívelő oktatásszervezést tesznek
lehetővé, amely a jelenségalapú (téma, történeti korszak, társadalmi probléma)
oktatásra és a tanárok közötti együttműködésre épít. Célja emellett a
műveltségterületi határokon átlépő és a különböző tudásterületeket összekötő
keresztkompetenciák fejlesztése, valamint holland és finn mintára a tantárgyak
közötti koherencia és a tantárgyi kereteken átnyúló képességek erősítése. A
KépezőKofferek az egyik legfontosabb nevelési célt támogatják: a meglévő
tudás állandó (hétköznapi, általános) felhasználását és alkalmazását.

Cél továbbá, hogy a témák a befogadót más, addig meg nem hozott
összefüggések megtételére késztessék.A kiválasztott témák gyakran dolgoznak
fel társadalmi problémákat a művészet és az élménypedagógia eszközeivel a
social engagement jegyében. A „vizuális írástudás” akkor működik, ha
autentikus, életszerű helyzetekben válik nélkülözhetetlen kifejező- és
értelmezőeszközzé (Kárpáti, 2019). KépezőKoffer foglalkozások három-öt
tanórából állnak: három-négy 45 perces élménypedagógiai foglalkozásból és
egy 45 perces alkotó- és/vagy interaktív foglalkozásból. Minden KépezőKoffer
egy-egy meghatározott korosztály részére készül, a Nat-hoz hasonlóan páros
évfolyamok megjelölésével: például 1-2. évfolyam, 3-4. évfolyam stb. A tíz
KépezőKoffer a teljes általános és gimnáziumi korosztályt lefedi, tehát 1-12.
évfolyam számára kerülnek kidolgozásra.

Hol tartunk?
Jelenleg tizenkét ArtKoffer szerepel a kínálatunkban, melyek iskolai

alkalmazása három éve kezdődött el. Az ArtKofferek mellett tíz KépezőKoffer
is kidolgozásra került, melyek tesztelése 2022 őszén folyt. Legbüszkébbek arra

vagyunk, hogy a járványhelyzet miatti korlátozások ellenére az ArtKofferekkel
több, mint ezer gyerekhez jutottunk el az elmúlt három évben. Minden
iskolában és óvodában szívesen fogadtak bennünket, a foglalkozásokon a
gyerekek és a tanárok is nagyon nyitottak és aktívak voltak. A céljaink
hatékonyabb megvalósítása érdekében úgy döntöttünk, hogy létrehozunk egy
közösségi teret, melyet 2021 szeptemberében nyitottunk meg. A KÉPEZŐ nevű
projektgalériánkban kiállításoknak, összművészeti programoknak és
művészetpedagógiai foglalkozásoknak adunk otthont, így szeretnénk még több
gyermeket és családot elérni. Azóta nemcsak a foglalkozásokon résztvevő
gyerekektől, hanem a szülőktől is nagyon sok pozitív visszajelzést kapunk.

Hová tartunk?
Távlati céljaink között szerepel a képzők képzése, vagyis olyan anyagok

kidolgozása, amelyek a tanárok számára elérhetők és könnyen felhasználhatók,
a tanmenetbe könnyen beépíthetők. Ez elképzelhető valamilyen akkreditált
képzés vagy egyetemi pedagógusképzés részeként. Számos ország felsőoktatási
intézményeiben a múzeumpedagógia önálló szaktárgyként választható.
Indokolt a pedagógusképzésben résztvevő hallgatók ismereteinek a bővítése e
képzési területen, hiszen az oktatásban végbemenő változások, iskolareformok
arra késztetik mind a múzeumpedagógusokat, mind a gyakorló pedagógusokat,
hogy új programokkal, lehetőségekkel még inkább a gyermekekre koncentrált
szemlélettel próbáljanak meg alkalmazkodni az új követelményekhez (Foghtűy,
1993). Terveink között szerepel az ArtKofferek és a KépezőKofferek kibővítése,
illetve hatékonyságuk további mérése.
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Aműtárgy meghosszabbított árnyéka
– esettanulmány egy szeletke gyakorlati múzeumpedagógiáról –

Szeivolt Katalin
Hopp Ferenc Ázsiai Művészeti Múzeum

Absztrakt
Előadásom címe Ralph Waldo Emerson amerikai esszéíró, költő, unitárius

lelkész és a 19. századi transzcendentalista mozgalom vezetőjének gondolatát
kölcsönzi, aki azt írja, hogy „Minden nagy intézmény egyetlen ember
meghosszabbított árnyéka.” Herbert Marshall McLuhan kanadai tudós és
filozófus szintén a maga teóriájára alakította Emerson állítását, ő azt gondolja,
hogy a digitalis világ az ember meghosszabbított árnyéka. Találónak érzem ezt
az allegóriát saját múzeumpedagógiai gyakorlati tevékenységem átfogó
megnevezésére, amely a képzőművészeti művészetpedagógián alapszik. A
gyakorlati művészetpedagógiában művészként és tanárként folyamatosan
teremtő munkát végzek–végzünk a foglalkozáson résztvevőkkel. Célom, hogy
ennek az oda-visszaható, gyakorlatban megvalósuló alkotófolyamatnak a
mechanizmusát szeretném elméleti úton is megtapasztaltatni.

Foghtüy Krisztina a művészeti nevelést a műtárgyakkal való nevelésnek
nevezi. A művészetpedagógiának feltétlenül szüksége van műtárgyakra, vagy
elég a ‘meghosszabbított árnyékuk’ az alkotói folyamathoz? Mikre, kikre,
milyen eszközökre, milyen módszerekre van szükség, hogy maradandó érték
szülessen egy művészetpedagógiai foglalkozáson? Mennyire változnak ezek a
tényezők, mármint a “mik, kik, milyenek és hogyanok”, mit lehet kezdeni a
változásaikkal és hatásukkal annak érdekében, hogy továbbra is valóságos
élmény legyen a művészetpedagógia?

Felvetésem: a meghosszabbított árnyék lehetne a mi teremtő esélyünk. Az
elsődleges teremtő a művész, aki létrehozza a műtárgyat, a másodlagos teremtő
a pedagógus, aki közvetíti a műtárgy üzenetét. A közvetítésen, a pedagógus
medium szerepén van a hangsúly a művészetpedagógiában. Ahogy McLuhan
mondja: “A médium maga az üzenet.” Isten semmi másra nem vágyik
szüntelenül, csak a mérhetetlen megtapasztalásra, bárminek a
megtapasztalására trillióféle módon – rajtunk, embereken keresztül. Isten
megtapasztaltatja magát általunk. Nincs jó és nincs rossz, csak a kíváncsisága
és a megtapasztalás utáni vágyát hagyja ránk, amelynek egyéni teremtői
vagyunk. Módszere a megtapasztaltatás, velünk. A művészetpedagógiában
engem szintén ez a szenvedély, ez a kíváncsiság hajt. Ebben a „digitális
mennyországban” még mindig hiszek az öt érzékszerven alapuló
megtapasztaltatásban és az egyéni-résztvevői teremtő energiákban, kivétel
nélkül.

Bevezetés
Ezt a tanulmányt hivatkozások nélkül szándékozom megírni és közreadni,

ugyanis gyakorlati ötleteimet sem szokták megemlíteni zárójelben és zárójelen
kívül sem, hogy tőlem származnak. Sőt, szokták mondani a szemembe a

gyakorlati plágiumot elkövetők: „Ezt most lopom!”, és egymásra mosolygunk.
Biztos, hogy az én ötleteim némelyike is eredeztethető valahonnan, bár mind
áthaladt a szűrőmön, s valami más lett belőlük.

A műtárgy meghosszabbított árnyéka számomra a hatékony
múzeumpedagógiai tevékenységet jelenti.

Minden élőlénynek és minden tárgynak van árnyéka a Földön, amely azt
jelenti, hogy valóságosak. Minden élőlénynek az életben tartásához folyamatos
energiaráfordítás szükségeltetik a környezetétől. Minden tárgyban fellelhető a
környezetétől kapott energiakoncentrátum, amelynek nagy része úgynevezett
’szilárd’, azaz állandósult állapotban van. Ilyen ’megszilárdult’
energiahordozók a műtárgyak, annyi különbséggel a közönséges tárgyakhoz
hasonlítva, hogy a rájuk ható teremtőenergia másabb lehet.

A műtárgyak árnyékának meghosszabbítása jelen filozófiai
tapogatózásban a múzeumpedagógiai tevékenység eredményességét jelentheti,
amely során a műtárgyak valóságértéke még inkább tudatosul az őket
értelmezők számára.

Volt olyan eset, és van is a művészettörténetben, amikor a használati tárgy
felértékelődik műtárggyá egy rajta kívülálló irányító teremtőerő által, mintegy,
szinte fizikailag is ’benyomódik’ a használati tárgy a műtárgy-tartományba a
nézők szeme láttára.

Hatékony múzempedagógiai tevékenységgel a műtárgy
művészetfilozófiai értelemben vett árnyéka olyan messzire tud nyúlni, hogy a
műtárgynak esélye lehet felfedni magát a nézőnek- személyeset üzenhet a
számára. Ezt a jelenséget magam is néhányszor megtapasztalhattam múzeumi
munkám során.

A hatékony múzeumpedagógiai tevékenység szintjén a műtárgyon kívül
eső úgynevezett kísérletező teremtőerő lehet a domináns, amelynek
segítségével ’be lehet emelni’ a műtárgyat különböző korosztályos gyermekek
horizontjába. A múzeumpedagógia történetében sokféle módszert kidolgoztak
erre, hogy ez a ’beemelés’ megtörténjen.

Saját példám alapján szeretném közelebb hozni a múzeumpedagógiai
gyakorlatot az elméleti részéhez.

Jelen esetben a kiállítótér a múzeumpedagógiai foglalkozás helyszíne,
eseménytere. Ilyenkor a múzeumpedagógiai tevékenység a műtárgyak
aurájában tud megvalósulni. A múzeumpedagógusnak „otthon kell éreznie
magát” a kiállítás helyszínén, számára az ismeretszerzés révén a műtárgyak
útmutató eszközökké alakulnak át, amelyek a foglalkozás eseményeinek
elméleti és fizikai előrehaladását segítik. A múzeumpedagógus a
’transzformátor’ szerepét tölti be, egyfajta médium, aki előzetesen már
átitatódott a műtárgyak atmoszférájával, s így azokon keresztül képes
közvetíteni az adott kiállítási anyag üzeneteit.

Indulás
Egy jó múzeumpedagógiai foglalkozás eseményláncra fűződik fel: van

eleje, közepe és vége. Az utazáshoz tudnám hasonlítani: indulás, megérkezés a
helyszínre, kalandozás és hazatérés. Az indulás nagyon fontos. Egy olyan
múzeumpedagógiai akcióval érdemes kezdeni, amelyen a látogató csoport
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aktivitása, érdeklődése, összességében milyensége felmérhető. Szeretném egy
konkrét példával érzékeltetni: a „Jurták és kolostorok” kiállításban a
foglalkozást az óvodásoknak és az iskolásoknak egy mongol eredetmonda
interaktív elmesélésével kezdem, amit látványelemekkel közben be is mutatok-
ezalatt a néhány perc alatt megfigyelem a csoportot (mennyire figyelnek,
kérdéseimre mennyire tudnak kreatív válaszokat adni, mennyire mernek
hozzányúlni az installációs eszközökhöz, az őket kísérő pedagógusok mennyire
vannak jelen…stb.). Ennek a megfigyelésnek, illetve a belőle levont
következtetések tudatában folytatódik számomra a foglalkozás. Ezzel az indító
akcióval egyúttal tisztázódik, hogy a múzeumpedagógus a vezető és a látogatók
a vezetettek.

(Az első fotón ezt az indító akciót lehet látni:
Régen a bolygónkat mindenütt víz borította. A gyönyörű kék bolygóhoz

repült Galbinga madár, szinte beleszeretett kékségébe. Elhatározta, hogy fészket
fog itt rakni. Szerintetek, ezt hogy tudta megtenni, hiszen a vízre nehéz lenne…?)

Megérkezés- szertartás és beavatás

A megérkezés szakaszában fontos folyamatosan fenntartani az
érdeklődést. A szóban forgó kiállításon a foglalkozás eseményláncának első
állomása egy jurtasátor belső világának megismerése. Már a jurtába való
belépés tudatos odafigyeléssel történik, ugyanis nem szabad a küszöbre lépni,
mert megsértjük vele a ház szellemét. Beavatás hangulatú is, mert ebbe a
birodalomba való belépéskor az utazó útravalót kap: egy papírból készült
tarisznyát kézműves tartalmakkal. A jurtában nem kell állniuk a gyerekeknek,
leheverhetnek a kiterített szőrmetakarókra, hogy ők is otthon érezzék magukat.
Az enteriőr múzeumpedagógiai tárgyakkal van kiegészítve. Itt, az első
részhelyszínen sok kérdés hangzik el a gyerekek felé az őket körülvevő
környezettel kapcsolatban. Bemutatásra kerül az összes múzeumpedagógiai
tárgy. Bábjátékot is alkalmazok (óvodásoknak komolyabb az előadásmód,
nagyobbaknak inkább vicces), a történetet mindenki meg szokta jegyezni, ami
az egyik kiállított műtárggyal kapcsolatos. Némelyik tárgyat meg lehet tapintani

és meg lehet szagolni. Közösen elképzeljük, milyen lehet a jurtában élő család
egy napja. A foglalkozás első stációs menete minden korosztálynál működik a
gyakorlatban, még a nagyobbaknál is, csak ők nem kapnak tarisznyát, de még
ők is szoktak melegedni a tűznél játszásiból. :)

(A jurtás fotókon látható, ahogy berendeztem ’múzeumpedagógiailag’ a
belső teret. A tűz installáció kezdetben a padlón volt berendezve, de az óvodások
véletlenül több ízben szétrúgták, ezért feltettem egy szürke papírral bevont
székre. Így most ebben a konstellációban épen szokott maradni a tűzhely.

A jurta szerkezetét egy esernyő kinyitásával szoktam szemléltetni, hiszen
ugyanazon az elven működik.)
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Szétváló utak
A megérkezés szakaszában a foglalkozás folytatását illetően a

’forgatókönyvek’ korosztályonként eltérnek: az óvodásokkal bejárjuk a
varázslóhoz (sámánhoz) vezető utat, keskeny hídon kelünk át a mély szakadék
felett, majd csillagos égbolt alatt fekszünk, és messziről hallgatjuk a varázsló
éneklését. Az óvodáskorú gyermekek esetében szinte percről percre meg kell
tervezni a foglalkozás menetét a lehetséges váratlan reakciók kiküszöbölésére.

(Ezeken a fotókon a varázslóhoz vezető utat lehet látni: a keskeny hidat és
a csillagos eget.)

Személyes élmény bevonása és „kortársítás”
Az iskolások csoportos feladatban vesznek részt: „Kitől, mitől véd meg

benneteket a tanvédő szörny?” A kiállítás interaktív eszközeként papír cam
maszkok vannak kifüggesztve a kiállítótér második termében (szelfizni lehet
velük). Ennél a feladatnál a csoportoknak (2-3 fős) egy szófelhőbe kell
összegyűjteniük mindazokat a dolgokat, amitől, akitől jó, ha a szörny távol
tartja őket. Eljátszva adják elő a többieknek. Ez a drámapedagógia jellegű
feladat külön kutatást érdemelhetne- ha hirtelen következtetéseket kellene
levonnom, akkor sok esetben a papírokon szereplő „háború, rossz emberek,
betörők, rossz álmok” szavakat emelném ki először. Konkrét személyeket is
írtak a gyerekek, mint pl. anyukájukat (?!), osztálytársakat és tanárokat.
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Igaz, külön utakon, de minden korosztály végül az imamalomhoz érkezik
meg, amelyet egyenként forgat meg mindenki, közben gondolva a legfontosabb
kívánságuk beteljesülésére. Ezután a sámáneszközöknél időzünk, ahol a
kisebbek beöltözhetnek sámánnak, kipróbálhatják a sámán eszközeit,
dobolhatnak, s közösen sámántáncot járunk a kisebbekkel. Érdekesnek tartom
és szívesen alkalmazom az érzékszerveinket tudatosító módszereket: ahogy az
előbbiekben említettem, megtapinthatják az állati bokacsontokat,
megszagolhatják a nyírfakéreg doboz belsejét vagy a birkaszőrt, és
meghallgathatják a lóhegedű hangját, valamint sámánzenére tudunk táncolni.

Szeretném megjegyezni, hogy a sámános résznél összegyűjtöttem olyan
tárgyakat is, amelyek mai használatos tárgyak, ugyanakkor valamilyen módon
kapcsolódnak a sámánizmushoz, pl. az Ikea-ban vettem egy piros színű
szilikonból készült, szarvast formázó edényfogót, amely úgy hozható
összefüggésbe a sámánhittel, hogy a sámán hátasállatát aképpen is nevezték,
hogy a ’parazsat evő szarvas’.

Csúcspont, csúcshangulat, flow-élmény fenntartása
Azt gondolom, hogy minden múzeumpedagógiai foglalkozás kiteljesedik

egy csúcsponton, ez esetben a sámános kiállítórész jelentheti a tetőzést. A
koncentráció fenntartása, vagy más néven a ’flow-élmény’ észrevétlenül
meghosszabbodik az alkotásos feladattal, ami szintén a kiállítótérben történik.
Az óvodások tarisznyájuk tartalmát használják fel: elkészítik a ’cintánami’
kívánságkővel feldíszített lovat, így a varázsló oda repíti a gazdáját, ahova csak
szeretné. Szeretném hozzátenni, hogy itt egy egyszerű színezős feladatról van
szó, viszont nem azt közlöm a gyerekkel, hogy ’színezd ki a lovat’, hanem: ’ez
a ló varázsló lesz attól, hogy színes lesz és díszes’.

(A következő fotón látható, hogy a második terem legvilágosabb sarka lett
az alkotóműhely. Egyébként a múzeumban nincs olyan múzeumpedagógiai
szoba, ahol egy osztály kényelmesen elférne. Az alagsorban lett kialakítva egy
helyiség, de ez 8-10 gyerek befogadására alkalmas. Ez a tény késztet arra, hogy
megidealizáljam múzeumpedagógiai szempontból a műtárgyak közötti alkotási
folyamatot. Előnye, pluszélmény alkotások közelében alkotni, hátránya:
egyszerű technikákat lehet csak alkalmazni a kiállítótér miatt.)
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Az iskolások többféle kézműves feladat közül választhatnak (előzetes
egyeztetés alapján).

Eddig a ’mini sámános’ feladat nyerte el a legnagyobb tetszést: két kis
műanyagszem tekint rájuk a papírról, aköré kell a gyerekeknek a saját
sámánfigurájukat kialakítani. Feketén csillogó háttérre ragasztják rá és még
díszítik tetszőlegesen, közben sámánzene szól.
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Levezetés, „kortársítás” folytatása
Az óvodások és iskolások az alkotós feladat után a „Buddhista Iskolában”

folytatják a tárlat felfedező útját: a szerzetesgyerekek tantermeként tekintünk a
buddhista kolostor gyönyörű enteriőrjére. A be -és kicsöngetés a félperces órák
között a tibeti hangtál megszólaltatásával történik. Félperces testnevelés órával
kezdünk, amelyen a gyerekek próbálják felvenni Buddha ’földet érintő’
testtartását; folytatódik biológia órával, amikoris megtudják, hogy milyen
növény a lótuszvirág és Buddhának miért ez a növény a trónja. Egy kis etikával
pecsételjük meg a biológia órát, megnézzük, hogy milyen arckifejezései
lehetnek Buddhának, s végül megismerkedünk a szerzetesek ’tankönyveivel’,
amelynek használata hasonlíthat a laptop elődjére.

(A fotón a gyerekek mindig frontálisan ülnek le az oltárral szemben.
Tanítómesterük most Buddha, aki ott ül bent az oltár közepén. Kicsengetéskor
felállnak, járkálnak, majd visszaülnek, amikor meghallják a becsengetést. Ez az
egyik kedvenc része a foglalkozásnak a gyerekek szerint.)

Szeretném hangsúlyozni, hogy akkor tud motiváló lenni egy foglalkozás
az adott korosztálynak, ha az ismeretanyagot az ő érdekeltségeiknek
megfelelően közvetítjük.

Zárókör ’hazaérkezés’ előtt
Miután kicsöngettek a Buddhista Iskolából, búcsúzásképpen a mongol

zászló ’szojombó’ jelrendszerét értelmezzük közösen, mintegy az eddigiek
összefoglalásaként (több mindenre vissza lehet utalni a jel leolvasásánál).
Zárókörként saját zászlót készítünk úgy, hogy mindenki húz egy jelet a
szojombó-borítékból, és a középre leterített zászlóanyagra ráteszi a jelét, miután
elmondta, hogy mi tetszett neki a legjobban a foglalkozásban.

A középiskolások a zászló értelmezése után készítik el saját ’szojombós’
kompozíciójukat.

A kiállítóteret ugyanúgy ’játszótérként’ használják, mint a kisebbek. :)
Velük könnyebb végig menni a kiállításban a koruknál fogva. Nagyon szokták
szeretni ezt a feladatot. Általában önállóan dolgoznak; de van olyan eset is,
amikor felajánlom, hogy ketten készítsenek egy kompozíciót. Olykor a
tanáraiknak is van kedvük alkotni.
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Külön figyelmet lehetne szentelni annak a témának, hogy a gyerekekkel
milyen kísérőpedagógusok érkeznek: mennyire vannak jelen, mennyire vannak
kapcsolatban a gyerekekkel, mennyire tud fegyelmezni, illetve mennyire nem.
Óvodapedagógusok esetében azt is meg lehet figyelni (főleg magánóvodáknál),
hogy milyen a vezető óvónő, milyen kapcsolatban van a beosztottjaival, hogyan
kezeli az esetleges konfliktusokat.

Összefoglalásként
Tisztában vagyok vele, hogy első benyomásra bombasztikusan naivnak

tűnhet, amit írtam, de a módszer nagyon jól működik a gyakorlatban. Ez a
harmadik múzeumpedagógiai projekt, amelyet a Hopp Ferenc Ázsiai Művészeti
Múzeumban valósítottam meg múzeumpedagógusként több mint egy év
leforgása alatt. Az igazsághoz hozzátartozik, hogy húsz éves pedagógiai
tevékenység áll mögöttem.

Nem lehet megkerülni a gyakorlatot. Az elmélet önmagában nem sokat
jelent ezen a területen. Amikor módszertanilag felépítünk egy
múzeumpedagógiai foglalkozást, akkor azt mindenképp végig kell gondolni
úgy is, mintha a gyakorlatban végeznénk el, persze a legjobb a kipróbálás, ha
van rá lehetőség. Hiába van meg fejben a foglalkozás, a kipróbálása az, ami
megvilágítja a téves elgondolásokat. Meghatározhatjuk, hogy mi a foglalkozás
célja és feladata, de attól még nem fog működni. A színészi munka sem létezik
próbák sorozata nélkül.

Úgy gondolom, komoly problémát jelent a jelenlegi felsőoktatás számára
a gyakorlati pedagógia alkalmazása, pedig e nélkül a hallgatók csak félig
képzett szakemberekként távoznak az intézményből. Szükség lenne egy ilyen
képzési szegmensre, ahol foglalkozások forgatókönyvét tervezik meg a
hallgatók, majd azt egy gyakorlati pedagógiában jártas szakemberrel
elméletben „végigpróbálják”, egyes részek gyakorlati megvalósítására pedig
kísérletet tesznek. Ebben a tanulmányféleségben is milyen nehéz lett volna csak
szavakkal leírni mindezt!
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Művészetpedagógiai lehetőségek egyházi múzeumban
Kondor Boglárka

Evangélikus Országos Gyűjtemény – Múzeum

Absztrakt

A tömegkommunikáció folyamatos fejlődésével párhuzamosan az
ismeretterjesztés formái és lehetőségei is változnak. A múzeumok mint
informális tanulási környezetek ezért komoly módszertani átalakulásokon
mennek keresztül. Az itt olvasható tanulmány az egyházi profillal rendelkező
Evangélikus Országos Múzeum múzeumpedagógiai foglalkozásainak
palettájából válogatva olyan jógyakorlatokat emel ki, melyek
művészetpedagógiai vonatkozásaikkal alkalmassá válnak a zenei és vizuális
nevelés megvalósítására. A bevezetést követően egy rövid elméleti áttekintés
után a gyakorlatba átültetett példákon keresztül mutatom be a foglalkozások
egyes részeit. Ezek a jógyakorlati példák, melyek az élményalapú,
kötöttségektől mentes tanulásra épülnek, nemcsak a hasonló profillal
rendelkező múzeumok szakemberei számára lehetnek hasznosak, hanem a civil
szféra muzeális intézményeinek múzeumpedagógusai is meríthetnek belőle.

Kulcsszavak

zenei nevelés, vizuális nevelés, művészetpedagógia, élményalapú tanulás,
múzeumpedagógia

Bevezetés

Napjaink tömegkommunikációtól átszőtt világában, a felénk áramló
rengeteg információ egyrészt a számunkra leghasznosabb ismeretek
legpontosabb kiszűrésére ad okot, másrészt arra, hogy a számos, minket érő
vizuális és akusztikus inger kezelésére megfelelően kifejlesszük készségeinket.
Manapság ezért nagy hangsúlyt helyeznek a pedagógiában a vizuális és zenei
nevelésre, valamint a kulturális kompetenciák fejlesztésére. Az egyházi
múzeumok ebből a szempontból talán kicsit szerencsésebb helyzetben vannak,
hiszen a zenepedagógia és a vizuális nevelés könnyebben kiaknázható az
egyházzenei és a művészettörténeti ismeretek bevonásával.

Jelen tanulmányban olyan szakmai tapasztalatokat mutatok be, melyek
egy kifejezetten egyháztörténeti arculattal rendelkező múzeumban
lebonyolított, tematikus múzeumpedagógiai foglalkozásokhoz kötődnek. A
művészetpedagógiát megvalósítani kívánó múzeumi órák – melyek
célközönségét főként egyházi intézmények óvodásai és iskolásai képezik – a
zenei és a vizuális nevelést helyezik középpontba, melyhez szervesen
kapcsolódik a kulturális és kreatív kompetenciák fejlesztésének, valamint az
informális környezetben zajló, élményalapú, kötöttségektől mentes,
szórakoztató tanulás megvalósításának szándéka. A foglalkozások célja továbbá
a kényszermentes önkifejezés lehetővé tétele akár a zene, akár a képzőművészet

terén, az improvizációs készség fejlesztése, valamint a szabad asszociáció
kibontakoztatása egy-egy látott vagy hallott alkotás kapcsán.

A tanulmányban a rövid elméleti háttér ismertetését néhány, múzeumi jó
gyakorlat során alkalmazható művészetpedagógiai példa bemutatása követi,
először a zenei, majd pedig a vizuális neveléshez kapcsolódva, melyek
segíthetik a jelenlévő kollégákkal történő tapasztalatcserét és tudásmegosztást.
Zárásként röviden kitérek a foglalkozások lebonyolítása során szerzett
tapasztalatokra, ismertetem az előremutató eredményeket, a múzeum jövőbeli
célkitűzéseit, valamint kitérek a további művészetpedagógiai lehetőségekre is.

A bemutatott jógyakorlatok célja

Munkám és a benne bemutatott művészetpedagógiai jó gyakorlatok,
melyek a zenei és vizuális nevelést, valamint a kulturális kompetenciák
fejlesztését kívánják megvalósítani - és amelyek az óvodás és iskolás korosztály
mellett az egyházi iskolák és evangélikus gyülekezetek hittanosait és
konfirmandusait jelölik meg célközönségként - Émile Jaques-Dalcroze
elméleteire alapoznak, melyek szerint a gondolatok, élmények és érzések
különféle módon – többek között zene, tánc, irodalom, szobrászat és festészet –
történő kifejezése lehetővé teszi a szabad önkifejezést (Götze, 1974).

Elméleti keretek

Az alternatív zenepedagógiával és az improvizáció fontosságával
foglalkozó Daragó Rita szerint a zene és a tánc sajátos emberi önkifejezés és
kommunikációs lehetőség, mely alkalmas a rögtönzésre, miközben fejleszti a
ritmusérzéket, a mozgáskoordinációt, a mélység-és magasságérzetet, a
hangszínhallást, a dallamalkotást, valamint a kreativitást (Daragó, 2017).

Émile Jaques-Dalcroze (1856–1950) egyike volt az elsőknek, akik a zenét
összefüggésbe helyzeték a tánccal. A zeneszerző és zenetanár a mozgás, a tánc
és a zene összekapcsolásával összehangolta a testet és a lelket, megteremtve a
szervezet fizikális és mentális harmóniáját. Maga Dalcroze határozta meg a róla
elnevezett Dalcroze-euritmia definícióját, melyben leszögezi, hogy „a
módszernek, melyet alkottam, és mely a nevemet viseli, az a célja, hogy a zene
segítségével összhangba hozza az egyén értelmi és testi képességeit” (Götze,
1974, pp. 350–352).

A vizuális nevelést illetően Kárpáti Andrea tanulmányát és annak
megállapításait vettem követendő példának, mely az Eötvös Loránd
Tudományegyetem és a Magyar Tudományos Akadémia egyik közös
projektjéhez kapcsolódott. A művészetpedagógiával és a vizuális nevelés
módszereinek elemzésével és fejlesztésével hosszú évek óta foglalkozó
professzornő hangsúlyozza, hogy napjainkban az infografikák, a képregények,
a gondolattérképek vagy a folyamatábrák, mint a vizuális kifejezés eszközei
nemcsak mindennapossá és megszokottá váltak, hanem éppen emiatt szükséges,
hogy helyet kapjanak a nevelés és oktatás egyes platformjain, illetve az
ismeretterjesztésben. Ami pedig az olyan képi digitális kifejezőeszközöket
illeti, mint például a fénykép, a videó vagy az animáció, megfigyelhető egy
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arculatváltás, hiszen napjainkban a felgyorsult információáramlás
következtében egyre gyakoribbá válik ezek alternatíváinak - a fotó-és
videómontázsok, valamint a time lapse-ek – használata, melyek képesek az
ismeretek tömörített formában történő közlésére, és ezáltal publikálhatóvá és
megoszthatóvá válnak a közösségi felületeken, ahol az egyes anyagok
kiterjesztését és adatmennyiségét szigorúan szabályozzák (Kárpáti, 2020).

Módszerek

Az állandó kiállításhoz kapcsolódó jó gyakorlatok, melyek a zenei és
vizuális nevelést célozzák, a zene terén a Dalcroze-elméletre alapozva az
improvizációra helyezik a hangsúlyt, míg vizuális téren a Kárpáti Andrea által
példaként említett eszközöket, a videót, a fényképeket és az animációt bevonva
törekednek a múzeumban látható ismeretek átadására és az egyes kompetenciák
fejlesztésére. A tanulmány következő szakaszában az ide kapcsolódó gyakorlati
példák bemutatásán keresztül részletezem, milyen művészetpedagógiai
lehetőségek rejlenek egy egyházi profillal rendelkező múzeumban.

Jó gyakorlati példák a zenei nevelésben

Az Evangélikus Országos Múzeum „Luther öröksége” című állandó
kiállításának első nagy termében látható egy preparált orgona, mely Baranya
megyéből származik és a digitális átalakításoknak köszönhetően alkalmassá
válik arra, hogy látogatóink különféle egyházzenei műveket hallgassanak rajta.
A fekete gombok, más néven regiszterek váltogatásával a dallam hangszíne
változik. A preparált orgona ezért jól demonstrálja a templomok fő
hangszerének működését. Emellett kiválóan beépíthető a zenei nevelést célzó
múzeumpedagógiai foglalkozások anyagába, hiszen fejleszti a ritmusérzéket, a
hangszínhallást, valamint a mélység- és magasságérzetet.

1. ábra: A preparált orgona (Forrás: Evangélikus Országos Múzeum)

A zenei foglalkozások alkalmat adnak arra, hogy az óvodásokkal és
iskolásokkal jobban megismertessük az evangélikus énekeket. A múzeumi
órákon azonban ezeket nemcsak énekeljük, hanem ritmizáljuk is. A
ritmizáláshoz rendelkezésre állnak különféle hangszerek: dob, csörgő,
hangvilla vagy cintányér, de előfordul, hogy múzeumi tárgyakat is
felhasználunk zenélésre, ilyen a csengettyű, de alternatív lehetőségeket is
választunk a ritmizáláshoz, mint például a tapsolás vagy a lábbal dobbantás,
bevonva ezzel a mozgást is. Lehetőséget nyújtunk továbbá arra is, hogy a
hozzánk ellátogató gyermekcsoportok valamilyen, foglalkozáshoz kötődő
tárgyi emlékkel térjenek haza, ezért zenei témájú múzeumi óránk
befejezéseként szívószálakból készítünk pánsípot, mely hasonlít az
orgonasípokhoz. A foglalkozásokon a legegyszerűbb, könnyen beszerezhető
anyagokkal és eszközökkel dolgozunk, miközben fejlesztjük a gyerekek
kreativitását és kézügyességét.



476 477

Jó gyakorlati példák a vizuális nevelésben

Az evangélikus egyház szimbóluma a Luther-rózsa, amit a legenda szerint
Luther Márton felesége, Bora Katalin hímzett meglepetésként. A rózsa minden
egyes eleme külön jelentéssel rendelkezik. A jellegzetes virágmotívum
szimbolikájáról Luther Márton egyik 1530. július 8-án kelt levelében
olvashatunk, amelyet Lazarus Spenglernek írt:

„Minthogy tudni szeretnétek, hogy pecsétem jól sikerült-e, elmondom,
milyen gondolatokat akartam pecsétnyomómon, teológiám ismertetőjegyén,
megmintázni. Benne kellett lennie elsősorban a keresztnek: Fekete kereszt a
szívben, amelynek természetes színűnek (piros szív) kellene lennie, hogy
állandóan emlékeztessen a Megfeszítettbe vetett hit boldogító hatalmára, mert
akkor leszünk igaz emberek, ha szívből hiszünk. Ez a kereszt fekete ugyan, megöl
és fájdalmat okoz, de meghagyja a szívet eredeti színében, nem semmisíti meg a
természetet, hanem életben tartja… Az ilyen szív fehér rózsán pihen. Azt jelenti
ez, hogy a hit örömöt, vigasztalást és békességet terem, tehát viruló fehér
rózsákon vezérel bennünket. Nem úgy adja a békét és az örömöt, mint a világ!
Ezért kell fehérnek és nem pirosnak lennie a rózsának. Mert a fehér a lelkek és
az angyalok színe. Ez a rózsa égszínkék mezőben virul, mert az ilyen lelki és
hitbeli öröm az eljövendő öröm előhírnöke már most a hitben élve és
reménységben hordozva. De még nem az igazi öröm. Ezt a mezőt aranygyűrű
veszi körül. Az ilyen boldogság ugyanis örökké tart a mennyben, nincs vége,
drágább minden örömnél és vagyonnál, ahogyan az arany a legnemesebb és
legdrágább ásvány.” (Beintker, 1959)

A foglalkozáson a szöveg alapján a gyerekek összerakhatják a teljes
Luther-rózsát a meglévő elemekből. Az óvodás korosztállyal a rózsa jelentését
versikék segítségével tanítjuk meg:

„Kinek szívében Krisztus keresztje,
Annak tövisek közt is rózsás lesz élete,
Reá kéklőn mosolyog az ég,
És Krisztus szeretete aranyozza be életét.”

„Rózsákon jár Krisztus híve,
Ha keresztet hordoz szíve.”

Az általános és középiskolásoknak tervezett múzeumi órákon az egyes
szövegrészeket kell párosítania a diákoknak a megfelelő motívumhoz,
fejlesztve ezzel a szövegértést és a képlátást. A foglalkozások kreatív részeként
a kisebbek kiszínezhetik a Luther-rózsát a megfelelő árnyalatokkal, a
nagyobbak pedig megtervezhetik saját virágmotívumukat, és társíthatnak hozzá
egyedi, akár személyes kötődést, emléket szimbolizáló jelentéseket.

A múzeum belső üvegfalain láthatjuk a Luther-rózsa különféle grafikai
variációit. Ezeket a mintákat alkalmasnak láttam arra, hogy egy
képességfejlesztő párkeresőt készítsek belőlük. A párokat alkotó kártyák

egyikén ugyanaz a rózsamotívum látható kék alapon fehér színben, míg a
másikon mindez fordítva, fehér alapon kék színben jelenik meg. A feladat, hogy
az összekevert lapok közül megtaláljuk az egymáshoz illő párokat. A játék mind
az óvodások, mind pedig az iskolások színlátásának és alaklátásának
fejlesztésére egyaránt alkalmas.

2. ábra Szín- és alaklátást fejlesztő Luther-rózsás párkereső (Forrás: Kondor Boglárka)

Szintén a vizuális nevelés egyik eszközeként alkalmazom a matematikai
készségek fejlesztését célzó, saját magam által készített számolós játékot,
melynek lapjain egyházi szimbólumok, illetve templomi tárgyak jelennek meg.
A játék elsősorban az általános iskola alsó tagozatos tanulóinak készült, de a
tárgyak megszámlálása, összeadása és kivonása miatt az iskolába készülő,
ballagó óvodások matematikai nevelése során is alkalmazható. A kártyák alsó
harmadán látható számok különféle matematikai műveletekhez és
szabályokhoz kapcsolódnak, és azok gyakorlását teszik lehetővé. A játék során
bátran alkalmazható a szabad variáció és asszociáció, hiszen egyetlen lapon
több matematikai művelet és szabály is megjelenik. A játékhoz érdemes színes
csipeszeket használni, melyeket a feltett kérdések alapján a helyes választ
jelentő számhoz vagy számokhoz erősíthetünk oda. A variációs lehetőségekre a
következőkben egy-egy konkrét példát is mutatok.
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3. ábra Matematikai készségfejlesztő játék (Forrás: Kondor Boglárka)

Példa 1)

A kelyheket ábrázoló táblánál a következő kérdéseket tehetjük fel:

- Hány kehely látható a képen?
o Válasz: 12

- Mi a legnagyobb közös osztója a 20-nak, a 12-nek és a 16-nak?
o Válasz: 4

- Ha a 20, a 12 és a 16 osztható 4-gyel, akkor osztható 2-vel is?
o Válasz: Igen.

- Páros vagy páratlan számokat látunk a táblán?
o Válasz: Páros számokat látunk.

stb.

Példa 2)

A bárányokat ábrázoló táblánál a következő kérdéseket tehetjük fel:

- Hány bárány látható a táblán?
o Válasz: 3

- Ha egy báránynak 4 lába van, akkor hány lába van 3 báránynak?
o Válasz: 12

- Páros vagy páratlan számokat látunk a táblán?

o Válasz: Páratlan számokat látunk.
- A táblán látható számok közül melyek a prímszámok?

o Válasz: A 3 és az 5
- Mit nevezünk prímszámnak?

o Válasz: Azokat a természetes számokat, melyeknek pontosan két
osztójuk van, az 1 és önmaguk, prímszámoknak, más néven
törzsszámoknak nevezzük.

stb.

Példa 3)

A csengőket ábrázoló táblánál a következő kérdéseket tehetjük fel:

- Hány csengőt látunk a táblán?
o Válasz: 14

- Hány pár csengőt látunk a táblán?
o Válasz: 7

- Prímszám-e a 7?
o Válasz: Igen.

- Melyik táblán szereplő szám páratlan?
o Válasz: 7

- Amikor a páratlan 7-et páros számmal szorozzuk, páros számot kapunk,
amikor páratlannal, akkor páratlan számot kapunk?

o Válasz: Igen.
- Az előző állítás a többi, páratlan számra is igaz?

o Válasz: Igen.
stb.

A többi tábla hasonlóan variálható. Akár igaz/hamis játékot is játszhatunk
velük, gyakorolva ezzel a matematikai műveletek helyességét és a különféle
szabályok által rögzített matematikai törvényeket.

A zenei és vizuális nevelés során egyidejűleg alkalmazható jó gyakorlati
példák

A 2022. március 3. és 2022 június 11. között megvalósult „Békeidőben a
zene uralkodik” című, egyházzenei témájú időszaki kiállításhoz készült
„Ördögűző muzsikusok” nevet viselő, 40 perces szabadulószoba, mely 2022.
júniusáig fogadta a látogatókat, nemcsak a zenei, hanem a vizuális nevelésre is
lehetőséget nyújtott.

A „zenélő borospoharak” hangfekvés alapján történő sorba rendezése,
mely alapján a játékosok egy szórejtvényt fejthettek meg, a mélység- és
magasságérzet fejlesztését célozta; a kottába rejtett, írógéppel begépelhető
szöveg, valamint a szolmizációs hangok és kézjelek felismerése pedig a
hangszínhallás és a mozgáskoordináció fejlesztésének érdekében épültek be a
játékba. Ezeknek köszönhetően a szabadulószobában együtt valósult meg a
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zenei és vizuális nevelés, miközben a játék témája szorosan kapcsolódott az
aktuális időszaki kiállítás tematikájához.

4. ábra Játék a zenélő borospoharakkal (Forrás: Kondor Boglárka)

Eredmények

Intézményünk folyamatosan együttműködik az Evangélikus Pedagógiai-
szakmai Szolgáltató és Továbbképző Intézet szakembereivel (EPSZTI) és a
velük kooperáló tantárgygondozó pedagógus munkatársakkal. Múzeumunk
korábban szervezett hittantanároknak szóló, valamint egyházzenei témájú
konferenciákat is. A teológus és hitoktató hallgatók látogatása a tanév során
folyamatos, szemináriumi munkáikat az állandó és időszaki kiállításainkhoz
kapcsolódva készítik, így megtanulhatják, hogyan hasznosíthatják mindennapi
munkájuk során a múzeumban látható ismereteket. Az évek során,
múzeumpedagógiai kínálatunk folyamatos fejlesztésével és bővítésével
állandóvá vált a konfirmandus csoportok és az egyházi iskolák osztályainak
látogatása. A csoportok fogadásánál és a foglalkozások szerkezetének, illetve
tematikájának alakítása során a rugalmasságra törekszünk, figyelmet szentelve
az egyéni igényeknek is.

Zárás

Informális tanulási környezetként múzeumunk célja az evangélikus
oktatás és ismeretterjesztés egyik megkerülhetetlen központjává válni. A világ
változásaihoz alkalmazkodva hidat akarunk teremteni a konzervatív és a

modern gondolkodás között, hagyományaink újragondolásával megpróbáljuk
érthetővé és szerethetővé tenni az evangélikus közösség örökségét - beleértve
történetüket és értékeiket –, progresszív törekvéseinken keresztül pedig
folyamatosan igyekszünk reflektálni társadalmunk változásaira, alternatívaként
felvázolva az egyes szerepvállalási lehetőségeket. Mindezt főként a fiatal
korosztálynak szóló, élményalapú tanulásra épülő múzeumpedagógiai
foglalkozásaink által kívánjuk megvalósítani, követve és beépítve azokba a
korszerű oktatás és ismeretterjesztés 21. századi módszereit.
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