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Tisztelt Olvasó!
Lectori salutem!
A Pannon Egyetem Neveléstudományi Intézetének gondozásában – nyolc
év kihagyás után – újrainduló Scientia Pannonica folyóirat legújabb számával üdvözlöm Önt.

2007-ben Zsolnai József alapította kutatócsoportjával, kollégáival a la-

Ennek értelmében az inter- és multidiszciplinaritás jegyében várjuk a

neveléstudomány köréhez kapcsolódó tanulmányokat, recenziókat, magyar
és külföldi gyakorlatokat, modelleket bemutató vagy éppen összehasonlító
írásokat.

Fontos számunkra, hogy a ne csak a kutatóknak adjunk lehetőséget a

publikálásra, hanem a köznevelésben dolgozóknak, a kutatónak készülők-

nek és a PhD hallgatóknak egyaránt. Valljuk, Zsolnai József elveivel

egyetértve, hogy az utánpótlás nevelése, a tudomány művelése mindannyiunk közös ügye.

A folyóirat lapszámaiban megjelenő anyagokhoz angol tartalmi össze-

foglalókat és szerzői bemutatkozásokat is kérünk, ezzel is biztosítva a
nemzetközi kapcsolatok lehetőségét. Célunk a neveléstudomány leg-

tágabb dimenziójú bemutatása nemcsak hazai, hanem nemzetközi viszonylatban is.

A Scientia Pannonica saját, másutt még nem publikált, illetve más ki-

adónál elbírálás alatt nem álló, közlésre be nem nyújtott kéziratok közlésére vállalkozik.

A publikálásra szánt anyagokat lektoráltatjuk és annak eredményéről,

az esetleges javításokról, módosítási kérésekről tájékoztatjuk a szerzőt.
Ezek után ő dönt, hogy vállalja-e a javítást, az írásának átdolgozását.

A kéziratokat folyamatosan várjuk a scientia.pannonica@gmail.com

címre. Évente két lapszám megjelenését tervezzük. A folyóirat a Magyar
Pedagógia publikációs stílusát követi. Következésképp a tanulmányok főbb
részei a következők: magyar nyelvű kivonat és 3-5 kulcsszó, ezt követi a
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pot, amelynek szellemi hagyatékát megőrizve indítottuk újra a folyóiratot.

tanulmány szövege, a felhasznált szakirodalom, végül angol nyelvű kivonat

és 3-5 kulcsszó (keywords). Az elvárt terjedelem: 20.000-50.000 karakter
(szóközökkel). (1,25 sortáv, 12-es betűméret, Times New Roman, doc,
docx fájl)

Várjuk írásaikat!
A szerkesztőbizottság nevében üdvözli Önt:
Bognárné Kocsis Judit
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DEZSŐ RENÁTA ANNA

Intelligenciáink
gardneri interpretációi
A többszörös intelligenciák elméletének kritériumalapú esszenciája
abban áll, hogy az emberi intelligenciát nem általánosan, egységesen leír-

ható és elfogadható képességként, hanem különböző modalitásokká diffe-

renciálható entitásokként írja le (1983). Az elméletalkotó álláspontja sze-

rint minden ember többféle, egymástól akár független intelligenciával
rendelkezik, melyek ugyanazon személy esetében is lehetnek eltérő mérté-

kűek. Egy-egy intelligencia Gardner szerint „az a bio-pszichológiai potenci-

ál, ami által olyan információ-feldolgozás aktiválható, amely adott kulturális

körülmények között problémamegoldásra, vagy értékkel bíró produktum előállí-

tására tesz alkalmassá” (1983, 34). Az elmélet számos változata közül a

nyolckomponensű modell tartalmazza a nyelvi, a logikai-matematikai,

a térbeli, a zenei, a testi-mozgásos, a természeti, az interperszonális és az
intraperszonális intelligenciát. Egy-egy intelligencia az alábbi nyolc kritérium 1 együttes érvényesülése esetén írható le külön-külön entitásként:

1. Határozottan elkülönülő neurális reprezentációval bír, az idegrendszeren belül adott terület struktúrája és működése megkülönböztethető egyéb területekétől, s ez agysérülések megfigyelése mentén is

kimutatható.

1

A kritériumokat összegző felsorolás a vonatkozó elérhető és aktuális ismertetések szintézisét
tükrözi. A Gardner (1983) valamint Kornhaber és mtsai (2004) alapján publikált Davis és mtsai

(2012) táblázat összevetésre kerül Sternberg (2004), illetve Plucker–Esping (2014) magyarázatá-

val, és a kritériumok felsorolása ez utóbbi alapján történik. A fordítás forrásai Gyarmathy (2006,

22), valamint (Dezső, 2015, 37) megelőző vonatkozó publikációi, melyek az eredetileg közölt
(Gardner, 1983) kritériumok magyar nyelvű átültetési kísérletei.

8. ÉVF. 1. SZÁM
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Howard Gardner többszörös intelligenciák (TI) elméletének újszerűsége

DEZSŐ RENÁTA ANNA

2. Evolúciós biológiai alapokon áll, azaz az embert rendszertani szem-

pontból megelőző főemlősökben vagy más fajokban is megmutatkozik, tehát vélelmezhetően a túlélést segítő értékkel bír.

3. Alapvető működése vagy működés-sorozatai beazonosíthatóak és
szükségesek a hozzá rendelhető megnyilvánulásokhoz.

4. Intézményes oktatási keretek közt vagy azon túl bevett szimbólumrendszerekben leírható.

5. Határozottan elkülöníthető fejlődési ívet ír le, azaz különböző meg-

8

nyilvánulási formái egymástól eltérő mértékben és utakon fejlődnek.

6. Relatív izolációja látható kiemelkedő tehetségeknél, autisztikus zseniknél vagy más, kivételes populáción, akik adott területen feltűnő-

en magas teljesítményt produkálnak, miközben más területeken át-

lagos vagy alacsony színvonalon teljesítenek.

7. Megkülönböztethető kísérleti pszichológiai feladatok által.
8. Pszichometriai intelligencia tesztek eredményei alapján alátámasztható.

Gardner (1983, 1998, 1999a), valamint Plucker–Esping (2014) felosztását

követve érzékelhető az e kritériumoknak való megfeleltetés néhány lehet-

séges módja, jellege: neuropszichológiai, formállogikai, fejlődéslélektani és
a bevett pszichológiai iskoláktól átvett kritériumok négy csoportját figyelhetjük meg.

Az 1. és a 2. kritérium Gardner neuropszichológiai munkásságából

eredeztethető, biológiai természetű. Például egy agyi infarktuson átesett
páciens elveszítheti bizonyos képességeit, míg másokat megőrizhet, képes

lehet beszélni, míg tartós mozgáskárosodást szenvedhet (1). A tájékozódás

képessége az emberi faj korai vándorlásai során (is) a túléléshez lehetett
elengedhetetlen (2). 2

2

A fajok vándorlása szakirodalmának ismertetése nem képezi e tanulmány tárgyát.
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Logikai analízissel vizsgálhatjuk a 3. és 4. kritériumot. A zenei rend-

szerek alapelemei a hangmagasság, a ritmus vagy a harmónia, míg a be-

szédben a fonémák felismerésének és megkülönböztetésének képessége

vagy a szavak jelentéselsajátítása tekinthetőek sajátos rendszereknek (3).

Kulturálisan kifejlesztett szimbólumrendszereink nem természetesen fordulnak elő, hanem adott kultúrában jelentéssel bíró információk kódolásá-

ra alkalmasak – ilyenek a beszélt és írott nyelvek, a matematikai rendsze-

A fejlődéslélektantól (5; 6) és a hagyományos pszichológiától (7; 8)

kölcsönzött kritériumokra szintén találhatunk példákat. A fejlődési ív (5)
az adottságok mellett a folyamat jellegű, gyakorlást, tanulást, intellektuális
befektetést jelenti egy-egy területre vonatkozóan – például neves, elmélet-

alkotó matematikusok vagy fizikusok esetében (Plucker–Esping, 2014).
Az autisztikus zseni prototípusa (6) a közismert Esőember című filmben

megformált karakter, akinek valós alakja is dokumentált (vö. Peek, 1996).

Gardner a kísérleti pszichológia módszerét használja, mikor azt illuszt-

rálja, hogy párhuzamosan végzett feladat teljesítésekor azonos intelligencia

használata esetén interferencia jön létre, és az elvégzendő feladatok kioltják egymást (egyidejű hatékony szóbeli kommunikáció és keresztrejtvény-

fejtés) – ugyanakkor különböző intelligenciákat igénylő párhuzamos fel-

adatvégzésnél (séta és hatékony szóbeli kommunikáció egyidejűleg) egyik
tevékenység kivitelezése sem ütközik akadályba (7). Bár a pszichometria
kizárólagosságát Gardner elveti, jelentőségét elismeri (8).

Nyolc intelligencia nyomában
Gardner elmélete az alábbiakban egy általa közölt összegzés (2006a) logi-

kája mentén kerül ismertetésre, idegtudományi kontextusban. Az intelli-

genciák szemléltetése vonatkozó kultúrtörténeti és kurrens példák felvil-

lantása által történik. Terjedelmi korlátok miatt a gardneri intelligencia-

markerek nem minden esetben kapnak hangsúlyt explicit módon az egyes
intelligenciák bemutatásakor.

8. ÉVF. 1. SZÁM
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rek, térképek, kották (4).
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Nyelvi intelligencia
A 20. század első felének meghatározó költő, kritikus és drámaíró alakját,

T. S. Eliotot legszélesebb körben onnan ismerheti a 21. század publikuma,
hogy ő volt a napjainkban is a világ számos színpadán látható Macskák

című musicalt (Webber, 1981) megihlető, azonos című versciklus

(1939/2019) szerzője. Eliot tízévesen újságot alapított, melynek egyedüli

munkatársa ő maga volt. Egy téli vakációja során három nap alatt nyolc

teljes kiadványt készített el, a számok versekből, kalandos történetekből,

10

pletyka- és humorrovatból álltak. Néhány fennmaradt lapszám alapján ma

is látható, mily fiatalon megmutatkozott Eliot nyelvi intelligenciája (Sol-

do, 1982), melyet a pszichológia hagyományos irányzatai nyelvi készségként írnak le.

Neurológiai szempontból vizsgálva az agy motoros beszédközpontja a

Broca-terület, melyhez köthetők többek közt nyelvi közléseink, mondat-

formálásunk. Amennyiben valakinek ez az agyterülete sérült, előfordulhat,

hogy megérti ugyan a szavakat és a mondatokat, de a legegyszerűbb közléseken túl komoly nehézséget jelent számára a szavak mondatokká formálá-

sa – holott más kognitív folyamataiban nem akadályoztatott, azok műkö-

dése normális (Gardner, 2006a, 13). Egy több nyelven beszélő afáziás iráni

férfi esetleírásából kiderül például, hogy agysérülését követően az általa

beszélt nyelvek közül csupán franciául tudott megszólalni, minden egyéb

nyelvismeretét elveszítette – beleértve perzsa anyanyelvét is (Mehrpour és
mtsai, 2014). Pléh is utal rá, hogy számos adatból, például kétnyelvűek
nyelvreprezentációjának elemzése által következtethetünk arra, hogy

„a nyelv ontogenetikus kibontakozása során hajlékony, valamint elsajátítási

kontextus- és rendszerfüggő az a mód, ahogyan az idegrendszert mintegy
verbuváljuk sajátos feladatokra” (2010, 96).

A nyelvi-verbális intelligencia működése több agyi területre is kiterjed,

a nyelv működéséért az agy különböző területei együttesen felelősek –

elsősorban a frontális és temporális agykéreg, valamint ezek további specifikus alrészei (vö. 1. ábra). Nem ugyanazok a területek aktiválódnak, ami-

kor összetett hangokat elemzünk, személyeket, állatokat, tárgyakat neveSCIENTIA PANNONICA
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zünk meg vagy igéket mondunk ki. Azok az agyi területek, melyek a moz-

gásért, látásért, hallásért felelősek, mind hatnak egymásra a nyelvi területekkel. Különféle szerszámok vagy eszközök megnevezése során a motoros

területek aktiválódnak (Damasio, 2010; Houde, 2015).

A 21. században mágneses magrezonancia képalkotás (Magnetic Reso-

nance Imaging, MRI) 3 technológia segítségével vizsgálják a polyglotokat is.

A hetvenes években Gardner vizsgálatainak (2020) is helyet adó Massa-

vajon a polyglotok agya különbözik-e azokétól, akik csak az anyanyelvü-

kön beszélnek. A vizsgált alanyok különböző nyelveken kapnak ingereket

a kutatóktól: általuk beszélt, illetve nem beszélt nyelv(ek)en. Ev Fedorenko kognitív idegtudós kutatásvezető elmondása alapján fMRI vizsgálataik

szerint a polyglotok agyában mutatott kisebb aktivitás azt jelzi, hogy szá-

mukra a nyelvhasználat idegrendszeri szempontból tekintve kényelmesebb

(kevesebb erőfeszítést, kisebb energiafelhasználást igényel – ami arra utal,
hogy a funkció már automatizálódott) – bár ez természetesen nem azt

jelenti, hogy a nyelvtanuláshoz ne lenne szükségük szorgalomra (Cox,
2020). 4

3

A mágneses rezonancia egy adott anyagban lévő atommagok mágnesességének változásait vizsgálja különböző elektromágneses mezők hatása alatt, ennek képi megjelenítése az MRI, mely lehető-

vé teszi, hogy élő ember agyát akár működése közben is megfigyeljék. A funkcionális mágneses

rezonancia vizsgálat (fMRI) során az agyat működése közben különböző feladatok elvégzése alatt
vizsgálják. E két vizsgálati módszer közti fő különbség, hogy míg az MRI csupán szerkezeti képet
4

mutat, az fMRI funkciót is ábrázol.

Az idegtudományokban nem nóvum értékű, hogy egyes tevékenységekhez számos esetben egyegy konkrét agyterület működése rendelhető. Az első vonatkozó esettanulmány a 19. század köze-

pén Phineas Gage vasúti munkás koponyasérülése (egy vasrúd átszúrta fejét) előtti és utáni visel-

kedésének, markáns személyiségváltozása feltételezett fiziológiai okainak leírása (Macmillan,
2008).
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chusetts Institute of Technology-n is folyik egy arra irányuló kutatás, hogy
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1. ábra

A nyelvi intelligencia reprezentációja az agyban (Houdé, 2015, 53)

A beszéd képessége univerzális, s a világ legtöbb kultúrájában a gyermekek

fejlődése gyors és problémamentes ezen a téren. Azokban a siket közössé-

gekben, ahol a gyermekeknek nem tanítanak meg egy manuális jelnyelvet,

gyakran ők maguk fejlesztik ki saját jelnyelvüket és használják is azt, tehát
produktív módon szimbólumrendszert hoznak létre – ami a gardneri intel-

ligenciák egyik kritériuma (Gardner, 2006, 13).

Érdekes a nyelvi intelligencia szempontjából a polyglotok, a több ide-

gen nyelvet beszélők potenciáljának kérdése is. Ilyen géniusz volt a pécsi
kötődésű Lomb Kató, a 20. század egyik első, tizenhat nyelvű szinkron-

tolmácsa (Lomb, 1970), aki saját nyelvtanulási folyamatára reflektálva –

motiváltsága és szorgalma mellett – a nyelvi mintázatok és struktúrák

gyors felfedezési képességét hangsúlyozta, mely szintén az egyik gardneri
intelligencia-kritériumnak felel meg.

Logikai-matematikai intelligencia
Katherine Johnson afroamerikai származású matematikus, fizikus, informatikus, mérnök alakját A számolás joga (Melfi, 2016) című filmből is-

merhetjük. Ez a zseniális asszony a NASA-nál a Szputnyik-sokkot követő

űrverseny úttörő figurája volt, aki a Neil Armstrong 1969-es Holdra szál-

lását lehetővé tevő Apollo–11 rakétájának röppályáját kiszámolta, s ezt
megelőzően 1961-től szolgálta hazáját az űrutazásokhoz szükséges pontos
SCIENTIA PANNONICA
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számítások elvégzésével. Johnson már kora gyermekkorában kitűnt rend-

kívüli matematikai tehetségével, ösztöndíjakkal tanult tovább (Fox, 2020).

A Johnson élettörténetét megörökítő film az azonos című életrajz alapján
készült (Shetterly, 2016). Egyik jelenetében azt láthatjuk, amint a NASA
matematikusai azon törik a fejüket, hogyan állíthatják vissza földi röppályára hazaútján az űrrepülőt. Elméleti matematikai modellekben gondolkodnak, Johnson azonban egy általuk elavultnak vélt numerikus módszerelőtt a szükséges matematikai műveletet (Melfi, 2016).

Ez az anekdotikus elem a logikai-matematikai intelligencia két alapve-

tő jellemzőjét illusztrálja. Egyrészt azt, hogy egy-egy az adott intelligenci-

ában kimagasló teljesítményre képes személy probléma-megoldási folya-

mata meglehetősen gyors: a sikeres tudós több változóval is megbirkózik

egyszerre, és számos elméletet gyárt, melyeket egyenként megvizsgál, és

ennek alapján elfogadja vagy elveti teóriáit. A történet másrészt szemlélteti

az intelligencia nonverbális természetét. Egy problémára a megoldás már
azt megelőzően megszülethet, mielőtt kimondanánk, verbálisan megfor-

málnánk azt. Valójában a megoldás folyamata teljesen láthatatlan lehet
még a problémamegoldó számára is. Ez a jelenség érzékelteti, hogy az a-

ha élményszerű felfedezések intuitívak, s a logikai-matematikai intelligencia működéseként értelmezhetjük, ami egy-egy adott területen kiemelkedő

teljesítményt nyújtó személy esetében gyakran előfordul (Gardner, 2006a,

12).

8. ÉVF. 1. SZÁM
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rel, az Euler-módszerrel az IBM gépeinél pontosabban levezeti kollégái
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2. ábra

A logikai-matematikai intelligencia reprezentációja az agyban (Houdé, 2015, 52)

Agyunk bizonyos területei jelentősebb szerepet töltenek be a matematikai

számítások végzésekor, mint mások: a frontotemporális lebenyekben talál-

ható nyelvi területek a logikai dedukció esetében fontosabbak, míg a pa-

rietofrontalis lebenyekben a vizuális-térbeni területek a számokkal végzett
kalkulációk esetében meghatározóbbak (Houdé – Tzourio-Mazoyer,

2003). A parietális (fali) agykéreg a számérzékért felelős, a frontoparietális

(homlokfali) hálózat a logikus gondolkodás, következtetéses gondolkodás
(szillogizmus) neurológiai eredője. A prefrontális agykéreghez köthető egy

olyan gátló reflex, mely a logikai csapdák kikerülését szolgálja, például
megakadályozza, hogy a mennyiséget a mérethez asszociáljuk (például egy

sor zseton esetében).

A matematikai-logikai intelligencia megfigyelhető a számérzékért fele-

lős parietális kéregben, az intuitív rövidítések ellenállásának képességét
biztosító prefrontális kéregben, valamint valódi racionális gondolkodásun-

kat lehetővé tevő prefrontális és frontoparietális területeken – amint azt a

2. ábrán is megfigyelhetjük (Houde, 2014, 2015). Érdemes megemlíte-

nünk a 21. századi vonatkozó kutatások közt Dehaene munkásságát

(2003, 2010), aki a numerikus megismeréssel kapcsolatban végzett vizsgálatainak publikációiról vált ismertté. Kollégáival együtt nyelvészeti szem-
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pontból vizsgálták a számnevek megértésének mechanizmusát, valamint a
számok és tér közötti idegrendszeri kapcsolatokat.

E fentebb tárgyalt két – a nyelvi és a logikai-matematikai – intelligen-

ciához tartozó képességek képezik a hagyományos IQ tesztek esszenciáját.
Az intelligenciák e formáit gardneri terminológiával hagyománykövetőnek

(1999b) nevezett pszichológiai iskolák képviselői részletesen tesztelték,
ezek képezik a „nyers intelligencia” archetípusát, vagy azt a g-nek nevezett

átível különböző területeken (Gardner, 2006a, 12). Azokat a mechaniz-

musokat, melyeken keresztül egy-egy logikai-matematikai probléma meg-

oldásához eljutunk, még nem értjük teljesen.
Térbeli intelligencia

A nagy utazók, földrajzi felfedezők teljesítménye,vagy akár a természeti

népek mindennapos tájékozódási technikái tengeren, sivatagon át, vadon-

ban lenyűgöző: nyilvánvaló, hogy a térbeli problémamegoldás elengedhe-

tetlenül szükséges a navigáció és a térképkészítés során. A vizuális művé-

szetekben is előkerül ez az intelligencia a tér kihasználásánál, csakúgy,
mint a sakkban vagy egy-egy tárgy különböző nézőpontokból szükséges
ábrázolásakor.

Ennek az intelligenciának a hiánya ugyanakkor fellelhető magasan is-

kolázott személyek körében is; nem szükségszerű, hogy a magas nyelvi
és/vagy logikai- matematikai intelligencia együtt járjon a magas térbeli

intelligenciával. Előfordulhat, hogy egy-egy más területeken képzett fel-

nőtt már kora gyermekkorában betéve ismeri Móricz Zsigmond állatverse-

it, és/vagy átlag feletti gyorsasággal végez fejben matematikai műveleteket,

ugyanakkor a balra át / jobbra át iránymutatásainak követésére (későbbi

életkorában is) képtelen, zavarba jön, ha jobbra-balra igazítják fizikai demonstráció nélkül. Kínos, mikor ilyen intelligencia-profillal (magas nyelvi

– alacsony térbeli) kora-gyermekkori nyelvpedagógusként e két irányt

tükör-szemléltetéssel kell a gyerekek számára megtanítani. Az évek során
kialakíthatóak egyéni támpontok akár a saját test egyedisége irány-specifi8. ÉVF. 1. SZÁM
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problémamegoldó képességet, ami a pszichometrikusok többsége szerint

DEZSŐ RENÁTA ANNA

kus markereinek memorizálása által, de szinte biztosra vehető, hogy ilyen

adottságokkal gyakorlott vezető nélkül eltéved a természetkedvelő túrázó,
s amennyiben szeret utazni, folyamatos kihívás megtalálnia, merre kell

tartania az aktuális cél eléréséhez; s ha kedveli is a térképeket, óriási kihívás marad számára azok betájolása.

Az agykutatás bizonyítékai egyértelműek és meggyőzőek. Ahogyan a

bal agyfélteke középső területei a jobbkezes személyeknél a nyelvi műkö-

désért felelősek, úgy a jobb agyfélteke alsó régiói a térérzékelésért felelnek.
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Ha ezeket a területeket valamilyen sérülés éri, akkor károsodik a térbeli

eligazodás képessége, továbbá az arcfelismerési képesség vagy az apró részletek észrevételének a képessége (Gardner 2006a, 13). A parietális (fali)

agykéreg segít tájékozódnunk önmagunkhoz képest: visszaemlékezni egy
korábban már megtett útvonalra vagy már megismert jelzésekre. Nyak-

szirt-fali tengelyünk tárgyak, terek helymeghatározására tesz képessé,

nyakszirt-halánték tengelyünk pedig tárgyak és terek beazonosítására (vö.
3. ábra). John O’Keefe, May-Britt Moser és Edvard Moser 2014-ben

orvosi Nobel-díjat kaptak a hippokampusz idegsejtjeinek felfedezéséért,
amelynek segítségével az ember képes tájékozódni a térben: adott útvona-

lat meghatározni térképen, valamint a távolságot és az irányt megjelölni
(Houde, 2014, 2015).

3. ábra

A térbeli intelligencia reprezentációja az agyban (Houdé, 2015, 52)
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Zenei intelligencia
Napjainkban rendkívül népszerűek a különböző zenei tehetségkutató mű-

sorok, melyeknek szereplői sokszor tipizálhatóak. 2009-ben futótűzként
terjedt az interneten az egyik ilyen jellegű, ismert brit televíziós műsor egy

rendkívül atipikus mozzanata, mely igen rövid idő alatt milliók számára az
érdeklődés középpontjába állított egy addig teljesen ismeretlen középkorú

hölgyet, Susan Boyle-t. Boyle esetlen külseje és egyszerűséget sejtető szűk-

jelzést keltett, melyet mintha csak elvágtak volna – abban a pillanatban,

amint énekelni kezdett. Az előadó külseje, verbális megnyilvánulása, illet-

ve operaénekesekhez illő lehengerlő zenei produkciója az általa énekelt

dalt kifejező érzelem-gazdag előadásmód olyan óriási kontrasztot mutatott, hogy a zsűrit és a közönséget egyaránt álló ovációra késztette, világszerte sokakat megríkatva.

A hirtelen a média középpontjába került énekes élettörténete hamar

napvilágra került (Holmwood, 2009). Ez a történet a gardneri értelmezés

tekintetében az egymástól függetlenül működő intelligenciákra, illetve az
agyi sérüléseken átesettek egy-egy területen kiemelkedő szintű teljesít-

ményére példa. Nyilvánvalóvá vált ugyanis, hogy Boyle születésekor –

édesanyja 45 évesen, kilencedik gyermekeként hozta világra – oxigénhiá-

nyos állapotba került, melynek következtében tanulási nehézségei támad-

tak, s formális iskolázottsági szintje igen alacsony maradt. Ugyanakkor

mivel édesapja révén egyházi éneklést életvitelszerűen gyakorló családban

nőtt fel, zenei képességeit az adott provinciális közeghez mérten aktívan
gyakorolhatta. Ismertté válását követően maga kérte újra diagnózisát, me-

lyet Asperger-szindrómaként, azaz a társas viselkedés veleszületett, orga-

nikus zavaraként írtak le, s Boyle-nak valóban – saját bevallása szerint –

a társas világ megértéséhez, karrierje szervezéséhez támogató csapatra van
szüksége (Deveney, 2013). A késői énekes karriert befutott Boyle esete
olyan példa, ami bizonyítja, hogy van kötelék a biológiai gyökerek és az

adott intelligencia között. Az autista gyermekek egy részére szintén jellemző, hogy gyönyörűen tudnak játszani egy hangszeren, de képtelenek a
8. ÉVF. 1. SZÁM
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szavú bemutatkozása a 3000 fős helyszíni hallgatóságában cinikus vissza-
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kommunikáció más formáira – mivel a zenei (ön)kifejezés különböző for-

máit az elméletalkotó kommunikációként értelmezik (Gardner, 2006a, 9).

Agyunk bizonyos részei fontos szerepet játszanak a zene észlelésében és

kifejezésében. Ezek a területek jellegzetesen a jobb agyféltekében helyezkednek el, habár a zenei készség lokalizálása nem olyan egyértelmű, mint a

természetes nyelvé. Az idegrendszeri sérülést követően felmerülő zenei
intelligencia-szint csökkenés nagyban függ a korábbi képzéstől és más

személyes tulajdonságoktól, legtöbbször szelektív zenei hallásveszteség
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történik (Gardner, 2006a, 9).

Különböző kultúrákból származó bizonyítékok alátámasztják, hogy a

zene univerzális emberi képesség. Csecsemőkön végzett kutatások azt

mutatják, hogy létezik valamiféle nyers, a zene területén működő kalkulá-

ciós képesség korai gyermekkorban. A zene különféle összetevőit sokolda-

lú szimbólumrendszerrel lehet jelölni. Röviden, a zenei képességeket intelligenciaként értelmező gardneri gondolat számos forrásból alátámasztható.

Annak ellenére, hogy a zenei képességet klasszikusan nem sorolják tipikusan az intellektuális képességek közé – holott egy-egy zenemű megalkotá-

sa minden kétséget kizáróan komoly intellektuális kihívás –, megfelel a TI
kritériumainak (Gardner, 2006a, 9).

4. ábra:

A zenei intelligencia reprezentációja az agyban (Houdé, 2015, 52)
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Neurológiai jellemzői tekintetében a zenei intelligenciáról elmondható
(vö. 4. ábra), hogy a jobb felső és hátsó halántéklebeny a hangszín észlelé-

séért felelős, a hippokampusz a dallamok memorizálásáért és reprodukálá-

sáért, s a cochleáris mag, az agytörzs, valamint a kisagy együttesen a hang-

felismerésért, valamint a ritmustartásért. A frontális agykéreg segít egy-egy
akkord egyik hangjának a többit megelőző belépésében, a hallókéreg
(Heschl gyrus) pedig hangmagasságok megkülönböztetésében, dallamok
Testi-mozgásos intelligencia
Ennek az intelligenciának az értelmezéséhez Gardner (2006a, 9–11) min-

den idők egyik legünnepeltebb amerikai baseball játékosa, Babe Ruth példáján keresztül magyarázza el olvasóinak vonatkozó elméletét, Timothy

Gallwey elismert kortárs edzéselméleti szakíró segítségével. Az angolszász
kultúrkörben, ahol az ütős labdajátékok számtalan formája a brit gyöke-

rektől kezdődően évszázados hagyományokra visszavezethető, ez termé-

szetesen adott, hiszen olyan játékról van szó, melyet szinte mindenki ismer. A játék részletesebb megismerése nélkül is, az alábbiak értelmezésé-

hez szükséges annyit tudnunk, hogy egy-egy dobójátékosnak kiemelt sze-

repe van csapatában, a hatékony dobás rendkívül fontos, mivel a védekező

csapat részére ezáltal lehetséges a támadók ütőinek kiejtése (Keutzer–
Kerley, 2003).

Ebben a példában az amerikai sporttörténelem egy kiemelkedő dobójá-

tékosáról tudjuk meg, hogy amint edzője kiválasztotta erre a csapatszerep-

re, és először elfoglalta egy edzésen ezt a pozícióját, azonnal valamiféle

furcsa kapcsolatot érzékelt saját maga és a dobódomb között. Úgy érezte,
mintha ott született volna, és hogy a dobódomb egyfajta otthon számára.
Ez a játékos később nagyszerű dobóvá vált az amerikai professzionális

baseball ligában. Sportjában egy csodagyerek volt, aki az első találkozás

alkalmával, még mielőtt bármiféle hivatalos edzést is kapott volna, felismerte szerepét (Gardner, 2006a, 10).

8. ÉVF. 1. SZÁM
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elemzésében (Houdé, 2014, 2015).
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A dobójátékost a teniszjátékos mozgássorozatához hasonlítja Gallwey:

esetében „annak érdekében, hogy megérezzük hogyan és merre mozdítsuk a

lábunkat és hogy fonákra vagy tenyeres ütésre készítsük-e fel az ütőt, az agynak,

attól a pillanattól fogva, hogy a labda elindul felé, a másodperc töredéke áll
rendelkezésre, hogy kiszámítsa, körülbelül hol fog landolni és hol fog beleütközni

az ütőbe. Számításba kell venni a labda kezdeti sebességét, összevonva a sebesség progresszív csökkenésével, a forgás és a szél hatásával, valamint a kompli-

kált röppályákat. Aztán minden egyes faktort újra kell számolni a labda lepat-
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tanását követően, hogy megállapíthassuk azt a pontot, ahol az ütővel ütközik…
s az izmoknak is ki kell adni az utasításokat… folytonosan finomítva az ak-

tuális friss információval. Végezetül pedig, az izmoknak egymással együttmű-

ködve kell válaszolniuk… Emberi testünkben lakozva mindannyian egy hihetetlen szerkezet birtokosai vagyunk” (Gallwey, 1976, 33–34).

Ez az intelligencia neurológiai szempontból alaposan feltérképezhető

(vö. 5. ábra): a testi mozgások ellenőrzése a motoros agykéreg feladatköre,
mindkét félteke az ellenkező (contralateralis) oldali testfelet irányítja. Jobb

kezeseknél a jobb oldali végtagok mozgatásának irányítása a bal féltekében
történik. Előfordul, hogy egy bizonyos mozgásformát egy-egy idegrend-

szeri sérült személy reflexszerűen vagy akaratlanul képes végrehajtani, de

ugyanazon mozgásforma akaratlagos végrehajtására képtelen. Az apraxia, a
tökéletes izomműködés ellenére fennálló akaratlagos mozgások végrehajtásának képtelensége a testi-mozgásos intelligencia létezésének egyik bi-

zonyítéka (Gardner 2006a, 10.). A szenzoros agykéreg segítségével a testet

részleteiben, egy-egy koherens séma alapján érzékeljük, a tükörneuronok

a megfigyelésen és utánzáson alapuló tanulás, 5 a mozdulatok mögöttes
szándékainak dekódolására hivatottak. A törzsdúc segíti mozgásszabályo-

zásunkat, a kisagy pedig a koordináció, a finommozgások, testhelyzetek
kontrollálásának felelőse. E neurális modulok együttműködésén alapszik

egy-egy sportoló vagy táncos szakértelme: három dimenziósan megterve5

Értelmezésem szerint erre épült a Piaget-tanítvány Feuerstein (1990) elméletalkotása és klinikai
gyakorlata, valamint legismertebb hazai követője, Bohács (2014) elméleti és kogníció alapú
gyógypedagógia munkássága.
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zik a mozdulatokat és erő-visszacsatolást érzékelnek, megfigyelik mások

mozdulatsorait, és tárolják a mozdulatok elsajátítását (Berthoz, 2013;
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Houdé, 2014, 2015).

5. ábra:

A testi-mozgásos intelligencia reprezentációja az agyban (Houdé, 2015, 53)

A kifinomult mozdulatok fejlődése minden faj előnyére válik, az emberek

esetében az eszközhasználatra figyelemmel érthetjük ezt meg. A mozgás-

fejlődés lépéseinek mintája tisztán meghatározott sorrendben halad a gyer-

mekekben, ennek kultúraközi univerzalitása kétségtelen. Problémamegoldás tekintetében elmondható, hogy egy pantomim mozdulatsor elvégzése

vagy egy teniszlabda elütése nem hasonlítható egy-egy matematikai egyenlet megoldásához. Ugyanakkor tanítók, testnevelők, edzők világszerte jól

tudják: minden egyes mozdulatsor végrehajtása lépésekre bontható és leír-

ható. Az a képességünk, hogy testünkkel érzelmet fejezzünk ki tánc által,

hogy sportoljunk, bizonyítéka a test kognitív használatának. (Gardner,

2006a, 10).

Természeti intelligencia
Ennek az intelligenciának a leírása remekül illusztrálja Gardner nyitottsá-

gát elméletének tárgyalására, példa a TI teóriájának dinamikus természetére. Az elméletalkotót egy alkalommal nyilvános előadását követően a közönség soraiból egy idős úr szólította meg: „Charles Darwint sosem fogja
8. ÉVF. 1. SZÁM
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megmagyarázni azokkal az intelligencia-kritériumokkal, amikről beszélt!”

Az idős úr Ernst Mayr volt, a 20. század legismertebb evolúció-kutatója. 6

Gardner úgy véli, hogy pontosan a Darwinhoz, illetve Mayrhoz hasonló
természettudósok, biológusok, antropológusok munkásságuk során azzal

tűntek ki, hogy képesek voltak különböző fajokat azonosítani és megkü-

lönböztetni egymástól – ami a természeti intelligencia sajátja (Gardner,
2006a, 18).

A magas szintű természeti intelligenciával rendelkező személyek szá-
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mára ugyanis nem jelent nehézséget a növényfajok, állatok, hegyek vagy

felhőformák megkülönböztetése. Ezek a képességek nem kizárólagosan
vizuális természetűek – a különböző madarak énekének vagy a bálnák

beszédének beazonosítása hallási percepciót igényel (Gardner 2006a, 19).
Az intelligencia nyolc kritériumának remekül megfeleltethető a termé-

szeti intelligencia. A túlélés gyakran attól függ, hogy az adott egyed felis-

meri-e fajtársait, és el tudja-e kerülni a ragadozókat. Manapság a fejlett
világban csak kevesen függnek közvetlenül természeti intelligenciájuktól

(Gardner, 2006a, 19). Egyes – műfaji kategóriába nehezen sorolható, alkotóik által nem kategorizált – televíziós programok kifejezetten ennek a

komfortzónának az újragondolására késztetik nézőiket extrém teljesítményekre képes felfedezők teljesítményének követésével és műsorvezetői

közreműködésével. Bár e programok a természetnek kitett embert nyil-

vánvalóan mesterkélten mutatják be, az olyan hivatalos kalandorok, mint
Bear Grylls, dokumentált életművükkel (2011, 2017) is illusztrálják, ho-

gyan használhatjuk ezt az intelligenciánkat. Grylls, aki minden idők legif-

jabb brit főcserkésze, e tevékenysége révén közvetlenül is mozgósíthatja a
rá példaképként tekintő ifjúság természeti intelligenciáját.

Katonai, haditengerészeti vagy ejtőernyős kiképzéseken résztvevők is

használják ezt az intelligenciájukat. Bár gyermekként még sokan könnyen

különböztetnek meg egymástól élőlényeket a természet világában, felnőtt
korunkra a legtöbbünk számára ez csupán ifjúsági irodalmi művekből hát6

Nevéhez fűződik a darwini fajfogalom pontosítása, miszerint egy fajhoz az egymás közt szaporodásra alkalmas, más egyedeket kizáró példányok csoportját sorolhatjuk.
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ramaradt nosztalgia marad. Egyszerűen csak elmegyünk a közértbe, vagy

telefonon, interneten megrendeljük, ha valamire szükségünk van. Gardner
szerint azonban fogyasztói társadalmi létünk közvetetten mégis a termé-

szeti intelligenciától függ. A jóléti társadalmakban így értelmezhetjük azt a
képességünket, hogy milyen típusú személygépkocsit vásárolunk, vagy
milyen fazonú ruhát, cipőt választunk (Gardner, 2006a, 19).

Az agyi sérülések tanulmányozása során érdekes példák illusztrálják,

len tárgyakat, de az élőlényeket nem. Ritkábban ennek pont az ellenkezője
történik: az adott személy az élőlényeket felismeri és beazonosítja, de a

mesterséges, ember által készített tárgyakat nem. Ezek a képességek valószínűleg különböző percepciós mechanizmusokat indítanak be. Érdekes,

hogy az euklidészi geometria az ember által épített világ esetében működik, a természeti környezetben nem, s az is, hogy élettelen tárgyakhoz,

eszközökhöz egészen máshogyan viszonyulunk, mint az élőlényekhez
(Gardner, 2006a, 19). Houdé munkásságában ennek a gardneri intelligen-

ciának a megerősítésére nem talált megjeleníthető neurológiai példát
(2014, 2015).

Interperszonális intelligencia
A szociálpszichológia tudományágának kialakulásával a személyköziség
tárgyalásának középpontba helyezése a pszichológiában nem újdonság

értékű. 7 Gardner nóvuma abban áll, hogy eligazodásunkat a személyközi

viszonyok tekintetében szintén intelligenciaként értelmezi. Mivel a kommunikációtudomány vonatkozó eredményei ellenére is sokan úgy gondol-

ják, hogy az emberi interakciók jelentős, minőségi része beszédhez kötött,
Gardner egy olyan furcsa páros kapcsolatán szemlélteti ezt az intelligenciát, akiknek esetében kölcsönös szóbeli kommunikáció, illetve a látás eleve

7

Aronson klasszikus műve (1972) az ember mint társas lény olyan különböző működési dimenziót

írja le, mely a másikkal történő interakció folyamán jellemző. A társas élőlény kifejezés már az i.e.

4. században, Arisztotelésznél is megjelenik.
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hogy vannak személyek, akik képesek felismerni és megnevezni az élette-
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nem lehetett adott – egy ma is elgondolkodtató történet elemeiből merít,
mely a 19. század végén kezdődött.

Anne Sullivan, a fiatal árva súlyosan látássérült házitanító a hétéves,

kezelhetetlen siketvak Helen Keller családjához kerülve csodamunkával 8

érte el, hogy a vad gyermekből kifinomult úrilány, híres író váljék (történetüket több filmes adaptáció is elmeséli: Penn, 1962; Tass, 2000). A kis

Helen ép gyermekként született, de másfél éves korában egy súlyos betegségből felépülve látását és hallását teljesen elveszítette. Édesanyja a sze-
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génysorból származó Sullivant szerződtette mellé, aki a bostoni Perkins
Vakok Iskolájának évfolyamelsőként frissen elballagott növendéke volt.
Sullivan a Perkinsben töltött évek alatt egy iskolatársától tanulta meg a

kézbe jelelést. 9 Ezzel a technikával, rendkívüli türelemmel és odaadással
teremtett kapcsolatot Kellerrel, aki segítsége révén lediplomázott, íróvá,

szónokká és az esélyegyenlőség szószólójává vált (Nielsen, 2007).

Az interperszonális intelligencia arra az alapképességre épít, mely által

képesek vagyunk észlelni a különbséget mások közt, különös tekintettel a

hangulataikban, vérmérsékletükben, motivációikban és szándékaikban
fennálló különbségekre. Fejlettebb formájában ez az intelligencia teszi

lehetővé, hogy mások szándékainak és vágyainak rejtett formáiba is bele-

lásson. Ezzel az intelligenciával élnek a politikai és vallási vezetők, ügynökök, üzletemberek, terapeuták és tanárok.

Vonatkozó agysérülés kutatások arra engednek következtetni, hogy a

homloklebenynek elsődleges szerepe van az interperszonális intelligenciá-

ban. Ha ez a terület megsérül, rendszerint jelentős személyiségbeli válto-

zások jönnek létre: egy-egy ilyen sérülést követően az érintett személy
gyakran „nem ugyanaz” többé. Az Alzheimer-kór, amely a demencia egyik
8

A kortárs Mark Twain hívta fel arra a figyelmet, hogy a már elismert Keller irodalmi zsenialitása

jórészt nevelőnője kitartó munkájának köszönhető. Twain nevezte el Sullivant miracle-worker-nek,
9

azaz csodamunkásnak (Nielsen, 2007).

Érintéses kommunikáció, taktilis jelnyelv: a jelnyelvnek egy olyan változata, amelyben a jelek
átadása kéz a kézbe történő jeleléssel történik, és az üzenet közlője a siketvak személy keze alatt

jelel, azaz a siketvak személy kitapintja a formálódó jeleket (2009. évi CXXV. törvény a magyar
jelnyelvről és a magyar jelnyelv használatáról - Jelnyelvi Törvény).
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formája, különös kegyetlenséggel támadja meg a halántéklebenyeket, s ko-

moly károsodást okoz a térbeli, logikai és a nyelvi készségek területén.

Ugyanakkor az Alzheimer-kórban szenvedők általában jól ápoltak, szociá-

lisan kompetensek és folyton bocsánatot kérnek az általuk elkövetett hibá-

kért. Ezzel szemben a Pick-betegség, mely a frontotemporális lebeny sérü-

léséhez köthető demencia, a szociális készségek hirtelen hanyatlását vonja
maga után (Gardner, 2006a, 15).

mer–Perner, 1983) arról ír, hogy interperszonális intelligenciánk nem más,

mint mások nézőpontjának, véleményének, szándékainak, gondolatainak,

érzelmeinek megértésére való képességünk. Neurológiai szempontból ezek

megjeleníthetőségét az első temporális árokhoz, valamint a temporo-

parietális régióhoz köti (vö. 6. ábra) 4–5 éves kortól, ez a fejlődésben lévő

agyi terület teszi lehetővé, hogy a gyermek megértse azt, hogy másoknak is

lehetnek gondolataik, melyek különböznek az övéitől. Ezt megelőzően a

gyermek még azt gondolja, hogy ha ő látja édesanyját, aki elrejt egy tár-

gyat, arról az addig nem jelenlévő testvére szintén tudni fogja, hogy hol
található. Ennek oka, hogy a tárgynak akaratlanul ugyanazokat a mentális

reprezentációkat kölcsönzi, amilyenek az övéi. 5 éves kor után a gyermek
megérti, hogy testvére nem rendelkezik ezzel az ismerettel (Wimmer–

Perner, 1983). Hazai szerzők a szociális magatartásban a ventromediális
prefrontális, valamint a temporális kéreg szerepét írják le (Kállai és mtsai,

2008), illetve a szociális agy fogalmát tárgyalják (Katona, 2016).

8. ÉVF. 1. SZÁM
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Houdé (2015) a Salzburgi Egyetem munkatársaira hivatkozva (Wim-
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6. ábra

Az interperszonális intelligencia reprezentációja az agyban (Houdé, 2015, 52)

Az interperszonális intelligencia biológiai bizonyítéka további két kiegészítő tényező, melyek kizárólag az emberre jellemzőek. Az egyik a meg-

hosszabbodott gyermekkor, melyben az anyával való közeli kapcsolat fontos szerepet tölt be. Azokban az esetekben, ahol az anya (vagy az őt helyettesítő személy) nincs jelen, a gyermek normális interperszonális fejlő-

dése komoly veszélybe kerül. A második tényező az ember esetében a szociális interakció jelentősége (Gardner, 2006a, 15). A törzsi társadalmakban

élők körében a vadászat, a zsákmány becserkészésének és leölésének kész-

ségei több ember részvételével és kooperációjával valósulhat meg. A modern embernek ugyanígy alapvető szükséglete a csoportkohézió, a szerve-

zettség és a szolidaritás (Gardner, 2006a, 16) – amint azt a 2020 tavaszán

kezdődött világméretű bezárkózásokat okozó COVID-19 járvány számos
illusztratív példáján keresztül is megtapasztalhattuk.
Intraperszonális intelligencia

Az interperszonális és az intraperszonális intelligenciák egyaránt olyan
problémamegoldó képességeket hordoznak, amelyek mind az egyén, mind

a faj számára jelentősek. Az interperszonális intelligencia lehetővé teszi,

hogy megértsük a másikat és együtt tudjunk vele működni. Az intraperszonális intelligencia lehetővé teszi, hogy megértsük önmagunkat. Az
egyén önmagáról alkotott képében az interperszonális és az intraperszonáSCIENTIA PANNONICA

INTELLIGENCIÁINK GARDNERI INTERPRETÁCIÓI

lis összetevők együttesen hatnak. Az én-kép valóban az egyik legcsodála-

tosabb emberi lelemény – olyan reprezentáció, ami sokféle információt

hordoz egy emberről, s egyúttal olyan sajátságunk, melyet mindannyian

saját magunk hozhatunk létre – önmagunk számára (Gardner, 2006a, 17).

Intraperszonális intelligenciánk nem más, mint ismereteink saját belső

aspektusainkról: hozzáférésünk érzelmi életünkhöz, érzelmeink tartományához, széles skálájához; képességünk arra, hogy különbséget tudjunk

azokat, mint a megértés egy lehetséges eszközét, mely viselkedésünk irá-

nyítója lehet. Akinek jó az intraperszonális intelligenciája, annak reális el-

képzelése van önmagáról – és ez a kép megközelítőleges átfedést mutat az
őt jól ismerők által róla alkotott képpel.

Ez az intelligencia a legbensőbb, legszemélyesebb a Gardner által leír-

tak közül. Szemléltetésére Wirginia Wolf, 20. századi írónő jóval halála

után megjelent önreflektív esszéit (1976) idézi Gardner (2006a, 16–17) az
érzéseinkkel, gondolatainkkal, motivációinkkal való szembenézés megragadó példájaként. Irodalmi ízlésünk alapján hasonlóképp felidézhetjük

Marcel Proust, James Joyce, Jack Kerouac önmagukkal szembenéző műve-

it, vagy akár kortárs szerzőket.

Mivel a különböző művészeti ágak lehetséges megnyilvánulási formái-

nak jelentős részét jelentik az önkifejezés, önfeltárás színvonalas példái, a
verbalitásban megragadható önreflexiónál jóval tágabb értelmezési körben
szemléltethetőek az intraperszonális intelligencia lehetséges megjelenési
módozatai. Felidézhetőek Van Gogh önarcképei 10, megtekintők Tóth

Zsuzsanna szobrai 11, Markó Iván vagy Boris Eifman koreográfiái 12, vagy
épp meghallgathatóak azok a Queen dalok 13, melyeket Freddie Mercury
10
11

12

13

E képek betegségét, magányát a szemlélőben megdöbbentő erejű hatással tükrözik.

A PTE Művészeti Karának kortárs alkotója, aki munkássága egy részében a művész – tanár –

többgyermekes édesanya – házastárs szerepek együttes megélésének kihívását tárja elénk.

Mindkét kortárs koreográfus számos médiaszereplése során megfogalmazta a balett mint önkifejezési mód értelmezését.

Who Wants to Live Forever, Bohemian Rhapsody, The Show Must Go On – a szöveg és a dallam
minden példa esetében rendkívül magával ragadó.
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tenni ezen érzelmek között, és végső fokon úgy kezeljük és közelítsük meg
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gyógyíthatatlansága tudatában komponált és énekelt. Gardner maga is
kitér arra (2006a, 17), hogy az intraperszonális intelligencia más intelligenciákat médiumként használva válik kifejezhetővé.

Csakúgy, mint az interperszonális intelligencia esetében, a frontális le-

benynek mérvadó szerepe van a személyiség változásában sérülés esetén.
Ha az agykéreg frontális lebenyének alsó területei sérülnek, akkor az való-

színűleg ingerlékenységet vagy eufóriát okoz, ha azonban a felső területe-

ket éri sérülés, akkor az általában közömbösséghez, kedvetlenséghez, las-
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súsághoz és apátiához – egyfajta depressziós személyiségállapothoz vezet.

A frontális lebeny sérülést szenvedettek esetében a többi kognitív funkció

gyakran épen marad. Ezzel szemben azoktól az afáziás betegektől, akik
felépültek annyira, hogy le tudják írni a tapasztalataikat, a következőket

tudhatjuk meg: bár általános éberségi szintjükben csökkenés következett

be és erősen depressziósak lettek, egyáltalán nem érezték másnak magukat.

Felismerték a szükségleteiket és vágyaikat, s mindent megtettek azért,
hogy elérjék azokat – azaz megmaradt képességük az önreflektivitásra

(Gardner, 2006a, 17). Az autista gyermekek a hiányos intraperszonális

intelligenciájú személyiség prototipikus példái lehetnek, mivel jellemzően

nem képesek önmagukra reflektálni, de egyes esetekben térbeli-vizuális
vagy matematikai intelligenciájuk kiemelkedő.

Evolúciós bizonyíték ennek az intelligenciának az igazolására Gardner

szerint nehezen található. Ösztöneink kielégítésének meghaladására való

képességünket sorolja ide, mivel ennek potenciálja épp akkor válik rend-

kívül fontossá egy-egy faj fennmaradásában, mikor az adott fajnak aktuáli-

san nem a túléléssel kell megbirkóznia. 14 A vonatkozó idegrendszeri mű-

ködés szempontjából tekintve valószínűsíthető, hogy az öntudatosság fi-

ziológiai bázisa a tudatosság fiziológiai alapjaira épül (Gardner, 2006a,
17).

Houde (2015) leírása szerint a prefrontális agykéreg integrálja érzelme-

inket döntéshozatalainkban, az elülső cinguláris kéreg (ACC) belső konf14

Ebben az esetben a fenntartható fejlődés alapfeltételeként is értelmezhetjük; megjegyzés tőlem:
D. R. A.
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liktusaink, érzelmeink tudatosításában játszik szerepet, az insula zsigeri,
belső érzéseink percepciójáért felelős, míg az amigdala érzelmi reakcióink
feldolgozásáért (vö. 7. ábra). Ezek a területek teszik lehetővé, hogy érzé-

keljük és megértsük saját érzelmeinket annak érdekében, hogy a legmegfelelőbb döntéseket hozzuk. Összegyűjtik a gondolkodási folyamatainkból

származó képeket, beleértve a szomatoszenzoros (testérzékelő) területeket

is. Ezeken a területeken a múltbéli és jelen testi-fiziológiai állapotok kap-

len fiziológiai állapotok között) folyamatosan eltárolódnak – neurológiai

terminussal élve szomatikus markerekként (Damasio, 2010). Egy kortárs
amerikai neuroendokrinológus szerint a frontális lebeny szerkezete a leg-

kevésbé genetikailag determinált: lassú, késői érése, ami nagyjából a serdü-

lőkor végéig tart, teszi lehetővé, hogy inkább a külső, főleg társadalmi

hatások alakítsák (Sapolsky, 2020).

7. ábra

Az intraperszonális intelligencia reprezentációja az agyban (Houdé, 2015, 53)

Gardneri konklúziók
Elméletének összegzéseként a teória megalkotója három lényeges következtetésre jut:

1. Mindannyian birtokoljuk az intelligenciák mindegyikét – kognitív
értelemben ez tesz bennünket emberekké.
8. ÉVF. 1. SZÁM
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csolatai (bizonyos tárgy- vagy eseménytípusok és kellemes vagy kellemet-
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2. Nincs két egyforma intelligenciaprofillal rendelkező ember – még

az egypetéjű ikrek sem –, mivel ha a genetikai készletük ugyanaz

is, az egyes személyeknek különbözőek a tapasztalatai (ráadásul az
egypetéjű ikrek gyakran erősen motiváltak arra, hogy megkülön-

böztessék magukat egymástól).

3. Csupán azáltal, hogy valamelyik (vagy több) intelligenciánk magas, nem feltétlenül cselekszünk is intelligensen. Akinek kiemel-

kedő a matematikai intelligenciája, fontos fizikai kísérleteket tud
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elvégezni, vagy akár új, nagy jelentőségű geometriai bizonyításokat
vezethet le – de az is előfordulhat, hogy intelligenciáját arra paza-

rolja, hogy fejben szoroz össze tízjegyű számokat, vagy napi szin-

ten lottózik (Gardner, 2006a, 23).

Egy dinamikus elmélet
Intelligenciáink jellege Gardner szerint a kultúrtörténeti szempontból
belátható idők során nem változott, ugyanakkor elismeri, hogy létezhetnek

olyan további intelligenciák, melyek tanulmányozása elkerülte látókörét.
Elmélete első változatának megjelenését követően volt olyan időszak, mikor kutatótársaival 20 különböző intelligencia-jelöltet is megvizsgáltak

(Goleman, 1997, 66). A megmaradt jelöltek közül az egyik a pedagógiai

intelligencia, ami által Gardner szerint képesek vagyunk mások sikeres

tanítására 15 (2016). Gardner úgy véli, az egyetlen faj vagyunk, melynek
egyedei tanításra képesek, s számos esetben a gyermekek akár már 2–3
évesen is művelik e tevékenységet.

A másik megmaradt jelentős intelligencia-jelölt az egzisztenciális intel-

ligencia, mely arra tesz képessé, hogy a kik vagyunk – miért létezünk –

honnan jövünk – merre tartunk kérdéseit, jelenlegi ismereteink szerint,
egyetlen fajként vizsgáljuk mélyrehatóan. Ezt Gardner hosszabb ideig ta15

Bár a szó szerinti idézet a tanításra vonatkozik, a szövegkörnyezetből kiderül, hogy Gardner
szerint a tanítási-tanulási folyamat sikerét a tanított félben elért változás mutatja, tehát végső soron

a siker kölcsönös: a tanulóé és a tanítóé egyaránt – emiatt nevezi e megnyilvánulást a hagyományos didaktikai szemléletet meghaladóan pedagógiai intelligenciának (pedagógia ≠ tanítás).
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nulmányozta ugyan, de több kritérium bizonytalansága miatt átmenetileg
elvetette (Gardner, 1993a, 1999a, 2006a, 2016; Mineo, 2018).

Véglegesen elzárkózott ugyanakkor a korábban általa feltételesen felve-

tett spirituális intelligencia akadémikus leírásától (Gardner, 2000). Véle-

ménye szerint többségünknek rendkívül markáns álláspontja van e kérdés-

re vonatkozóan: egyesek szerint a lélek tapasztalatai a legfontosabbak,

mások, főként tudományos körökben komolytalannak tartanak bármiféle

miért nem vizsgálta tovább a spirituális vagy vallási intelligencia létjogosultságát, így válaszolt: „ha így tennék, azzal boldoggá tenném a barátaimat – s még boldogabbá az ellenségeimet!” (Gardner, 2006b, 19–20).

A gardneri teória nem csupán az intelligenciák számára, hanem lehet-

séges megjelenési formáira vonatkozóan is tovább él a 21. században. A TI
elméletének leírása a mesterséges intelligenciákkal együttesen értelmezve

is megkezdődött az ezredfordulót követően a nemzetközi (Stefanczyk,
2016; Perez, 2017; Roberts, 2018), illetve a hazai neveléstudományi dis-

kurzusban (Dezső, 2021a) egyaránt.
IRODALOMJEGYZÉK

Ábrahám, G. (2020). A gardneri interperszonális és intraperszonális intelligencia vizsgálata
óvodáskorban. In Juhász M. K. – Kaposi J. – Szőke-Milinte E. (szerk.). Változások a pedagógiában – A pedagógia változása. (11–20). Budapest: Pázmány Péter Katolikus
Egyetem.
Aronson, E. (1972). The Social Animal. San Fransisco: Freeman.

Balogh, L. (2006). Pedagógiai pszichológia az iskolai gyakorlatban. Budapest: Urbis Könyvkiadó.
Berthoz, A. (2013). Le Sens du mouvement. Paris: Odile Jacob.

Bohács K. (2014). Clinical applications of the modifiability model: Feuerstein’s mediated
learning experience and the instrumental enrichment basic program. Doktori értekezés. Szeged: SZTE Neveléstudományi Doktori Iskola.
Ceglédi, E. (2009). A kreativitás és az intelligencia szerepe az iskolai teljesítményben. Új
Pedagógiai Szemle, 59 (11), 42–52.

8. ÉVF. 1. SZÁM

31

hasonló természetű diskurzust. Mikor egy alkalommal arról kérdezték,

DEZSŐ RENÁTA ANNA
Cox, P. (2020). Is the polyglot brain different? MIT researchers are trying to find out. The
World. 11/02 https://www.pri.org/stories/2020-02-11/polyglot-brain-different-mitresearchers-are-trying-find-out Letöltés ideje: 2020. 06. 20.
Damasio, A. (2010): Self Comes to Mind: Constructing the Conscious Brain. New York:
Pantheon Books / Random House.

Davis, K. – Christodoulu, J. – Seider, S. – Gardner, H. (2012). The Theory of Multiple Intelligences. Cambridge, MA: Harvard Graduate School of Education. https://
howardgardner01.files.wordpress.com/2012/06/443-davis-christodoulou-seider-miarticle.pdf Letöltés ideje: 2013. 06. 08.

Dehaena, S. (2003/2010). A számérzék. Miként alkotja meg az elme a matematikát? / La
Bosse des maths. Budapest: Osiris / Paris: Odile Jacob.

32

Deveney, C. (2013). Susan Boyle: my relief at discovering that I have Asperger’s. The
Guardian. 8/12 https://www.theguardian.com/music/2013/dec/08/susan-boyle-autism
Letöltés ideje: 2020. 06. 20.
Dezső R. A. (2015). A diverzitás lehetséges elméleti keretei a neveléstudományokban.
Autonómia és Felelősség, 1 (1), 32–44.

Dezső R. A. (2021a). Információs aszimmetria és a többszörös intelligenciák mesterséges
intelligencia-megjelenési formái. In Fodorné Tóth K. (Szerk.). Tanulás – Tudás – Innováció a felsőoktatásban. Reflektorfényben az innováció kihívásai. (100–111). Budapest:
ELTE.

Dezső R. A. (2012). Többszörös intelligenciák – utópia a magyar közoktatásban? In Bálint
Á. – Di Blasio, B. (szerk.). Az utópia ezer arca (208–215). Pécs: Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Neveléstudományi Intézet

Dezső R. A. (2021b). Többszörösen vitatott többszörös intelligenciák – egy elmélet születése nyomában. Tudásmenedzsment, 21 (1), megjelenés alatt.

Dezső R. A. (2020). Többszörös intelligenciák – egy elmélet születése nyomában. Autonómia és Felelősség, 5 (1), 41–54.
Dezső R. A. (szerk.) (2011). „Tudd, hogy mit kell tenned érte, hogy más legyen” Közoktatási
projektcsomagok a többszörös intelligenciák elméletének alkalmazásával. Pécs: PTE BTK
http://janus.ttk.pte.hu/tamop/tananyagok/ti_holocaust_dra/index.html Letöltés ideje:
2012. 03. 12.

Eliot, T. S. (1939/2019). Old Possum's book of practical cats. / Macskák. Oposszum Apó hasznos és mulattató Macskáriuma (ford. Havasi Attila, Varró Dániel) London: Faber & Faber. / Budapest: Pagony.

Feuerstein, R (1990). The theory of structural modifiability. In Presseisen, B. Z. (szerk.):
Learning and thinking styles: Classroom interaction. Washington, DC: National Education Associations

Fox, M. (2020). Katherine Johnson Dies at 101; Mathematician Broke Barriers at NASA.
The New York Times. 09/07 https://www.nytimes.com/2020/02/24/science/katherinejohnson-dead.html Letöltés ideje: 2020. 06. 20.

SCIENTIA PANNONICA

INTELLIGENCIÁINK GARDNERI INTERPRETÁCIÓI
Gallwey, T. (1976): Inner tennis. New York: Random House, 33–34.

Gardner, H. (2000). A Case Against Spiritual Intelligence. The International Journal for the
Psychology of Religion, 10 (1), 27–34.
Gardner, H. (2020). A Synthetising Mind. Cambridge, MA: MIT Press.

Gardner, H. (1983). Frames of Mind: The Theory of Multiple Intelligences. New York: Basic
Books.

Gardner, H. (1993a). Frames of Mind. The Theory of Multiple Intelligences. 2nd Ed. New
York: Basic Books.

Gardner, H. (2006a). Multiple intelligences: New horizons in theory and practice. New York:
Basic Books.

Gardner, H. (2016): Multiple intelligences: prelude, theory, and aftermath. In R. J. Sternberg – S. T. Fiske – D. J. Foss (Eds.). Scientists making a difference (167–170). Cambridge: Cambridge University Press.
Gardner, H. (1993b). Multiple Intelligences: The Theory in Practice. A Reader. New York:
Basic Books.
Gardner, H. (2006b). Replies to my critics. In J. Schaler (Ed.), Howard Gardner under fire:
The rebel psychologist faces his critics (277–307). Chicago: Open Court.
Gardner, H. (1999b). Who owns intelligence? Atlantic Monthly. 2, 67–76.

Goleman, D. (1997). Érzelmi Intelligencia. Budapest: Háttér.

Grylls, B. (2011). A vadon törvényei. A túlélés és felderítés kézikönyve. Budapest: Jaffa.

Grylls, B. (2017). Életben maradni. A legteljesebb túlélési tanácsadó minden elképzelhető helyzetre. Budapest: Jaffa.

Gyarmathy, É. (2006). A tehetség. Fogalma, összetevői, típusai és azonosítása. Budapest:
ELTE.

Holmwood, L. (2009). Susan Boyle: a dream come true. The Guardian, 18/04 https://
www.theguardian.com/media/2009/apr/18/susan-boyle-britains-got-talent
Letöltés
ideje: 2020. 06. 20.

Houdé, O. (2014). Apprendre à résister. Paris: Éditions Le Pommier.

Houdé, O. (2015). Plusieurs intelligences détectées dans le cerveau. Cerveau & Psycho, 68
(3–4), 46–53.

Houdé, O. – Tzourio-Mazoyer, N. (2003). Neural foundations of logical and mathematical
cognition. Nature Reviews Neuroscience, 4 (6), 507–515.
Kállai J. – Bende I. – Karádi K. – Racsmány M. (2008). Bevezetés a neuropszichológiába.
Budapest: Medicina Könyvkiadó Zrt.

Katona F. (2016). A szociális agy kultúrtörténete. Budapest: Medicina Könyvkiadó Zrt.

Keutzer, P. – Kerley, T. (2003). Little League's Official How-To-Play Baseball Book. Danvers, MA: Broadway Books.

8. ÉVF. 1. SZÁM

33

Gardner, H. (1999a). Intelligence reframed: Multiple intelligences for the 21st century. New
York: Basic Books.

DEZSŐ RENÁTA ANNA
Knausz, I. (2011). A tanítás mestersége. Miskolc: Iskolafejlesztési Alapítvány.

Kornhaber, M. – Fierros, E. – Veenema, S. (2004). Multiple intelligences: best ideas from
research and practice. Boston: Pearson.

Kovács, Z. (2008). Neveléstudományi kérdések. 2. kötet. Kolozsvár: Kolozsvári Egyetemi
Kiadó, 27–40.

Lengyel, Zs. (2010). A többszörös intelligencia elméletének alkalmazása a helyesírástanításban. Anyanyelv-pedagógia, 3 (4), http://www.anyanyelv-pedagogia.hu/cikkek.
php?id=289 Letöltés ideje: 2012. 03. 11.
Lomb, K. (1970): Így tanulok nyelveket. Budapest: Gondolat

Macmillan, M. (2008). Phineas Gage – Unravelling the myth. The Psychologist, 21 (9),
828–831.

34

Mehrpour, M. – Motamed, M. R. – Aghaei, M. – Jalali, N. – Ghoreishi, Z. (2014). Unusual Recovery of Aphasia in a Polyglot Iranian Patient after Ischemic Stroke. Basic and
Clinical Neuroscience, 5 (2), 173–175.

Melphi, T. (2016). Hidden Figures (A számolás joga). 20th Century Fox

Mineo, L. (2018). The greatest gift you can have is a good education, one that isn’t strictly
professional. An Interview with Gardner, Howard. The Harvard Gazette, 09/05
https://news.harvard.edu/gazette/story/2018/05/harvard-scholar-howard-gardnerreflects-on-his-life-and-work/ Letöltés ideje: 2020. 06. 28.
Nielsen, K. E. (2007). The radical lives of Hellen Keller. New York: University Press.
Peek, F. (1996). The Real Rain Man: Kim Peek. Salt Lake: Harkness

Penn, A. (1962). The Miracle Worker. A csodatevő. Playfilm Productions.

Perez, C. (2017). Three Cognitive Dimensions for Tracking Deep Learning Progress.
Medium 04/09. https://medium.com/intuitionmachine/deep-learning-system-zerointuition-and-rationality-c07bd134dbfb Letöltés ideje: 2020. 06. 28.
Pléh Cs. (2010). A lélektan története. Budapest: Osiris.

Plucker, J. – Esping, A. (szerk.) (2014). Human intelligence: Historical influences, current
controversies, teaching resources. http://www.intelltheory.com Letöltés ideje: 2020.
06. 28.
Roberts, R. (2018). A. I. and Multiple Intelligences. Scribal Multiverse. http://
www.scribalmultiverse.com/a-i-and-multiple-intelligences/ Letöltés ideje: 2020. 06.
20.

Sándor-Schmidt, B. (2015). Egy plurális intelligencia koncepció és a Montessori pedagógia komparatív megközelítése. Autonómia és Felelősség, 1 (2), 20–32.
Sapolsky, R. M. (2020). Viselkedésünk. Pécs: Alexandra.

Shetterly, M. L. (2016). Hidden Figures. New York: William Morrow and Company

Soldo, J. (1982). Jovial juvenilia: T. S. Eliot’s first magazine. Biography, 5 (1), 25–37.

Stefanczyk, J. (2016). Think: Act Magazine. The Theory of Multiple Intelligences and AI.
https://edgy.app/multiple-intelligences-ai Letöltés ideje: 2020. 06. 20.

SCIENTIA PANNONICA

INTELLIGENCIÁINK GARDNERI INTERPRETÁCIÓI
Sternberg, R. J. (2004). North American Approaches to Intelligence. In R. J. Sternberg,
(Ed). International Handbook of Intelligence (411–444). Cambridge: University Press.

Szabó, Zs. (szerk.). (2019). A tehetség kézikönyve. Budapest: Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége.

Szászi, A (2012). Egyéniségre hangolva: utak, módszerek, ötletek. Magyar Református
Nevelés, 13 (2), 6–22.
Tass, N. (2000). The Miracle Worker. A kismadár. Walt Disney Television.

Tóth L. (2000). Pszichológia a tanításban. Debrecen: Pedellus Tankönyvkiadó Kft.
Wimmer, H. – Perner, J. (1983). Beliefs about beliefs: representation and constraining
function of wrong beliefs in young children's understanding of deception. Cognition, 13
(1), 103–128.

Woolf, V. (1976). Moments of Being: Unpublished Autobiographical Writings. Sussex: University Press.

2009. évi CXXV. törvény a magyar jelnyelvről és a magyar jelnyelv használatáról – Jelnyelvi
Törvény.

8. ÉVF. 1. SZÁM

35

Webber, A. L. (1981). Cats (musical) London: West End.

DEZSŐ RENÁTA ANNA

Interpretations of our Gardnerian Intelligences
Abstract:
Almost four decades have passed since Howard Gardner first published his theory
of multiple intelligences (1983) in its original form. Since then the theory has

been modified several times, so its nature is rather dynamic. Concerning its popularity in the circles of Hungarian speaking professional communities, within the

fields of educational sciences, we may conclude that although the theory has been

widely used in past decades, its theoretical description has not been detailed or
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analysed in studies, other than through short descriptions or references. The

present contribution aims at introducing the eight intelligences of the theory in
their current form, excluding its scientific historical roots (Dezső, 2020), or the

critiques of the theory (Dezső, 2021b). In this paper the concept of intelligences
are referred to in plural, due to the theorist’s initial intentions. The present analy-

sis outlines the main sources of relevant international literature in order to widen

the related professional horizon of Hungarian speaking educators concerning the

Gardnerian explanation related to MI. The actuality of the study is obvious as

Gardner, John H. and Elisabeth A. Hobbs, Professors in Cognition and Educa-

tion at the Harvard Graduate School of Education, received the 2020 Distin-

guished Contributions to Research in Education Award, with first class honours,
from the American Educational Research Association, for his outstanding
achievement and success in education research concerning his theory of multiple

intelligences in October, 2020. The present study contains illustrations from
public knowledge in order to make the essence of the theory comprehensible for a

wide audience.

Keywords: Gardnerian intelligence-markers, multiple intelligences, intelligenceprofile
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A produktív tanulás alternatív modellje
Az elmúlt évtizedek során a köznevelést érő kritikák egyik visszatérő fő
eleme az iskolát elhagyó diákok munka világába történő átlépésének ne-

hézsége, az iskolát követő kihívásokra történő inadekvát felkészítés volt

(Arató–Varga, 2012b). Habár a 20. század legtöbb iskolarendszere többé-

kevésbé igyekezett tükrözni az adott ország társadalmi berendezkedését
(Goldstein, 1973), modellezni az iskolából kilépő fiataltól elvárt társadal-

mi működést, mégis folyamatosan fennálló probléma volt, hogy az akadé-

miai tudás mellett kevesebb hangsúlyt kap a személyes boldogulásra való
felkészítés. A hazai középiskolai ballagásokon annyiszor elhangzó mondat:

„Most végre kiléptek a nagybetűs Életbe!” önmagában üres állítás, ha nem
próbálunk jelentést társítani ehhez az úgynevezett Élethez. Mi az Élet,

mire számíthat a fiatal felnőtt – nem csupán munkavállalás, családtervezés

terén, hanem saját sorsának tudatos alakítójaként?

Ahogy a magyar oktatáspolitikából, úgy szinte minden iskolát érintő

hazai diskurzusból is hiányzik a jövőorientált gondolkodás. Az örökölt

hibás működés és az oktatási rendszer jelenét érintő kurrens problémák
tüneti kezelésén túl a jövőkép hiánya egyaránt jellemzi az oktatáspolitikai

döntéseket, ahogy az oktatás tartalmát is (Radó, 2017). Ennek a hiányzó
jövőképnek egyik meghatározó alapja az emlegetett Életről való konstruk-

tív gondolkodás és kép kialakítása. Amennyiben az életre úgy tekintünk,
mint az egyén és a társadalom szempontjából is produktív tevékenykedésre, mely nem csupán befogadó és értelmező, de alkotó létezést is jelent,
8. ÉVF. 1. SZÁM
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közelebb kerülünk a produktív tanulás megértéséhez. Azonban a személyes fejlődés és a tevékeny létezés mellett ugyanolyan fontos, hogy életün-

ket és cselekedeteinket közvetlen és tágabb környezetünk kontextusába
helyezve értelmezzük, társadalmi szinten gondoljunk saját hasznosságunk-

ra. Ez nem csupán megnyugtató gondolat lehet az egyén számára, de az
egyén által képviselt értékek társadalom számára történő hasznosságát,

hasznosítását is megkönnyíti, hozzájárulva a társadalmi/közösségi progresszióhoz.
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A produktív tanulás létező modelljeinek (INEPS, 2011; Bárdossy,

1999, 2017; Mező F. – Mező K., 2019; Mező F., 2002, 2018; Mező K.,

2015; Bárdossy–Dezső, 2016;) szintéziseként megalkotott alternatív modellre tehát tekinthetünk úgy is, mint a produktív élet leképződésére.

Ahogy az iskola világában, úgy az annak (ideális esetben) modellt adó

társadalomban is alkalmazható modellre van szükség, mely egyaránt leírja

az eredményes iskolai előrehaladás egyik módját és a sikeres és tartalmas –

azaz produktív egyéni, személyes fejlődést. A produktív tanulás alternatív

modellje tehát nem csupán az iskolai, de a személyes és társadalmi dimen-

ziókban is egyaránt értelmezhető és alkalmazható. Egyaránt vizsgálhatunk

vele iskolai tanórát, óvodai foglalkozást, egyetemi kurzust, céges tovább-

képzést – vagy akár saját személyiségfejlődésünket.

A produktív tanulás alternatív modelljét az alábbi képlettel összegezhetjük
(1. ábra):

Produktív tanulás =
Szervezés * (Személyes Regiszter * Társadalmi Regiszter * Tevékenység
Regiszter)
1. ábra

A produktív tanulás alternatív modellje (Fodor, 2021)
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A PRODUKTÍV TANULÁS ALTERNATÍV MODELLJE…

Láthatjuk, hogy értelmezésünk szerint a produktív tanulás akkor valósul

meg (azaz értéke akkor nem nulla), amennyiben a modellt alkotó kompo-

nensek egyike sem nulla – azaz valamilyen formában és szinten megjelenik
olyan tanulói tevékenység, mely a három Regiszterbe 1 sorolható.
Szervezés
A produktív tanulás alternatív modelljének első alapvető komponense a

Szervezés. A modell többi komponenséhez hasonlóan a Szervezés hiánya
azonban fontos felismerni azt is, hogy Szervezésnek nem csupán a klasszi-

kus értelemben vett tanulásszervezési módokat tekinthetjük (Falus, 2003).
A tanuló saját tanulási folyamatával kapcsolatos tudatossága a modell ér-

telmezése szerint már egyfajta szervezés, még ha igen alacsony fokú is.

Amennyiben a tanulás nem tudatos, inkább beszélhetünk elsajátításról,
mint (produktív) tanulásról.

Az iskolai produktív tanulás esetében érdemes megvizsgálnunk, mely

tanulásszervezési módszerek támogatják jobban, illetve kevésbé a modellben szereplő Regiszterek érvényesülését, együttes hatásának sokszorozódá-

sát. Azok a tanulásszervezési módszerek, melyek támogatják az egyes Re-

gisztereket, értelemszerűen hatványozottabban segítik elő a produktív
tanulás megvalósulását. Két, alapjaiban különböző tanulásszervezés össze-

hasonlítása segíthet ennek megértésében (2. ábra). 2

1

2

Tanulmányomban a produktív tanulás alternatív modelljének regisztereire nagybetűvel hivatkozom azok egyértelműbb azonosítása végett.

A kooperatív tanulásszervezés egyáltalán nem zárja ki a frontális osztálymunka alkalmazását, és az

általános tévhit ellenére annak nem ellentétpárja (Arató, 2016), példámban azonban az egyszerűbb
összehasonlítás végett egy teljesen frontális előadást állítok szembe a kooperatív struktúrák alapján
szervezett tanórával.
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(azaz annak nulla értéke esetében) nem valósul meg produktív tanulás –

FODOR BÁLINT
Tanulásszervezési módszer

Frontális előadás

Személyes

Az együttműködésen

személyes kompe-

tanuló az egyidejű és

interakciók híján

tenciáit nem használja.

A tananyag társa-

Regiszterek

dalmi/kulturális

40

Társadalmi

Kooperatív tanulás

A tanuló tanár-diák

kontextusba helyezése megtörténhet.

alapuló tanulás során a
párhuzamos interakciók
során facilitálja személyes kompetenciáit.

A tananyag társadal-

mi/kulturális kontex-

tusba helyezése megtörténhet, ezen felül vi-

szont az együttműködés
rendszere a demokratikus gondolkodást is

Tevékenység

Az alapvető befogadáson túlmutató

tevékenység nem
történik a tanuló
részéről.

támogatja.

A kooperatív struktúrák
számos kompetenciát

mozgósítanak a tanulási
folyamat során. 3

2. ábra

Tanulásszervezési módszerek összehasonlítása a produktív tanulás alternatív modelljének
Regiszterei alapján (Fodor, 2021)

Láthatjuk, hogy a fenti példában felhozott kooperatív tanulásszervezés
jelentős mértékben sokszorozó tényezőként működik a produktív tanulás
megvalósulásának során. Érdemes röviden áttekinteni, hogy számos egyéb

előnye mellett miért javasolt a kooperatív módszerre törekedni.
A Személyes Regiszter

A produktív tanulás alternatív modelljének Személyes Regisztere mindazon tevékenységeket, tanítás- és tanulásmódszertani elemeket jelöli, me-

lyek aktívan hozzájárulnak a személyes kompetenciák fejlődéséhez. A sze3

Bizonyos kooperatív struktúrák során nem feltétlenül konstruálódik új tudás, amennyiben ismeret
rekonstrukció zajlik (pl. mozaik, szakértői mozaik). (Fodor, 2017a)
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mélyes kompetenciák önszabályozásra, önfejlesztésre, önvédelemre, önel-

látásra és individualitásra ható motívumai nem csupán egy adott tudásterület fejlődését segítik, de általánosságban hozzájárulnak a tanuló által

végzett tevékenységek kibontakozásához (Goleman, 1995; Redding, 2014;
Zsolnai, 1999, 2003). A személyes kompetenciák több kompetencia-

területre is kihatnak, melyek Redding (2014) szerint:

a. kognitív kompetenciák: a korábban tanultak alapján történő rendültetése;

b. metakognitív kompetenciák: a tanulás folyamatának önszabályozása,
tanulási stratégiák sikeres alkalmazása;

c. motivációs kompetenciák: a tanulási célok iránti elköteleződés, kitartás a célok eléréséhez;

d. szociális/érzelmi kompetenciák: az önbecsülés, mások megbecsülése, a pozitív célok kitűzése, felelős döntések meghozatala.

A személyre szabott tanuláshoz hasonlóan a produktív tanulás esetében is
kívánatos cél, hogy a tanuló, felismerve tanulási tevékenységének hosszú-

távú hasznát, tudatosan tervezze (vagy legalábbis megértse) saját tanulási

folyamatát az általa alkalmasnak ítélt vagy igényei szerint alakított tanulási

stratégiák mentén. A tanulási folyamat önszabályozása, az elsajátított tu-

dás és saját előrehaladásának megítélése egyaránt hozzájárul ahhoz, hogy a
tanuló személyes kompetenciái érvényesülhessenek és fejlődjenek a csatla-

kozó kompetencia-területekkel párhuzamosan. A produktív tanulás szem-

pontjából a Személyes Regiszterhez köthető tevékenységeket egyaránt

jellemzi a fenti kompetenciák egyikének vagy összességének megjelenése,
tanulói facilitációja.

A produktív tanulás újszerű megközelítésének szempontjából releváns

az intelligencia Gardner-féle plurális értelmezése (Gardner, 1999, 2006a,

2006b, 2016), mivel modellem Regiszterei közvetlenül megfeleltethetők a

többszörös intelligenciák fajtáinak. Gardner alapvetése, miszerint az intel-

ligencia azon képességünk, mely által saját kultúránkban értékes produk8. ÉVF. 1. SZÁM
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FODOR BÁLINT

tumokat hozunk létre a problémák önálló felismerése és az azokra történő
reakciónk alapján, alapvetően korrelál a produktív tanulás lényegével
(Gardner, 2006a). A Gardner által definiált nyolc alapvető intelligencia

(verbális/nyelvi, matematikai/logikai, zenei, vizuális/térbeli, testi/kineti-

kus, intraperszonális, interperszonális és környezeti 4) egymást nem kizáró,

kölcsönhatásban levő szinergiája, illetve ezen intelligencia-komponensek
szintje alapján írható le az egyén (Gardner, 1999, 2006a, 2006b, 2016).

A Személyes Regiszterhez tartozó tevékenységeket Gardner többszörös
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intelligenciák-elmélete mentén is definiálhatjuk, párhuzamosan értelmez-

ve a személyes kompetenciák által mozgósított kompetenciákkal (3. ábra).
Kompetenciaterület

Kognitív

Gardner-féle intelligencia

ben értelmezhető tanulási
tevékenységre

verbális/nyelvi

Az előző tanóra tudásanyagá-

testi/kinetikus

Szemléltetőeszköz vagy mo-

zenei
interperszonális
intraperszonális

matematikai/logikai

4

Példa a Személyes Regiszter-

nak közös szóbeli felidézése.
dell készítése.

Egy ismert dal közös éneklése.

Kooperatív struktúrák a tanórán.

Drámajáték.
Disputa.

Gardner későbbi munkáiban felveti, hogy az általa korábban kilencedik intelligenciaként felsorolt
egzisztenciális intelligencia nem igazolható valódi intelligenciaként. (Gardner, 2016; Dezső,
2021)
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verbális/nyelvi
testi/kinetikus

Metakognitív

zenei
interperszonális

Önálló írásfeladat.

Önálló feladatsor (gyakorlatkör) létrehozása testnevelés
órán.

Saját dallam vagy dal komponálása.

A kooperatív tanulócsoport

projektjének csoporton belüli

közös tervezése és megvalósítása.

Saját vers előadása.

3. ábra

Kompetenciaterületek és többszörös intelligenciák összefüggése az azokat aktivizáló tanulási
tevékenységre adott példákkal (Fodor, 2021)

A személyes kompetenciák által mozgósított további kompetencia-

területek (azaz a motivációs és szociális/érzelmi kompetenciák) nem feltétlenül jelennek meg a Személyes Regiszterben tanulási tevékenység formá-

jában, azonban a megfelelő tanulás-szervezési módszerek hatással vannak
rájuk. A tanuló motivációja, tanulási célok iránti elköteleződése és kitartása a produktív tanulás komponenseinek összhatása által garantálható, míg

a szociális és érzelmi kompetenciák az interperszonális intelligenciára fó-

kuszáló tevékenységek, és a tanulásszervezési módszerből származó interakciók jellegének köszönhetően fejlődhetnek (például egy kooperatív csoport szóforgója során).

Személyes Regiszterhez tartozó tanulási tevékenységről tehát abban az

esetben beszélhetünk, ha a tanuló a tevékenység jellegéből és a feladatból

adódóan olyan kompetenciáit használja, melyek összefüggésbe hozhatók a
Gardner-féle többszörös intelligenciák valamelyikével. A fenti példák nem
kizárólagosak: sok egyéb vizsgált tanulási tevékenység esetében is megfigyelhetők a Személyes Regisztert definiáló elemek.
A Társadalmi Regiszter
Produktív tanulásról akkor beszélhetünk csak, ha a megszerzett tudást a

tanuló társadalmi szinten, mikro- vagy makroközösségében kontextusba
8. ÉVF. 1. SZÁM
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intraperszonális
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tudja helyezni – azaz megérti az elsajátított képesség vagy tudásanyag gya-

korlati hasznát, annak helyét és megjelenését a való életben, továbbá tudatosul benne saját társadalmi szerepének és a tudása által kínálkozó lehető-

ségeinek potenciálja. Egy alapvetően lexikális tudást építő oktatási rendszer tehát értelmezésünk szerint nem tud produktív lenni, hiszen hiányzik
az elméleti tudás társadalmi kontextusba helyezése vagy akár csak annak
implikációira történő figyelemfelhívás. Ha azonban egy rendszer vagy

módszer a tanulásról a korábban vázolt intelligenciák mentén gondolko-
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zik, elkerülhetetlenül társadalmi kontextusba helyezi tartalmait, hiszen a
Gardner-féle többszörös intelligenciák közül (a később megkérdőjelezett)

egzisztenciális intelligencia kimondottan a „nagy egész” (azaz a „big pictu-

re”) átlátására utal (Gardner, 2016; Dezső, 2021). Az intelligenciának ez a
komponense az a képesség, mely alapján az individuum az elsajátított is-

meretanyagot a gyakorlati hasznosulással vagy való életben történő megjelenésével köti össze.

A Társadalmi Regiszterbe sorolható elemek leginkább tetten érhető

megjelenése a tanári tevékenység során az aktuális tanulási tartalom expli-

cit kontextusba helyezése. Nem feltétlenül csak a szigorú értelemben vett
társadalmi hasznosulásra kell itt gondolnunk: az adott tudástartalom isko-

lán kívüli életben történő gyakorlati megjelenése gyakran könnyebben
tetten érhető, ezáltal egyszerűbben bemutatható. Ez történhet a tanulási
tér iskolán kívül helyezésével, vagy akár egy olyan perspektíva nyitásával,

mely túlmutat a tanulás konkrét tartalmán. A tanuló által haszontalannak
vagy túlságosan absztraktnak érzett tudás könnyebben értelmet nyer, ha a
világunkban történő megjelenését tapasztalhatóvá tesszük. A 4. ábrán néhány példát láthatunk erre.
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Oktatási tartalom

Kontextusba helyezés a Társadalmi Regiszter értelmezése szerint

Történelem: A török hódoltság.

A pécsi Jakováli Hasszán dzsámi meglá-

Ének: A pentatónia.

Pentaton hangsorra épülő mű meghallga-

togatása.
tása.

Matematika: Százalékszámítás.

A személyi kölcsönök és a kamat.

Óvoda: Az őszi gyümölcsök.

Szüret megtekintése a csoporttal.

Angol nyelv: Az utazás témakör szókin-

Érdeklődés egy vasútállomáson, szerepjáték segítségével.
4. ábra

Példák oktatási tartalmakhoz társuló, Társadalmi Regisztert érvényesítő tevékenységekre
(Fodor, 2021)

A Személyes Regiszterhez hasonlóan a gardneri többszörös intelligenciák
szempontjából is érdemes megvizsgálnunk, melyekre vannak fejlesztő ha-

tással a Társadalmi Regiszter alá sorolható tanulási tevékenységek (5. ábra).

Gardner-féle intelligencia

Természeti

A Társadalmi Regiszter szerint

Példa a Társadalmi Regisz-

facilitált és fejlesztett képességek

tanulási tevékenységre

értelmezhető tevékenység által

•
•
•

Interperszonális

•

kategóriák szerint történő
gondolkodás

hierarchikus rendszerek

•

Növények összehasonlítása
az erdei iskolában.

megértése, felállítása

különbségek felismerése,
differenciálás

interakció a tanulási folya-

Egy autószerelő műhely

érintett emberekkel

a szerelőkkel a munkájuk-

matban közvetlenül nem
•

ter szerint értelmezhető

Az egyéni teljesítmény rendszerbe helyezése

Az új ismeretek összekap-

csolása a világban való megjelenésével

8. ÉVF. 1. SZÁM
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cse.
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Intraperszonális

•

a társadalmi igények és hasz-

A pék felismeri és elmagya-

egyén szempontjából

kája (tudatos professzioná-

nosulások felismerése az

rázza, miért nehéz a munlis önreflexió).

5. ábra

Példák a Gardner-féle intelligenciák, a Társadalmi Regiszter alatt értelmezhető tevékenységek
és a fejlesztett képességek összefüggéseire (Fodor, 2021)

A produktív tanulás alternatív modelljében meghatározott Társadalmi
Regiszter szempontjából lényeges, hogy a gardneri intelligenciák egyénre
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jellemző mintázatát figyelembe vevő képzés esetén minden egyén erőssé-

geivel hozzájárul közösségének sikeréhez – azaz megvalósul az egyéni mél-

tányosság (Réthy–Vámos, 2006), melynek nem csupán az egyén egyenlő

esélyeit biztosítja, hanem a társadalom egészére is pozitív hatással van.

A többszörös intelligenciákat támogató produktív pedagógiai megközelítés

azonban nem csupán a tágabban értelmezett társadalmi haszon miatt lehet
érdekes: az iskolából a munka világába lépő tanuló egyéni boldogulásához
is közvetlenül hozzájárul.
A Tevékenység Regiszter
A produktív tanulás alternatív modelljének Tevékenység Regisztere alá a
tanulási folyamatnak azon elemeit sorolhatjuk, melyek a tanuló részéről
valamilyen aktív tevékenységet igényelnek. Habár az értelmezésünk szerint

produktívnak nem tekinthető tanulási formák során számos olyan tevékenységet végez a tanuló, mely a korábban említett többszörös intelligenciákra pozitív hatással van, szempontunkból azokat a tevékenységeket kell

azonosítanunk, melyek a tanuló aktív részvétele által realizálódnak. Ön-

magában a tanuló befogadó szere a tanulás során tehát értelmezésünk szerint nem a Tevékenység Regiszter alá sorolható tevékenység, még ha a
tudásépítést támogatja is bizonyos szinten.

A Tevékenység Regiszter alá olyan tanulói tevékenységeket sorolha-

tunk, melyek során meglévő kompetenciáikat aktivizálva vesznek részt a

tanulási folyamatban, kilépve a passzív befogadói szerepből. Ahogy koráb-

ban láthattuk, bizonyos tanulásszervezési módszerek hatékonyabban aktiSCIENTIA PANNONICA
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vizálják a tanulókat, kiemeltebben támogatják aktív részvételüket a tanulási folyamatban, számosságában több kompetenciájukat igénylő tevékeny-

ségek előtérbe helyezésével. Azok a módszerek, melyek egyszerre több

kompetencia facilitációját követelik meg a tanulótól, minden esetben a
Tevékenység Regiszter alá sorolhatóak, hiszen szükségszerűen kimozdítják
őt passzív szerepéből.

A Tevékenység Regiszter alá tartozó tanulói aktivitások egyik legköny-

A tanuló egyénileg (vagy ideális esetben másokkal történő együttműködés
által) végzett alkotó tevékenysége a szükséges kompetenciák mellett több-

szörös intelligenciáira is fejlesztő hatással van az alkotás komplex folyamatának köszönhetően (6. ábra).
Alkotó tevékenység

Gardner-féle intelligencia

Találós kérdés megalkotása közösen a

•

matematikai/logikai

kooperatív csoporttal

•
•

természeti

Egy elképzelt falu makettjének megépí-

•

vizuális/térbeli

Az osztálytánc koreográfiájának közös

•

tése

•

megalkotása

•

Karácsonyi képeslap készítése a szülők-

•

nek

•
•

verbális/nyelvi

matematikai/logikai
kinetikus

zenei

interperszonális
vizuális/térbeli

intraperszonális

6. ábra:

Példák az alkotó tevékenységek során fejlődő Gardner-féle intelligenciákra (Fodor, 2021)

Összegzésként azt mondhatjuk tehát, hogy a Tevékenység Regiszter alá

olyan tanulói tevékenységek sorolhatók, melyek kézzelfogható produktu-

mot eredményeznek és/vagy a tanuló aktív részvételét igénylik a tanulási
folyamat során.
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nyebben azonosítható közös ismertetőjegye a produktum létrehozása.
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A Vadgesztenye Iskola indulása és átalakulása
Kutatásom kezdeti stádiumában (2016–2017) a Vadgesztenye Iskola meg-

alapítását kísértem figyelemmel. Félig strukturált interjúk, résztvevő megfigyelések és dokumentumelemzés módszerével dokumentáltam az inno-

vatív módszerekkel és egyedi Pedagógiai Programmal működő iskola in-

dulását, szervezeti felépítését, pedagógiai módszertanát és céljait (Fodor,

2017a). 2018 végére azonban az iskolát érintő helyi oktatáspolitikai döntések és változások nyilvánvalóvá tették, hogy a korábban kizárólag a Vad-
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gesztenye Iskola működését vizsgáló kutatásom a továbbiakban nem való-

sítható meg eredeti terveimnek megfelelően – az iskola (habár névlegesen

nem szűnik meg létezni) a jövőben nem nyújt lehetőséget a kutatásra. Az
iskolát érintő oktatáspolitikai döntések kronológiáját taglaló esettanulmá-

nyom (Fodor, 2019) azonban kutatásom részét képezi, fontos illusztrációja
az innovatív iskolák jelenlegi helyzetének.

A Vadgesztenye Iskola indulásának és átalakulásának bemutatásán túl

az intézmény korábbi vezetőjével készült félig-strukturált interjú segítségével kísérlem meg validálni a produktív tanulás általam alkotott alternatív
modelljét, vizsgálva azt, mennyiben valósulhatott meg az általam értelme-

zett produktív tanulás az iskolában.

A Vadgesztenye Iskola a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ

(KLIK) által üzemeltetett iskolákétól eltérő elveinek, értékrendjének és

intézményi működésének megismerése és megértése feltétlenül fontos
ahhoz, hogy értelmezhető perspektívába kerüljön a vezetés 2018-as döntése. Az alábbiakban ezt a folyamatot kísérlem meg röviden összefoglalni.

Az 1980/90-es évek sikeres kísérleti jellegű iskolái, mint például az

Apáczai Csere János Nevelési Központ (ANK) (G. Furulyás, 1999; Turi,

2010; Gerner, 2007), vagy a Gandhi Gimnázium (Dezső, 2013a; Dezső,
2013b; Dezső, 2013c) egyaránt bizonyították, hogy a központi elvárások-

nak megfelelve lehetséges hangsúlyt fektetni olyan értékekre is, melyeket a

közoktatási intézmények jelenleg nem tudnak figyelembe venni. Ennek az
innovációs hagyománynak szellemében indult 2017 szeptemberétől a pécsi
SCIENTIA PANNONICA
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Vadgesztenye Iskola (melynek eredetileg tervezett neve Pécsi Szabad Iskola volt) a Gandhi Gimnáziumot korábban (1999–2009) igazgató Csovcsics

Erika vezetésével. A Vadgesztenye Iskola Pedagógiai Programja (Csov-

csics, 2017) a Gyermekek Háza államilag akkreditált alternatív tantervére

épített (Gyermekek Háza, 2012), de szellemiségében egyaránt követte
Winkler Márta Kincskereső Iskoláját vagy a Zöld Kakas Líceumot (Klein–

Soponyai, 2011). A Kincskereső Iskola által képviselt gyerekközpontú,
nye is, annak államilag jóváhagyott tantervét nagy részben átvéve a kezdeti
időkre.

A Vadgesztenye Iskola pedagógiai programja (Csovcsics, 2017) a kez-

detektől fogva adott volt, és alapvetően határozta meg az iskola minden-

napjait. A dokumentum alapvetően inkluzív iskolaként definiálta a Vad-

gesztenyét, mely olyan gyermekek nevelését és oktatását tűzi ki céljaként,

akik nem tudnak beilleszkedni más, többségi iskolákba, vagy esetleg olyan
tanulási vagy viselkedési problémákkal küzdenek, melyek megnehezítik a
beilleszkedést egy szokványos iskolában. A Vadgesztenye egy olyan iskolai

környezetet kívánt létrehozni, melyben a szülők és a pedagógusok együtt
hozzák létre a diákok számára a motivációs bázist, teremtik meg a lehetőségeket, nyújtanak segítséget és teszik lehetővé a fejlődést.

A pedagógiai program vállaltan épített a Kincskereső, a Gyermekek

Háza, a Zöld Kakas Líceum, a Magyarországi Waldorf Egyesület és

a Jena-plan iskolák mindennapi gyakorlatára (Klein–Soponyai, 2011).
A felsoroltakban közös, hogy gyermekközpontú, holisztikus, konstruktív

és produktív módon közelítik meg a tanítást és a tanulást. A szokványos
iskolákhoz képest sokkal inkább fókuszálnak a szociális kompetenciákra
(Zsolnai, 1999, 2003; Zsolnai–Kasik, 2010), illetve az értékrend és nor-

maközvetítés fontosságára. A Vadgesztenye Iskola pedagógiai programja
kimondta azt is, hogy a diákok saját igényeit, kulturális és szociális hátterét

veszi figyelembe a személyre szabott, egyéni fejlesztés érdekében. A pedagógiai program bevezetőjében szerepel az is, hogy a Vadgesztenye a Bártfa

Utcai Általános Iskola testvériskolájaként fog üzemelni (Csovcsics, 2017,
8. ÉVF. 1. SZÁM
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produktív tanulásra építő pedagógiai irányt követve indult el a Vadgeszte-
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5). A Pécsett jól ismert, 1926-ban alapított Bártfa mindig híres volt arról,

hogy fontosnak tartja az inkluzív nevelést.

A Vadgesztenye Iskola a kezdetektől kezdve töretlenül növekvő tanulói

létszámokkal büszkélkedhetett. A korábban a bezárás szélén levő iskolába

újonnan beiratkozó diákok számadatai bizalomgerjesztő tendenciát mutattak:

• 2014: 5 diák
• 2015: 9 diák
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• 2016: 14 diák
• 2017: 16 diák
• 2018: 25 diák

A bizalom nem volt alaptalan, az iskola néhány év alatt jelentős presz-

tízst épített fel. Ahogy azt a Szülői Szervezet tagjai is megfogalmazták:

„[…]a jelenlegi magyar oktatási rendszer helyzete, irányultsága és meg-

újulásra való nehézkes volta egyre növekvő számú pedagógust és iskolás
gyermek szülőjét tölti el aggodalommal. Politikai irányultságra, világnézetre, habitusra, társadalmi szerepre való tekintet nélkül érezzük, hogy a

gyermekeink jövője a korszerű, képességfejlesztésen alapuló és elsősorban

érzelmi biztonságot adó oktatásban van. (…) Csovcsics Erika, a szülők

megfogalmazott igényeit figyelembe véve, kollégáival kialakított egy
olyan tantervet, ami összhangban van az állami követelményekkel,

mindenben megfelel a hatályos oktatási törvénynek, de alkalmazza a re-

formpedagógiák hatékonynak bizonyult módszereit és a legújabb oktatási-pszichológiai kutatási eredményeket is szem előtt tartja. Főként pedig

a gyermekre figyel: a közösségépítésre, az egyéni fejlesztésre, a képességek
kialakítására, a szociális érzékenység elmélyítésére.” (A Szülői Szervezet
Közleménye, 2018).

Habár az iskolába járó diákok szülei számára hamar nyilvánvalóvá vált, a

közvélemény egyelőre nem értesült arról, hogy a Pécsi Tankerület 2018
tavaszán igazgatói pályázatot írt ki a Vadgesztenye Iskola vezetői posztjá-

ra. A pályázatra egyedül a programot életre keltő Csovcsics Erika adott be
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jelentkezést, aki egyaránt élvezte a tantestület és a Szülői Szervezet támo-

gatását. Azonban a Tankerület Csovcsics pályázatát hivatalos indoklás

nélkül érvénytelennek nyilvánította, a nyári szünet alatt pedig ideiglenes

tagintézmény-vezetői megbízással Nagy Mariannát nevezte ki az iskola
vezetésére. A Pécsi Bártfa Utcai Általános Iskola Vadgesztenye Általános

Iskolájának Szülői Szervezete Páva Péter tankerületi igazgatónál történő
augusztus 15-i látogatásakor azt az ígéretet kapta, miszerint az új vezető-

ramját. A szülők csak ekkor értesültek arról, hogy ideiglenes tagintéz-

mény-vezető lett kinevezve az iskola élére.

Páva Péter szeptember 12-én datált válaszában biztosította a szülőket

arról, hogy a Tankerület elkötelezett a pedagógiai program folytatására.
Indoklása szerint azonban hiába ért egyet a pályázó Csovcsics Erika szakmai koncepciójával, ez mégsem kizárólagos szempont egy pályázat értékelésénél.

A külvilág számára először a Pécsi Bártfa Utcai Általános Iskola Vad-

gesztenye Általános Iskolájának Szülői Szervezete által kibocsájtott közleményből (A Szülői Szervezet Közleménye, 2018) derült ki, hogy a tanke-

rületi ígéretek ellenére mégis milyen problematikus helyzet alakult ki a
Vadgesztenyében a tanévkezdés követő néhány hónap alatt. A szülői szervezet közleménye szerint:

„[…] idén szeptemberben, most már visszafordíthatatlannak tűnő nega-

tív folyamatok indultak el. A programnak egyetlen hírmondójaként a

9 órás iskolakezdés maradt meg, a jelenlegi tagintézmény-vezető a tava-

lyi tapasztalatokból, bíztató folyamatokból egyet sem tartott meg és új
pedagógiai programmal sem állt elő. Motiváló tevékenységhez és partneri, emberi hozzáálláshoz szokott gyerekeink egy olyan hagyományos isko-

lában találták magukat, ahol még a hagyományos iskola előnyei sem ér-

vényesülnek. A feszült helyzet és a partneri kommunikáció hiánya oda
vezetett, hogy eddig négy pedagógus, köztük Csovcsics Erika, és sok tanuló elhagyta az iskolát.” (A Szülői Szervezet Közleménye, 2018).

8. ÉVF. 1. SZÁM
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ség és a tankerület is támogatja a Vadgesztenye meglévő pedagógiai prog-
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A tankerület 2018 októberében új pályázatot írt ki az intézményvezető
posztra, melyre egyedül Nagy Marianna jelentkezett. A szülők több fóru-

mon is jelezték a felmerült problémákat (Páva Péternél és Hajnal Gabriel-

lánál, a KLIK elnökénél), továbbá aláírást is gyűjtöttek a kialakult helyzet
közös megoldását sürgetve. A Szülői Közösség egyhangúan és részletes
indoklással október 21-én elutasította Nagy Marianna pályázatát. A Tan-

kerület azonban a szülők november 28-án történő személyes látogatása

során egyértelművé tette, hogy Nagy Marianna pozícióját kívánja megerő-
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síteni.

A Szülői Közösség december 3-án petíciót nyújtott át Páva Péternek,

melyben az alábbiakat követeli (A Szülői Szervezet Petíciója, 2018):

1. Ne fogadják el Nagy Marianna tagintézmény-vezetői pályázatát.

2. Azonnali hatállyal szüntessék meg Nagy Marianna tagintézményvezetői és oktatói megbízatását.

3. Írjanak ki újra tagintézmény-vezetői pályázatot.
A petíció személyes átadását követő napon (2018. 12. 04.) a Szülői Közös-

ség ismét nyilvános levelet küldött Páva Péternek, melyben a következőket

írták:

„[…] A tegnapi nap során megbeszélést tartottunk annak alkalmából,

hogy átadtam az iskola szülői közösségének követeléseit. A beszélgetés so-

rán megnyitott több kérdés közül kettőre reagálnék ezúton. Az egyik azzal kapcsolatos, hogy az aláíróíveken nem szereplő többi szülő vajon ho-

gyan vélekedik. Ezért egy felmérést végeztünk az SzM tagjainak segítségével az egyes osztályokban, és arra jutottunk, hogy az alábbi csoportok

vannak jelen:

1. tiltakozók, akik az aláíró íveket ellenjegyezték (35 gyermek családja),

valamint rajtuk kívül 15, az aláíróívről nem értesült, de az ügy mellett
álló család (ez az iskola aktív diákjainak ca. 67%-a);

SCIENTIA PANNONICA

A PRODUKTÍV TANULÁS ALTERNATÍV MODELLJE…

2. érdektelenek, akik tipikusan helyben vagy a környéken laknak, erősen

hátrányos helyzetűek, és nem kapcsolódnak be az iskola életébe semmilyen
formában (10–14 gyermek családja, ca. 18%);

3. azok, akiket a változások nem érintenek többnyire azért, mert olyan

alsós osztályban vannak, ahol a tanító jelenléte markáns (ez azt jelenti,

hogy a tanító nagyon erősen kiáll a korábbi időszakban jellemző értékrend mellett), és ezért a szülők is kevésbé érdekeltek a többi osztályban
4. egy gyermek családja jelezte, hogy céljainkkal, stílusunkkal nem ért
egyet (1%).

A többi gyermek szülei a szülői értekezleteken megjelentek, de nem for-

máltak véleményt. […] Mindezek mellett az 1. csoporthoz kapcsolódnak
többen a leendő iskolások szülei közül, valamint azok is, akiknek más ok-

ból szimpatikus az iskola - de a vizsgálatunk erre sem terjedt ki. […]

A másik témakör azzal kapcsolatos, hogy vannak-e jelöltjeink a tagin-

tézmény-vezetői pozíció ellátására. Ezúton is szeretném megerősíteni,
hogy vannak érdeklődő jelöltek, de mi, szülők nem vállalunk közvetítést

ebben az ügyben, ezért megkérjük őket, hogy keressék meg Önöket a to-

vábbiak megtárgyalása ügyében.” (A Szülői Szervezet Nyílt Levele,

2018).

Páva Péter december 10-én levelet küldött a Vadgesztenye Iskolának,

melyben tájékoztatja a szülőket és a tantestület tagjait, hogy

„[…] tudomásunkra (sic!) jutott, hogy a szülői Facebook csoportban [tör-

ölt] szülő közzétette a közte, Páva Péter tankerületi igazgató és Király
Istvánné szakmai igazgató-helyettes között 2018. december 4. napján

elhangzott beszélgetés részleteit. Az ott elhangzott véleményünket fenntartjuk, azonban az eljárást, nevezetesen, azt hogy az ott elhangzotta-

kat a hozzájárulásunk nélkül a megbeszélésen jelen nem levő további
személyekkel megosztja valaki, nem tartjuk etikusnak és megfelelőnek.

A további félreértések elkerülése végett a nyílt kommunikáció és tájékoz8. ÉVF. 1. SZÁM
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zajló folyamatok iránt - 6–8 gyermek családja, ca. 10%;

FODOR BÁLINT

tatás érdekében tisztelettel meghívjuk a Pécsi Bártfa Utcai Iskola Vad-

gesztenye Általános Iskolája szülői közösségét a 2018. december 17-én 16
órakor a Pécsi Tankerületi Központ […] dísztermében tartandó egyeztető fórumra.” (Páva Péter levele a szülői közösségnek, 2018).

Nagy Mariannát végül Páva Péter 2018. december 14-én, három nappal a

szülői fórum előtt kinevezte a Vadgesztenye Iskola tagintézmény-vezetőjének. Az iskola tantestületének jelentős része felmondott, a diákok túlnyo-

mó többségét pedig a szülők másik iskolákba vagy tanodákba íratták át.
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A produktív tanulás alternatív modelljének megjelenése
a Vadgesztenye Iskolában

A Vadgesztenye Iskola 2018. végén történő átalakulása az inkluzív, innovatív módszereken alapuló alternatív oktatást és nevelést képviselő tantes-

tületének távozását vonta maga után. A pedagógusok más iskolákban

kezdtek tanítani, a Vadgesztenye korábbi tantestülete szétszéledt. Habár
visszamenőleg nehéz vizsgálni a produktív tanulás megjelenését az iskola

mindennapjaiban, a Csovcsics Erikával folytatott félig-strukturált interjú

fényt vethet arra, mennyiben valósulhattak meg az alternatív modell Regiszterei szerint értelmezhető tanulási tevékenységek az intézményben.

Az iskola alapításánál az interjúalany számára a legfontosabb a gyerek-

központúság és tevékenységalapú tanulás volt:

Hát egyrészt az fontos, hogy megpróbál […] az egyes gyerekre figyelni, és

ez nem csak egy ilyen szlogen, hogy gyerekközpontú, hanem ezt minden
részében megpróbálja áthatóan bevezetni. […] Hogyha ezt tényleg bevi-

szed a gyakorlatba, akkor ez a napirendtől elkezdve, a módszeren meg a
mindenféle attitűdön, meg értékelésen keresztül minden egyes részben
igényel változtatást. Ez az egyik legfontosabb. A másik meg […] hogy

az egésznek legyen köze az élethez, vagy a valósághoz, vagy amiben va-

gyunk. […] Az iskola mindenképpen csinál egy mesterséges környezetet,

meg egy mesterséges kontextust, de hogy ezen kívül még legyen itt egy

SCIENTIA PANNONICA

A PRODUKTÍV TANULÁS ALTERNATÍV MODELLJE…

életteli kontextus is, tehát hogy megéljük, amit tanulunk. Minél inkább

részvételi tanulás legyen benne.”

A gyerekközpontúság, a kreatív és önálló tevékenykedés az alternatív mo-

dell Személyes Regiszterét érvényesíti, míg a valósághoz (azaz a társadalmi
kontextushoz) való viszonyulás a Társadalmi Regiszter alatt értelmezhető.

A Személyes Regisztert aktivizáló tevékenységek elsősorban akkor le-

hetnek erősek, ha a tanulói egyéniség alapján, személyre szabott feladatok

kitűzése a méltányossági alapokon nyugvó, egyéni igényeket figyelembe

vevő pedagógiai attitűd volt. A szituatív igények egyéni kezelése a tanulói
motivációra is pozitívan hat:

„[…] figyelembe veszi a gyerekeknél azt, hogy éppen hol tartanak kogni-

tíve, hol tartanak pszichésen, hogy működnek, mint csoport, hogy mű-

ködnek velünk, tehát hogy ezeket a szituatív igényeket összehangoljuk

azzal, hogy vannak tanulási célok. […] Azt akarjuk, hogy mindenki
örüljön, amikor bejön, és mindenki örömmel végezze a tevékenységet, és

mindenki erőfeszítést is tegyen - tehát ezeket mind együtt szeretnénk.

[…] Ezek az egyéni tanulási célok ezek így a gyerek számára adják meg
lassacskán a belső irányítást, tehát motivációnak is nevezhetném, hogy ő

tényleg azt meg is akarja csinálni és akkor arra fele irányul. […] Szerin-

tem akkor jó egy iskola, ha a lehető legtöbb gyerek (az ideális az, ha min-

denki), […] megélje azt, hogy ő fontos, hogy jó, amit csinál, hogy tudja

merre megy, hogy tudja, mit szeretne - tehát hogy ezeket ő az egyéni

szintjén megéli, és nem ’történik’ vele az iskola.”

A fentiek alapján a tanulói attitűd kialakítására irányuló tevékenységek a

Személyes Regisztert érvényesítik a metakognitív kompetenciák (a tanulás
folyamatának önszabályozása), motivációs kompetenciák (a tanulási célok

iránti elköteleződés, kitartás a célok eléréséhez) és intraperszonális kompe-

tenciák (a pozitív célok kitűzése, önbecsülés) fejlesztése által (Redding,
2014).
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formájában jelennek meg. A Vadgesztenye Iskola egyik legfontosabb cél-
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Az interjúalany vélekedése szerint a módszertani alapokon nyugvó vál-

tozások sikeresek voltak a Vadgesztenye Iskolában, de az iskola 2018-as
átalakulásáig „ezek elkezdődtek, […] csak nem volt idejük kifutni”. Az induló
1. évfolyamok mellett problémát jelentett a más iskolákból érkező felsőbb
évfolyamos tanulók számára az új rendszerhez való alkalmazkodás:

„Akik másik iskolából jöttek, ott előtte le kellett bontani a félelmeket, az

ellenérzéseket. […] Volt olyan, aki erősen ’disz-es’ volt, és ezért az írás

ilyen rémként jelent meg. Ha ez be volt ágyazva mindenféle tevékeny-
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ségbe, akkor nem is vette észre, hogy mondjuk 45 perce ír, és akkor ez
nem is olyan rossz. […] Tehát egyre több mindenre látták, hogy rajtuk
múlik.”

A produktív tanulás alternatív modelljének Regisztereit aktivizáló tevékenységek és módszerek tekintetében elmondható, hogy a Vadgesztenye

Iskola pedagógusai törekedtek az egységes módszertanra. Az iskola indu-

lását olyan workshopok, megbeszélések előzték meg, melyek megalapoz-

ták az intézmény módszertani egységességet. A közös módszertani kultúra
kialakulása azonban szintén több időt igényelt volna:

„Azt nem állítom, hogy [az iskola minden pedagógusa] rögtön tudott illeszkedni, vagy váltani. Mondjuk, aki főleg a frontális oktatáshoz volt

szokva, ott nehezebben ment az, hogy más jellegű feladat… […] Tehát
nem mondom azt, hogy mindenkinek sikerült, de hogyha tovább lehet-

tünk volna, akkor nyilván […] egyre több ember csinálja, egyre több ki-

próbálás… Az embereknek erre kell idő, amikor az az övé, meg amikor

először tapasztal meg pozitív dolgokat, először fordul át, meg először
nem fél attól, hogy a tananyaggal nem végez. […] Idősebb emberekről

beszélünk ugye, hogy bennük van egy csomó berögzült félelem, hogy ’de

akkor jönnek ellenőrizni’, meg ’nem érek a tankönyv végére’ - tehát ezeket nagyon nehéz lebontani, de ez adja meg a módszertani váltást.”

A produktív tanulás alternatív modelljének Szervezés komponensét vizs-

gálva elmondható, hogy a Vadgesztenye Iskola tanulásszervezési módszeSCIENTIA PANNONICA
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rek szempontjából adaptív attitűdöt tudhatott magáénak. Az egyéni nevelési igények azért is artikulálódtak jobban, mivel az iskola tanulóinak nagy
része sajátos nevelési igényű (SNI) gyermek volt.

„Például az ADHD-s, ámde rendkívül kevés alapkészséggel rendelkező

srác, aki szóban nagyon jó, de bármi, amikor azt rögzíteni kell, akkor

megáll a tudománya. Ott mit csinálsz, amikor ugyanabban a csoportban

ül egy olyan lány, már mondjuk nyolc regényt elolvasott az elmúlt hónakor eldöntjük, hogy merre felé megyünk, akkor gyakorlatilag végiggon-

doltuk azt, hogy melyik gyereknél kb. mit érdemes fejleszteni. Tehát […]
aki egy ilyen súlyosabb eset volt, […] nála erőteljesebbek voltak az

olyasmik, hogy tudjon megülni a helyén anélkül, hogy közben végigro-

hanná háromszor az osztályt és fejbe vágná a szomszédot, és közben valami írás is szülessen a keze alatt, meg képeket is ragasszon, tehát valamit tevékenykedjen, miközben kimehet valahova valamit megkeresni.”

A tanulásszervezés ilyen jellegű adaptív alkalmazása az adott tanulói individuális igényei szerint maximalizálja a Szervezés komponens által biztosí-

tott multiplikációs hatást, ezáltal a produktív tanulás erőteljesebb érvényesülését biztosítja. A módszertani sokszínűséget azonban alapvetően meg-

határozta a tevékenységalapú tanulás („mert ez a korosztály szeret tenni-

venni”) (Baksay et al., 2006; Németh–Skiera, 1999). A tanulói tevékenykedés számos olyan kompetenciát aktivizál, melyek nehezebben jelennek

meg más jellegű tanulásszervezési módszerek alkalmazásának esetében:

„Sokkal többféle kompetencia fejlődik. Hogyha tevékenykedik, attól nem

lesz néma [a tanuló]. Tehát a beszéd, az még ugyanott van. Nagyon sok

mindenre kell reagálni, meg olyan szövegeket kell használni, ami mondjuk az együttműködést erősíti, tehát egy csomó mindent használ, amit egy
sima ilyen [frontális] előadásnál nem jön elő. […] Verbálisan is sokkal

nagyobbat ugrik a tevékenykedtetésben. […] Ki szeret ülni és hallgatni,
akármekkora nagy okos emberek állnak előtte?”
8. ÉVF. 1. SZÁM
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pokban? […] Mi nagyon jól összehangoltuk a munkát, hogy akkor, ami-
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A Tevékenység Regisztert érvényesítő, tevékenység-alapú tanulói aktivitás
egyik lehetséges eredménye a tanulói produktum létrejötte. A Vadgeszte-

nye Iskola a létrejövő tanulói produktumokat a szülők felé fenntartott
transzparencia elve szerint egy „Kirakat” névre keresztelt, kéthetente megrendezett bemutatón prezentálta. A tanulók ekkor bemutathatták a létre-

jött produktumokat: ez nem csupán gesztus volt a szülők felé, hanem a

tanulók számára is lehetőség biztosított, hogy nagyobb nyilvánosság előtt
szerepeljenek (ezáltal pedig a Személyes Regiszter érvényesülhetett). Az
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interjúalany véleménye, a pedagógusok megfigyelései és a szülői visszajel-

zések alapján is olyan személyiségfejlődés volt tapasztalható a tanulókon a

tevékenység-központú tanulásnak köszönhetően, mely egyenes következménye volt a választott módszereknek:

„Főleg a szülői visszajelzések, meg a gyerekek visszajelzései számítanak,
de mi is láttunk fejlődést. […] Az átlagiskola nem adja meg a gyereknek

azt az érzést, hogy ő valaki. Inkább azt adja meg, hogy ő nem számít –
a jó tanuló számít, a nem jó tanuló nem számít. […] ahogy az ő világa

bejött fontosságba, úgy ugye egyrészt magabiztosabb, másrészt tudja,

hogy van ára ennek. Tehát hogy ha hülye vagyok, meg mindig bántok

mindenkit, meg rosszul viselkedem a közösségben, akkor nem tudok a ré-

szese lenni, és ezért ez azt jelenti, hogy valamennyit az önfegyelem is fej-

lődik abban, hogy össze kell hangolni a tevékenységeket. […] Akkor is kell
egymással dolgozni, ha nem szeretem.”

A Személyes és Tevékenység Regiszterek szerint értelmezhető tanulói

tevékenységeken túl a Társadalmi Regisztert érvényesítő tartalmak és
módszerek is megjelentek a Vadgesztenye Iskola gyakorlatában. Az iskola
„Élménypéntek” napjain a tanulók Pécsre látogattak, mely nem csupán ki-

rándulás volt, hanem az aktuális ismeretanyaghoz kötődő, saját-élményű

tanulást célozta („a természettudományhoz, vagy a humánhoz, vagy komplexen mindenhez kötődött”). Az iskolán kívüli világ megismerése, az annak

kontextusában történő tanulás mintaként szolgált a demokratikus iskolai
működésben is:

SCIENTIA PANNONICA
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„A gyerekvilágnak legyen realitása, tehát az ne legyen mesterséges. Tehát

hogy az iskola az egy működő demokratikus intézmény lehessen, tehát

úgy élje meg a demokráciát [a tanuló] például, hogy van iskolagyűlés,

hogy van resztoratív beszélgetés, hogy ha valaki valami rosszat tesz, ak-

kor ott is beszélgetés van, és jóvátétel van. Tehát ugyanazokat a technikákat, amiket felnőttkorban is jó lenne alkalmazni például probléma-

megoldásra vagy konfliktuskezelésre, azt itt úgy vettük, hogy az itt is
ez, hanem akkor ebben a világban történik meg.”

A Vadgesztenye Iskola esetében tehát a Társadalmi Regiszter intézményi
szintű megvalósulása a demokratikus berendezkedésre való törekvés volt,

az iskolán kívüli világban tapasztalt és elvárt viselkedési minták, társadalmi
mechanizmusok iskolai keretek között történő adaptációja. Az interjú-

alany azonban beszámolt olyan kezdeményezésekről is, melyek a külső
feltételrendszernek (vagy annak hiányának) köszönhetően hiúsultak meg:

„Nem mindent tud [megvalósítani], amit az ember elképzel, hogy ezt

nagyon szerettem volna. Annak idején be is írtam még a [Pedagógiai]
Programunkba: ’social service’. […] De itt még nem ágyazódtunk mi be.

Csináltunk egy kukát az egyik csoporttal oda le a buszmegállóhoz, […]

tehát hogyan tudunk hasznára lenni a közösségnek? De mivel PécsSomogy nem egy közösség, ezért az öregek se tudtak hozzácsatlakozni a

közösséghez. Ez akkor működik jól, ha van mibe belemenni, tehát ez

nem egy mesterséges kreálmány lesz. […] Tananyagrészben, vagy a tar-

talmi részben, meg mindenben igyekeztünk a világ felé fordulni vagy a

világból hozni. […] Ha lett volna még idő, valószínűleg még több min-

dent lehetett volna ebben csinálni, de ehhez az kell, hogy a másik oldal is
elhiggye, hogy a gyereket elfogadja ebben, tehát […] a körülötte lévő világ bevegye a gyerekeket.”

Láthatjuk tehát, hogy az individuális tanulói igényekre szabott, adaptív

Szervezés és a produktív tanulás alternatív modelljének három Regisztere
8. ÉVF. 1. SZÁM
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ugyanolyan egyenértékű. Tehát ha gyerek vagy, nem másképp történik

FODOR BÁLINT

alatt értelmezhető tanulói tevékenységek alapvetően lehetővé tették a

Vadgesztenye Iskola tanulói számára a produktív tanulás megvalósulását.
Habár kutatói szempontból rendkívül nehéz igazolni a konkrét megjelené-

sét (erre pedig jelen tanulmányban nem is tennék kísérletet), az alternatív
modell validitását igazolják a Csovcsics Erika által elmondottak.
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The alternative model of productive learning and
its representation in Conkers School

Abstract
For decades, one of the main recurring elements of criticism targeted at Hungarian public education has been the inability to adequately prepare students to enter

the world of work. While most educational systems of the 20th century attempted

problem has still prevailed: theoretical knowledge still outweighs knowledge

about how to live a productive personal life. „Finally, you are going to step out

into Life” – a common expression that can usually be heard at Hungarian proms.
What an empty statement, indeed! What does Life mean? What does this Life

bring the young, school leaving adult – may it be a job, a family or the conscious

everyday existence of the individual?

We can think of an alternative model for productive learning as a representa-

tion of productive life. Just as in the world of education, society also deserves a

proper model, which can describe a way to successfully advance throughout one’s
studies, as well as to provide guidance for successful, productive, individual

growth. Therefore, the alternative model of productive learning cannot merely be
interpreted in educational-, but also in personal and social dimensions as well.
We can apply the model to a primary school class, to a kindergarten activity, to a

university course, to corporate training – or even to our own personal develop-

ment.

The paper introduces an alternative model of productive learning, and at-

tempts to validate it by presenting a case study of Conkers School, a Hungarian

pedagogical innovation.

Keywords: productive learning, alternative model, pedagogical innovations, case
study
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to mirror the structure of societies, and to model expected social behaviours, the

KOPECSKÓ-HODOSI ZSÓFIA

Pedagógushatékonyság
a digitális oktatásban
EGY EMPIRIKUS VIZSGÁLAT EREDMÉNYEI

2019-ben egyre több híradásban jelentek meg információk a kínai Vuhan

tartományban terjedő vírusról, amely zoonózív módon (állatról emberre)

terjedt az idős lakosság körében, főként a tüdő egészségét veszélyeztetve.
Kutatások megerősítették, hogy a járványhelyzet mérséklésének egyik fő
eszköze a közösségi vagy társas távolságtartás (social distancing). A vizsgá-

latok alapján a vírus első hullámában a gyermekek és a fiatal felnőttek, ha
nem is voltak teljes mértékben védettek, de jóval enyhébb lefolyásban érin-

tette őket a vírus, mint a felnőtteket – főként láthatatlan vírushordozóként

tartotta őket számon az orvostudomány (Abdulamir–Hafidh, 2020). En-

nek okán egyre több ország kormánya törekedett arra, hogy a személyes
jelenléten alapuló munkavégzési, valamint oktatási formákat az online
térbe helyezze át.

A tavalyi év tavaszán egyre közelebb érkezett a vírus Magyarországhoz

is, amelynek eredményeként 2020. március 13-án este az ország miniszter-

elnökének bejelentése nyomán március 16-tól visszavonásig (a 2019/2020as tanév végéig) új munkarend 1 került bevezetésre, tantermen kívüli digi-

tális oktatás formájában. Ez egy új korszak hirtelen kezdetét jelentette a

magyar köznevelés számára (illetve a felsőoktatásban is, ahol az alap-, és
középfokú oktatási intézményekhez képest egy héttel korábban álltak át a

digitális oktatásra). A vészhelyzet miatt elrendelt óvintézkedések új felada1

1102/2020. (III.14.) Kormányhatározat a koronavírus miatt a köznevelési és szakképzési intézményekben új munkarend bevezetéséről
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Bevezetés
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tok elé állították a pedagógusokat, a gyermekeket/tanulókat, sőt még a
szüleiket is, amelynek megoldására egy hétvége állt rendelkezésükre.

Az óvintézkedések nyomán bevezetett digitális oktatás azóta számos

elnevezéssel vált a pedagógiai szakirodalom részévé, azonban konszenzus

még nem alakult ki a terminus pontos használatára. Az oktatási szakem-

berek által már említésre került, mint „kényszertávoktatás” (Lázár, 2020),

mások a „karanténpedagógia” (Tölgyessy, 2020), „digitális átállás” (Farkas,
2020) jelzővel illetik.
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A tanulmány egy 2020 tavaszán végzett empirikus vizsgálatot mutat be,

amelynek célja a szülői oldal véleményének feltérképezése volt a tantermen

kívüli digitális oktatás hatékonyságáról. A hatékonyságvizsgálat mellett a
kérdőív kitért a digitális átállás hatékony pedagógusának jellemzőire, va-

lamint arra is, milyen módon tudja az oktatással-neveléssel foglalkozó

szakember a legsikeresebben támogatni a szülőt abban, hogy gyermekét
eredményesen segíteni tudja.

Szakirodalmi áttekintés
Az elmúlt évtized során a pedagógia világában erőteljes hangsúly helyező-

dött az információs és kommunikációs technológiai (továbbiakban IKT)
kompetenciák kialakítására a diákok és a pedagógusok oldalán egyaránt,

valamint ezen eszközök oktatásba történő bevonására. Azonban mára a

tudományterület túljutott azon a vélekedésen, hogy csupán az eszközök
rendelkezésre állása jobb tanulási eredményeket biztosítana. Napjainkra az

is detektálhatóvá vált, hogy az online oktatás már nem csupán a módszerek digitalizálását jelenti, hanem az IKT-eszközök nevelési-oktatási folyamatba történő bevonását is. (Fehér, 2020)

Több országban indultak állami programok, amelynek keretében az is-

kolákat digitális eszközökkel látták el. Ezen kezdeményezések beválásvizs-

gálata erősen heterogén képet mutat, pozitív és negatív eredményekre
egyaránt találunk példát. Czékmán (2019) tanulmányában több ország
projektjét vizsgálja. Sikeresként értékeli Dél-Korea, Törökország projektjeit, valamint a „One laptop per Child (OLPC) nemzetközi kezdeményeSCIENTIA PANNONICA
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zést. A számos pozitívum mellett azonban több esetben számoltak be ne-

hézségekről, amelyeket a nem megfelelő előkészítés, az alkalmazott eszkö-

zök alacsony minősége, a digitális tartalmak hiánya, de legtöbb esetben a

pedagógusok nem megfelelő felkészítettsége idézett elő. (Czékmán, 2019)
Magyarország kormánya 2016-ban nyújtotta be a Digitális Jólét Prog-

ram – amely a 2015. évi nemzeti konzultáció eredményei alapján került

kidolgozásra – tervezetét, mellyel az volt a célja, hogy segítse az oktatási
hassanak. Ezáltal a kormány elkötelezettségét fejezte ki a digitális fejlődés
támogatása mellett. A Digitális Jólét Program (továbbiakban DJP) és az
annak részeként elkészült Magyarország Digitális Oktatási Stratégiájának
(továbbá DOS) létrejöttét annak tudatosulása is támogatta, hogy a digitá-

lis forradalom lezajlása nem a személyek, csoportok vagy nagyobb társadalmi egységek döntésétől függ, hanem elkerülhetetlen jelenségként söpör
végig a világon (DJP, 2016).

A 2016-ban nyilvánosságra hozott dokumentum 2018-ra céljául tűzte

ki az oktatási rendszer digitális átalakítását (sőt 2020-ra az EU tagállamai

között a program tervezetten első helyre emeli Magyarországot a digitális
írástudás és -használat területén), amely megnyilvánul az infrastuktúra

fejlődésében, a rendelkezésre álló eszközpark bővítésében, digitális tananyagok megalkotásában, a tanárok digitális kompetenciáinak fejlesztésében, valamint az iskolai adminisztrációs rendszer átalakításában.

A tanulmány esetében a DOS két eleme központi fontosságú: a digitá-

lis tananyagok bővítése, valamint a tanárok digitális kompetenciáinak fejlesztése. Így a következőkben ezekre térnék ki részletesebben.

A digitális tananyagok és környezet kialakítását megcélzó tervezet 13

alpontot foglal magában. Többek között olyan digitális tartalomfejlesztés

szerepel a tervezetben, amely a tanulók életkori sajátosságainak megfelelő-

en változatos tananyagfeldolgozást tesz lehetővé, hiszen a digitális tartalom a digitális pedagógia szerves része. A digitális tartalmak a fejlődés

korai időszakában a tankönyvek mellett, azokat kiegészítve alakultak ki,
majd ezt követően már jelentősebb szerepet töltöttek be mint puszta in8. ÉVF. 1. SZÁM
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intézményeket abban, hogy a felgyorsult globalizálódó világgal lépést tart-
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formációhordozók. Jelenleg a nemzetközi piacon teret nyertek a digitális
tartalmak. Kimondható, hogy a tankönyvek mára már csak kiegészítő sze-

reppel bírnak. Azonban Magyarországon a helyzet még jelenleg fordított.

Az oktatásra alapvetően a tankönyvközpontúság jellemző, ezt egészíti ki

néhány pedagógus esetében az online tartalmak alkalmazására való nyitottság (DJP, 2016).

A tervezet 13 pontjában célkitűzésre került a digitális mérési-értékelési

rendszer elterjesztése is, olyan, a kimeneti követelményeket lefedő elektro-
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nikus tudásmérés, ami lehetővé teszi a pedagógusok számára a formatív
értékelés támogatását.

A köznevelési pillér tervei között szerepelt egy olyan elektronikus felü-

let (Digitális Kollaborációs Tér) kifejlesztése is, amely a pedagógusoknak

és a tanulóknak egyaránt segítséget nyújt a tanítási-tanulási folyamat so-

rán. Ezen felület feladata a tananyagok szerkesztésének, megosztásának,
lejátszásának biztosítása, a mérési-értékelési feladatok kiosztása és az
eredmények begyűjtése és esetleges kiértékelése.

A digitális tananyagfejlesztés mellett kulcsfontosságú szerepet tulajdo-

nítottak a pedagógusok digitális kompetenciáinak fejlesztésének is. Annak
érdekében, hogy a köznevelés rendszere képes legyen megerősíteni a ki-

emelt fontosságú IKT-kompetenciákat, szükséges, hogy a pedagógusok is

megerősítést kapjanak ezen a területen. A DJP tervezet elkészültekor Ma-

gyarországon a legalacsonyabb volt az IKT-val támogatott tanórák aránya,
amely nem elsősorban a rendelkezésre álló eszközök alacsony számából

fakadt, hanem főként a pedagógusok megfelelő képzettségének, motivációjának, támogatottságának hiányából. Az eLEMÉR adatai alapján a

pedagógusok az IKT-eszközöket főleg a tanítás és kevésbé a tanulási folyamat érdekessé tétele során alkalmazzák (DJP, 2016).

A DOS bevezetése a tervezet alapján olyan, az alapokra kiható válto-

zást jelent a köznevelési rendszerre, amely annak minden ágazatára hatást
gyakorol. A digitalizálás az ütemezés szerint nem csupán az intézmények
működésére lesz majd befolyással, hanem érinti a tanárok tevékenységeinek szinte minden területét, és sikere abban rejlik, ha nem csupán a megSCIENTIA PANNONICA
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valósítást sikerül majd véghezvinni, hanem ez a tervezett újítás kihat majd
a folyamatokra és meglévő módszerekre. Ennek támogatására egy olyan
átfogó váz megalkotását tűzték ki célul, amely által az egyes intézmények-

ben végbemenő átalakulás szintjéről közvetlen visszajelzést nyerhetnek,

ezáltal képessé válnak felmérni és megtenni a további szükséges lépéseket.
A köznevelési rendszer digitális megreformálását a DOS-tervezet alap-

ján 2018-ra (egyes területek esetén 2020-ra) tűzték ki. A projekt céljai
oktatáshoz megfelelő eszközpark, magasabb szintű digitális kompetenciá-

val rendelkeztek, és elérhetővé váltak számukra – a tantervi előírásokban

szereplő ismeretanyagok hatékony átadásához szükséges és a tanulók

eredményesebb megértését támogató – digitális tananyag-fejlesztések. Így

a 2020 tavaszán bevezetett tantermen kívüli digitális oktatás akár a DOS
vizsgájaként is tekinthető.

Az első digitális oktatás időszaka alatt és röviddel azt követően is több

kutatás született – elsősorban a pedagógusok véleményének tükrében –

amely fő céljául a hatékonyság-vizsgálatot tűzte ki (Kóródi–Jagodics–

Szabó, 2020; Proháczik, 2020; Czirfusz–Misley–Horváth, 2020). Azon-

ban a köznevelés rendszerének kikerülhetetlen aktorai – a pedagógus és a
diákok mellett – a szülők, akiknek ebben a helyzetben még jelentősebb
részt kellett vállalniuk gyermekük oktatásának támogatásában.

A bourdieu-i és colemani társadalmitőke-elméletre vonatkozó kutatá-

sok mellett (Pusztai, 2009) több vizsgálat bizonyítja, hogy a család szo-

cioökonómiai státusza, valamint a szülői bevonódás, a tanulással kapcsola-

tos attitűd nagy mértékben befolyásolja a tanulók iskolai eredményességét

(Manstead, 2018; Hegedűs, 2016; Kraus és Stephens, 2012; Csapó–Molnár–Kinyó, 2009). A szülői bevonódás klasszikus értelmezését a digitális

oktatás nagymértékben átformálta, hiszen a szülők sok esetben pedagógusi
feladatokat is elláttak.

A szülői bevonódás mértéke és minősége azt jelenti, hogyan tud a szülő

segíteni gyermekének a tananyag elsajátításában, elmélyítésében, a peda-

gógussal való kommunikációban, az iskolai tevékenységben való részvétel8. ÉVF. 1. SZÁM
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alapján ekkorra a pedagógusok számára már rendelkezésre állt a digitális
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ben (Yamamoto és Holloway, 2010). A szülők bevonódása mögött több
tényező áll. Egyfelől a szülő egyik legfontosabb feladata a gyermek iskolai
előmenetelének segítése a tanulási folyamat támogatásával. Másrészt a
szülőre is motiváló erővel hat, amennyiben megtapasztalja saját eredményességét a segítségnyújtás során (Avvisati és mtsai, 2010).

Green és munkatársai (2007) két nagy tevékenységre osztották a szülői

bevonódást. Egyfelől az otthoni tevékenységekre, amely magában foglalja
az iskolai élmények megbeszélése mellett a házi feladatokban való segít-
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ségnyújtást. Másrészt az iskolai tevékenységekkel kapcsolatos programok-

ra, mint az iskolával való kommunikáció és az iskolai programokon való
részvétel.

A szülői bevonódás általános jellemzőit Avvisati és mtsai (2010) három

pontban foglalták össze:

1. A szülői bevonódás mértéke a szocioökonómiai státusszal együtt nö-

vekszik, tehát a jobb szocioökonómiai státusszal rendelkező szülők több
időt, pénz és energiát tudnak fektetni a gyermek tanulmányaiba.

2. A szülői bevonódás mértéke és módja változik a gyermek életkorá-

nak előrehaladtával, a közvetlen és több szülői segítségadás legfőképpen a
kisiskolás korra jellemző.

3. A szülők bevonódása eltérést mutat a gyermek neme szerint, a fiúk-

nál inkább a fegyelmezés, míg a lányok esetében a korlátozás és a támogatás a jellemző.

A szülői bevonódásról, annak módjáról és mértékéről számos szakiro-

dalomban olvashatunk. Azonban arról kevés helyen esik szó, milyen mér-

tékű változás áll be a szülők részvételében, illetve milyen módon lehet a
szülőket ebben a feladatukban segíteni, támogatni, amennyiben a megszo-

kottnak tekinthető jelenléti oktatásról digitálisra szükséges átállni.

Vizsgálat
A vizsgálat célja
A vírushelyzet ideje alatti oktatással foglalkozó szakirodalmi feltárásunk

során nem találkoztunk olyan kutatással, mely a szülőknek a digitális oktaSCIENTIA PANNONICA
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tás eredményességéről, annak hatékony pedagógusáról alkotott véleményét
fogalmazná meg, így vizsgálatunkat e célból folytattuk le.

Fel kívántuk tárni, milyen módon zajlik a különböző iskolatípusokban

az online oktatás. Vannak-e olyan oktatási formák, amelyeket az iskola-

foktól függően előnyben részesítenek a pedagógusok? Azt feltételeztük,
hogy az alsófokú oktatásban dolgozó pedagógiai szakemberek előnyben

részesítik az online módon megtartott tanórákat, míg az osztályfokokon
Milyen tulajdonságokat (kompetencia vagy érték) tartanak fontosnak a

válaszadó szülők a digitális oktatás hatékony pedagógusával kapcsolatosan?

A vizsgálat központi kérdésének tartjuk, hogy a szülők véleménye szerint
milyen módon tudja a pedagógus a leghatékonyabban segíteni őket gyermekük tanulásának támogatása során.
Mérőeszköz és minta
Vizsgálatunkat 2020 tavaszának végén, két és fél hónappal a tantermen

kívüli digitális oktatás elrendelését követően végeztük. A kutatáshoz a

Google Forms felmérésadminisztrációs szoftvert hívtuk segítségül. Az
online oktatásra való átállásra rendkívül rövid határidővel rákényszerített
egyik fél – a tanulmány esetében a szülők – véleményének feltérképezésére

ideális platformot biztosított a közösségi média, hiszen így lehetőségünk

nyílt az ország különböző területein, eltérő iskolatípusba és osztályfokra
járó gyermekek szüleit megkérdezni.

A szoftver segítségével kérdőívet készítettünk, ez került később meg-

osztásra a legismertebb közösségi média különböző csoportjaiban. A kér-

dőív első része a szocioökonómiai státusz feltérképezésére szolgáló kérdé-

seket tartalmazott. Ebben a részben kérdeztünk rá a kitöltő személy nemé-

re, életkorára, lakhelyére, valamint a legmagasabb iskolai végzettségére.
A társadalmi-gazdasági helyzetet feltáró kérdéseket követően a gyermekek

által látogatott iskola fenntartójára, típusára és fokára vonatkozó kérdéskör
került a középpontba.

8. ÉVF. 1. SZÁM
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felfelé haladva csökken ezeknek a száma.
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A felvezető kérdéseket követően először a digitális oktatás megvalósu-

lásának formája iránt érdeklődtünk a kitöltőktől feleletválasztós kérdés

segítségével. Ebben az esetben a megadott válaszlehetőség mellett lehetőségük nyílt egyéni válasz megadására is.

A következő item szülői attitűd felmérésére szolgált azzal kapcsolatban,

milyen mértékben elégedett a kitöltő szülő a pedagógusok által nyújtott

segítséggel a digitális tanrend során. A válaszadást egy négy fokú Likertskála biztosította.
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A kérdőív utolsó három iteme nyitott kérdéseket tartalmazott. Az első

nyitott kérdésben a szülőknek azon pedagógustulajdonságokat kellett felsorolniuk, amelyeket elengedhetetlennek tartanak az eredményes digitális
oktatás során.

A kérdőív következő nyitott kérdésében arra kívántunk választ kapni,

milyen módszerrel, eszközzel tudja a pedagógus a leghatékonyabban segí-

teni a gyermeket a vírushelyzet alatti oktatás során a tananyag hatékony
elsajátításában. Illetve arra is válaszokat kerestünk, miként tudja a pedagó-

gus a szülői bevonódás eredményességét támogatni.

A felméréshez alkalmazott felület egy hétig volt elérhető a kitöltésre

nyitott szülők számára, ez idő alatt 203 főtől (N=203) érkezett vissza űrlap. A kérdőív témájának relevanciáját jelzi a rövid idő alatt elért nagy

számú kitöltés. Az űrlap kitöltése teljes mértékben önkéntes és anonim
volt, amelyről a vizsgálatban részt vevő személyeket a kérdőív elején bizto-

sítottuk. A kutatás során nem törekedtünk a reprezentativitás elérésére,

mivel nem állt módunkban a vizsgálatban részt vevő személyeket a társadalomtudományi módszertan alapján kiválasztani.

A kutatás mintáját képező elemszámokat és a minta nem szerinti meg-

oszlását az 1. ábra szemlélteti. A vizsgálatban 181 nő – ez az összes meg-

kérdezett személy 89,2%-a –, míg 22 fő férfi (10,8%) vett részt. Így el-

mondható, hogy a válaszadók között az édesanyák magasan felülreprezen-

táltak az édesapákkal szemben.
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N=203

Férfi

Nő
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Nő; 181 fő;
89%

Férfi; 22 fő;
11%

1. ábra

A minta nemek szerinti megoszlása

A minta életkori megoszlását a 2. számú oszlopdiagram mutatja be. Életkorukat tekintve a legmagasabb arányban a 41–45 év közötti korosztály

vett részt, 68 fő, ez az összes kitöltő személy 33, 5%-a. A 36–40 év közötti

Kitöltők száma (fő)

életkori sávba 53 fő (26%), a 46–50 év közöttibe 47 fő (23%) került.
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2. ábra

A minta életkor szerinti megoszlása

A válaszadók lakóhely szerinti megoszlásáról elmondható, hogy Szabolcs-

Szatmár-Bereg megye kivételével minden megyéből érkezett űrlap. A 3.
számú oszlopdiagram célja bemutatni azt, hogy a kérdéssorozat témaköre

az ország egész területéről kitöltésre motiválta a szülőket. Ez a mutató
8. ÉVF. 1. SZÁM
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egyértelműen jelzi, hogy a szülők nyitottságot mutattak a kérdőív témakö-

re iránt, szívesen osztották meg véleményüket. Az ábrán az is látható,

hogy a kitöltők közel negyede Zala megyéből (50 fő, 24, 6%) került ki,

ennek oka lehet, hogy személyes érintettségem okán több zalai lakost sike-
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Kitoltő személyek száma (fő)

rült megszólítanom a kérdőívemmel.
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3. ábra

A kitöltők lakóhely szerinti megoszlása

A 4. diagram az űrlapot visszaküldő szülők legmagasabb iskolai végzettsé-

gét szemlélteti. A válaszadók több mint fele rendelkezik főiskolai vagy

egyetemi diplomával (111 fő, 55%). Közel azonos arányban képviseltetik

magukat a szakmunkásképzőt, szakközépiskolai érettségit vagy gimnáziu-

mot végzett megkérdezettek.

A colemani társadalmitőke-elmélet szerint a család szocioökonómiai

státusza befolyásoló hatással van a tanuló eredményességére. Azonban

kutatásunk esetében ez az állítás nem vizsgálható, mivel a diplomával rendelkezők köre olyan magas, hogy válaszaik nem hasonlíthatók össze a
középfokú végzettséggel rendelkezők válaszaival.
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4. ábra

Válaszadók legmagasabb iskolai végzettsége

A válaszadó szülők gyermekeinek iskolatípusa és az oktatási szint szerinti

megoszlást az 5. ábra mutatja. Láthatóan kitűnik az oszlopdiagramok

közül az általános iskola alsó tagozatába járó gyermekek szüleinek magas
aránya (85 fő, 42%). Ők közel kétszer annyian töltötték ki a kérdőívünket,
mint a létszámban következő általános iskola felső tagozatába járó gyermekek szülei (49 fő, 24%). A gyermekek oktatási intézményben való elő-

rehaladásával fordítottan arányos a válaszadók száma. Ezeket a számokat
(valamint a kapott válaszokat is) alátámaszthatja a szakirodalom azon ré-

sze, miszerint a szülők iskolai bevonódása a gyermekek életkorának előrehaladtával csökken. (Avvisati és mtsai, 2010)
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Válaszadók száma
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5. ábra

Válaszadók gyermekeinek intézménytípusonkénti megoszlása

A vizsgálat eredményei
A beérkezett űrlapok válaszai intézménytípusonként/képzési szintenként
kerültek kiértékelésre. A tanulmány terjedelmi korlátai miatt az egyes
képzési szinteken kapott eredményeket egymással párhuzamosan kívánjuk
bemutatni.

Elsőként arra voltunk kíváncsiak, milyen formában valósul meg a tan-

termen kívüli digitális oktatás az egyes szinteken. A kérdésnél a szülőknek

lehetőségük volt előre megadott lehetőségekből választani (online órák,

kijelölt tananyatartalom, interaktív tananyag), illetve az egyéb kategóriá-

ban megjelölni az esetleges eltérő módokat.

A 6. táblázatban ezek képzési szintenkénti összehasonlítása látható.

A kapott eredmények alapján elmondható, hogy a legtöbb pedagógus az
alsó tagozaton választotta az online órák tartásának módját. Itt a 85 vá-

laszadó több mint fele (53%) jelzett vissza arról, hogy gyermekének online
SCIENTIA PANNONICA

PEDAGÓGUSHATÉKONYSÁG A DIGITÁLIS OKTATÁSBAN

felületeken megvalósuló órái vannak. A diagram azt is tükrözi, hogy a két

azonos képzési szinten (gimnázium és szakközépiskola) közel azonos lét-

számú válasz érkezett vissza az online oktatást megjelölve. Legkevesebb
pedagógus a felső tagozaton élt az online felületen történő ismeretanyag

átadásának lehetőségével. Ezen a képzési szinten az online oktatást megjelölő személyek számával közel azonos mennyiségű visszajelzés érkezett
arról, hogy a pedagógusok csupán kijelölik az egyes tananyagok tanköny-

ben a gyermekekre hárul. Érdekességként rajzolódik ki, hogy azon válasz-

adók közül, akiknek gyermekei a középfokú oktatásban tanulnak, csupán
tízen jelölték meg ezt a válaszlehetőséget.
Válaszadók száma
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6. ábra

A digitális oktatásban alkalmazott módszerek megoszlása iskolatípusok szerint
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vekbeli oldalszámait, azonban ezek elsajátítása, feldolgozása teljes mérték-
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A második kérdésben a digitális oktatás hatékony pedagógusának tulajdonságairól kérdeztük a résztvevő személyeket. Az alsó tagozatos gyerme-

kek szüleinek válaszait az 1. táblázat mutatja be, a válaszokban előforduló

gyakoriságuk szerint. A kapott válaszok két nagy csoportba sorolhatók.
Egyfelől a kompetenciák kategóriájába kerülnek a szakértelemre, alkal-

masságra vonatkozó jellemzők. Míg az értékek elnevezést kapott csoport

főleg személyiségbeli tulajdonságokat tartalmaz. A nyitott kérdésen belül
adott hasonló jelzők a válaszok feldolgozáskor összevonásra kerültek.
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A kompetencia csoporton belül a legtöbbször az IKT magas szintű is-

meretével kapcsolatos elvárásukat fogalmazták meg az alsó tagozatos

gyermekek szülei. A második és harmadik legtöbb említést a gyermekek

terhelhetőségének figyelembevétele és a pedagógus különböző platformon
történő rendelkezésre állása, elérhetősége kapta.

SCIENTIA PANNONICA

Kompetencia

Érték

IKT-ismeret

Segítőkészség

A terhelhetőség figyelembevétele

Empátia

Elérhetőség

Együttműködés

Folyamatos visszajelzés

Motivációs attitűd

Differenciálás
Segítségnyújtás a tananyag
elsajátításában

A helyzethez való alkalmazkodás

Elfogadó attitűd

1. táblázat

A digitális oktatás hatékony pedagógusának jellemzői (általános iskola, alsó tagozat)

A felső tagozatos gyermekek szüleinek válaszát a 2. számú táblázat mutatja

be. A kompetenciák kategóriában a legtöbbször az online órán való ismeretátadás igénye jelent meg. Ahogy az a 6. ábrán látható volt, a felső tago-

zatos tanulók esetében jelezte vissza a legkevesebb szülő azt, hogy online

módon kerülnek a tanórák megtartásra. Azonban a legtöbb szülő úgy érzi,

ez a lehetőség támogatná gyermekét leginkább a hatékony ismeretelsajátításban. Második helyre a pedagógus rendelkezésre állása került. Ez az alsó
tagozatos diákok esetében is fontos szempontnak bizonyult. Majd csupán

a felsorolás végén említették a szülők a szakmai ismeretek fontosságának
tényét.

Az értékek esetében a legfontosabbnak a helyzethez való alkalmazko-

dást, tehát a gyermekek terhelhetőségének figyelembevételét tartják. Ezt

követően a felső tagozatos gyermekek szüleinek igényei hasonló módon
alakulnak az alsó tagozatos gyermeket nevelő válaszadókéhoz.
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(általános iskola, alsó tagozat)

A válaszadók által megjelölt tulajdonságok

PEDAGÓGUSHATÉKONYSÁG A DIGITÁLIS OKTATÁSBAN

(általános iskola, felső tagozat)
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A válaszadók által megjelölt tulajdonságok
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Kompetencia

Érték

Az online órán való ismeret-

A helyzethez való alkal-

Elérhetőség

Segítőkészség

Szakmai felkészültség

Empátia

átadás

Naprakész tantárgypedagógiai ismeretek

mazkodás

Tolerancia
Türelem

2. táblázat

A digitális oktatás hatékony pedagógusának jellemzői (általános iskola, felső tagozat)

A 3. táblázat a gimnáziumba járó diákok szüleinek elvárásait csoporto-

sítja. A kompetenciák csoporton belül a válaszadók első helyre sorolták az

egyértelmű elvárások megfogalmazásának igényét. Ide tartozónak tekintették a házi feladat leadásának egyértelmű határidejét, az egyes tantárgyak

platformjainak követhetőségét. Az alsó tagozatos tanulók szüleihez hason-

lóan a gimnazisták szülei is fontos kívánalomként jelölték meg a pedagó-

gusok megfelelő szintű IKT-ismeretét. Harmadik helyen az elvégzett
munkáról történő visszajelzés igényét fogalmazták meg.

Az értékek kategória első három helyére sorolt tulajdonság megegyezik

a felső tagozatos gyermekek szüleinek kívánalmaival.
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Kompetencia

Érték

Egyértelmű elvárások

Segítőkészség

Megfelelő IKT-

A helyzethez való alkal-

kompetencia

Visszajelzés az elvégzett
munkáról

Differenciálás
A tananyag érthető módon történő átadása

mazkodás
Empátia

Kreativítás
Együttműködés

3. táblázat

A digitális oktatás hatékony pedagógusának jellemzői (gimnázium)

A 4. táblázat a szakgimnáziumokba/szakközépiskolába járó tanulók szüle-

inek véleményét tükrözi. Esetükben 5 szülő nem adott választ a feltett
kérdésre. Az ebbe a csoportba sorolt válaszadók összességében kevesebb

jelzőt soroltak fel a pedagógusokról, mint az előző kategóriába tartozók.
Fontos különbség, hogy amíg a gimnáziumi tanulók szülei esetében nem
jelent meg igényként, hogy a pedagógus vegye figyelembe gyermekük ter-

helhetőségének mértékét, addig ez a szakközépiskolás tanulók szüleinek

véleményében első helyen szerepel.
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(gimnázium)
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um/szakközépiskola)

tulajdonságok

(szakgimnázi-

A válaszadók által megjelölt

Kompetencia
A terhelhetőség figyelembevétele

A tananyag feldolgozásában
való segítségnyújtás

Módszertani segítséget nyújt

Érték

Segítőkészség

Türelem

Motivációs attitűd
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4. táblázat

A digitális oktatás hatékony pedagógusának jellemzői (szakgimnázium/középiskola)

A kérdőív utolsó előtti kérdése, nyitott kérdés formájában arra kereste a

választ, milyen módon tudja a pedagógus segíteni a gyermeket a tananyag
eredményes elsajátításában. A kapott válaszok összesítésekor egy táblázatban hasonlítottuk össze az eltérő iskolatípusokat.

A tanulók támogatásának módját feldolgozó táblázatból kitűnik, hogy

abban mind az alsó tagozatos, mind a felső tagozatos, mind a gimnáziumba járó gyermekek szülei egyetértenek, hogy a pedagógustól érkező legha-

tékonyabb támogatási mód, amennyiben online óra keretében adja át a

tanulóknak az elsajátítandó ismereteket. A szakgimnáziumba és szakközépiskolába járó tanulók szülei azonban sokkal inkább előnyben részesítik

a videó formájában érkező segítségnyújtást, mint az online órát. A szülők
számára az is fontosnak bizonyult, hogy a pedagógus elérhető legyen a
gyermekek számára, amennyiben nekik kérdésük adódik a tananyag fel-

dolgozása során. A kérdésre beérkezett válaszok összesítését áttekintve

elmondható, hogy nincs számottevő különbség a négy oktatási szinten
megfogalmazott elvárások között.
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PEDAGÓGUSHATÉKONYSÁG A DIGITÁLIS OKTATÁSBAN
Ált. iskola –
Online óra

Általános iskola –
felső tagozat

Online óra

Gimnázium
Online óra

Szakgimnázium/
Szakközépiskola

Videós segítség-

nyújtás a tananyag
elsajátításához

Videós anyag

Elérhető

Elérhető

Elérhető

A tananyag elma-

Vázlat, videós

A tananyag elma-

Online óra

Egyéni megsegí-

A tananyag ma-

Egyértelmű elvá-

Tanulási módsze-

gyarázása
tés

segítség

gyarázata

gyarázása
rások

rek átadása

Segítségnyújtás a

tananyag elsajátí-

tásának módjához
Visszajelzés

A terhelhetőség

Egyéni figyelem

Motiváló felada-

Egyértelemű

Visszajelzés

Tanulási techni-

Visszajelzést nyújt

Törődés

tok

kák

figyelembevétele
elvárások

Differenciálás

5. táblázat

A tanulók megfelelő támogatásának módja a szülők szemszögéből

A kérdőív utolsó kérdésében arról kérdeztük a szülőket, hogy őket miként
tudja a pedagógus támogatni abban, hogy gyermekeiket hatékonyan segítsék a tantermen kívüli digitális oktatás során. A válaszok jelen kérdés ese-

tében is táblázatban kerültek összehasonlításra, amelyet a 6. táblázat szem-

léltet. Ebből az a meglepetést jelentő válasz is kitűnik, amely mind a négy

oktatási szinten a legtöbb említést kapta, miszerint a pedagógus nem tud
a szülőket hozzájárulni ahhoz, hogy gyermeküket hatékonyan segítsék.

A második legtöbbször beérkezett visszajelzés – a gimnázium kivételével –

az, ha a pedagógus minél tágabb időintervallumban elérhető a szülők szá-

mára, amennyiben kérdésük adódik a gyermekeik tanulmányának előremozdítása során. A harmadik legtöbb említés az alsó és felső tagozaton
8. ÉVF. 1. SZÁM
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A tanulók megfelelő támogatásának módja a szülők szemszögéből

alsó tagozat
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tanuló diákok szülei esetében a tanításmódszertan átadásához kötődik.
Feltehetően ez a tényező a középfokú oktatás során azért került hátrébb a
sorban, mivel ebben az életkorban már kevés tanuló igényli azt, hogy a

szülők segítsék őket a tananyag elsajátításában. Ezen a két szinten már
sokkal inkább fontos a szülők számára, hogy a pedagógus egyértelműen
kommunikálja elvárásait és a különböző feladatok leadási határidejét.
Ált. iskola –
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Általános iskola –

Gimnázium

Szakgimnázium/

alsó tagozat

felső tagozat

Nem tud segítsé-

Nem tud segítsé-

Nem tud segítsé-

Nem tud segítsé-

Elérhető

Elérhető

Folyamatos visz-

Elérhető

Módszertani

Módszertani

Egyértelmű elvá-

Egyértelmű elvá-

Visszajelzést küld

Egyértelmű elvá-

Tananyag megfe-

Új tanulási tech-

A szülők támogatásának optimális lehetőségei

get nyújtani

segítség

a benyújtott
feladatokra

Válaszol a felmerülő kérdésekre
Egyértelműen
kommunikál

get nyújtani

get nyújtani
szajelzés

segítség
rások

rások

lelő leadása

Visszajelzés

Szakközépiskola

get nyújtani

rások

nikákat ajánl

Tantárgy mód-

szertanával segíti
az elsajátítást

Ne a szülőnek

kelljen a tananyagot átadnia a
gyermeknek

Pszichés támogatást nyújt

Alkalmazkodik a

kialakult helyzethez

6. táblázat

A szülők támogatásának lehetőségei
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A kutatás összefoglalása, konklúzió
Kutatásunkban arra kértük a részt vevő szülőket, hogy a 2020-as tanév
tavaszán kényszerűségből elrendelt digitális oktatásról, az oktatás mozgatórugóiról, a pedagógusokról osszák meg véleményüket, meglátásaikat.

A saját összeállítású kérdőív rövid rendelkezésre állása ellenére is sok

válasz érkezett, amely jelzi azt, hogy a szülők érdeklődnek a téma iránt,

szívesen nyilvánítanak véleményt.

(alsó tagozat, felső tagozat, gimnázium, szakgimnázium/szakközépiskola)

tanító pedagógusok az online órákat részesítették előnyben a tananyagok

átadása során. Míg az online platformra adott válasz után a legtöbb szülő
visszajelzése alapján a pedagógusok csupán kijelölték a rendelkezésre álló

tankönyvekből az elsajátítandó tananyag oldalszámait. A legkevesebb válasz az interaktív tananyagokkal való tudásátadásra érkezett.

A tantermen kívüli digitális oktatás során a szülők által legfontosabb-

nak tartott pedagógustulajdonságok a prioritástól eltekintve nem mutatnak
nagy mértékű változatosságot a különböző oktatási szinteken. A válaszok

értékelésekor a megadott jellemzők csoportosításra kerültek szakmai

(kompetencia) és személyiségbeli tulajdonságok (értékek) mentén. Mind
az általános iskola alsó tagozatán, mind a gimnáziumban és szakközépis-

kolában tanuló gyermekek szülei egyaránt fontosnak tartják, hogy a peda-

gógusok a gyermekek számára elérhetőek legyenek, amennyiben felmerülő

kérdésük van a tananyag feldolgozása, gyakorlása során. Magas arányban
került említésre az általános iskola alsó tagozatán és a szakközépiskolákba

járó diákok esetében szülői elvárásként, hogy a pedagógusok legyenek

tekintettel a gyermekek, fiatalok terhelhetőségére az otthon elvégzendő
feladatok meghatározásakor.

A személyes értékek között a legtöbbször megemlített tulajdonság a

segítőkészség volt, amelyet egyaránt fontosnak tartottak az alsó tagozaton,

a gimnáziumban és a szakközépiskolákban dolgozó pedagógusok esetében.

8. ÉVF. 1. SZÁM
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A vizsgálat eredményeiből kitűnik, hogy mind a négy képzési szinten
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A felső tagozaton elsősorban az elérhetőséget, a szakmai felkészültséget

mint kompetenciát, illetve a megváltozott helyzethez való alkalmazkodást
és a segítőkészséget mint személyes tulajdonságot hangsúlyozták ki.

A tanulók pedagógus által történő megsegítésének leghatékonyabb

formájának az online keretek között megvalósuló tanórákat tartják a szülők mind az általános iskola alsó, mind a felső tagozatán, valamint a gimnáziumban is. Ettől egyedül a szakközépiskolában tanuló gyermekek szü-

leinek válaszai mutatnak eltérést, akik a legnagyobb számban a videóra
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felvett tanári segítséget tartják a leghatékonyabbnak. Az első három leg-

gyakrabban említett segítségtípus után már nincsenek a prioritási sorban
egyezések az iskolatípusok között.

Arra a kérdésre, miként tudják a pedagógusok a szülőket támogatni az

otthoni oktatás során, meglepő módon mind a négy esetben a „nem tud

segíteni” válasz fordult elő a legnagyobb arányban. Ezt követően említet-

ték a szülők az online felületen történő óratartást, valamint a tantárgymódszertanában történő segítségnyújtást.

A tanulói teljesítményt, az iskolai eredményességet, végső soron az

egész oktatási rendszer hatékonyságát meghatározó tényezők azonosítását

a Coleman-jelentés óta (1966) számos nemzetközi és hazai kutatás célozta

meg, és egyre több kutatás igazolta, hogy az iskolai teljesítményt a tanuló
családjának bevonódása is erőteljesen támogatja. A digitális oktatásra való

átállás következtében az említett szülői bevonódás még hangsúlyosabbá
vált, szinte nélkülözhetetlen elemként jelent meg az „otthoni iskola” során.
A szülők azonban nem pedagógusok. Így ebben a szokatlan helyzetben a

tanároknak nem csupán a diákokat kell támogatniuk, hanem a szülőket is,
hogy hatékonyan segíteni tudják gyermekeiket.

Bízunk abban, hogy a tanulmányban közölt kutatási eredmények utat

mutatnak majd a pedagógusoknak, hogy digitális oktatás esetén növelni
tudják hatékonyságukat, ezáltal is támogatva a tanulók iskolai eredményességét.
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PEDAGÓGUSHATÉKONYSÁG A DIGITÁLIS OKTATÁSBAN

Efficiency of the pedagogue in Digital Education
– results of an empirical study

Abstract
In the spring of last year, the transition to online education was unexpected for
Hungarian public education. Following the announcement of distance learning
due to the epidemic, teachers had a weekend to consider what new platform they
felt that digital education meant a higher burden and a less than average sense of
efficiency (Kóródi, Jagodich, Szabó, 2020).

In addition to research on the Bourdieu theory of social capital (Pusztai,

2009), several studies prove that the socioeconomic status of the family and parental involvement have a major influence on pupils’ effectiveness in school.

(Manstead, 2018, Fidinist, 2016, Kraus and Stephens, 2012, Csapó-MolnárKinyó, 2009). The classical interpretation of parental involvement has been great-

ly transformed by digital education, since in many cases parents also performed
teaching tasks.

The purpose of the empirical, non-representative online questionnaire, con-

ducted among parents (n=203), was to assess how parents tried to support their
children in managing the altered educational situation. It was also designed to

reveal their views on the effectiveness of extra-classroom education and to receive

feedback on what characteristics teachers of digital education should have, with

which they can support the effective learning of students and the effective involvement of parents in their children's home education.

The results of the research can help parents and educators collaborate in order

to better educate pupils.
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would continue to work on. Teacher-efficiency surveys revealed that respondents

KOVÁCS ZSÓFIA – PRISZTÓKA GYÖNGYVÉR

Az úszás oktatásának
megjelenése és fejlődése
TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉS

Tanulmányunkban történeti elemzést végzünk, amelyben röviden bemutatjuk hazánk egyik sikersportágának múltját, majd a sportág közoktatásban,

köznevelésben való megjelenését és fejlődését elemezzük napjainkig. Munkánk célja a történeti áttekintést párhuzamba vonni a tantervekben szereplő
iskolai úszásoktatással, hogyan változtak a követelmények, és milyen új

programok kerültek bevezetésre annak érdekében, hogy minél több gyermek

elsajátíthassa az úszás alapmozgását. Forrásaink a szakirodalmakon túl az
elemi-, népiskolai tantervek, a nemzeti alap- és kerettantervek gyűjteménye.
A forrás- és dokumentumelemzésen alapuló kutatásunk több párhuzamos

szálon fut, amelyek kölcsönösen kiegészítik egymást. Maga a folyamat az

úszómozgás megjelenésével kezdődött, amely maga után vonta az úszásra
alkalmas helyek létrehozását és az oktatás igényét.

1. ábra

Az iskolai úszásoktatás kialakulásának alapkoncepciója.
Forrás: saját szerkesztés.
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Az úszás rövid történeti bemutatása Magyarországon
A történeti kutatások alapján a sporttörténészek jelentős része egyidősnek

tartja az úszást az emberiséggel. Mivel a víz nélkülözhetetlen eleme az
életnek, őseink letelepedése célorientáltan édesvizek (tó, patak, folyó) kö-

zelében történt meg. Mindezt tették azért, hogy könnyebben szerezzenek
élelmet, biztosítsák a vízszükségletüket, és nem utolsósorban biztonságo-

sabb környezetet alakítsanak ki maguk körül. A víz (folyó, tó) közelsége

ragadozó élőlények támadása ellen. A vízparton élő állatok élelemszerzé-

sének megfigyelésekor őseink követték példájukat, és igyekeztek a tőlük

ellesett módon elsajátítani a halászat rejtelmeit. Az apály-dagály jelenségnek köszönhetően rájöttek, hogy a víz felszíne alatt, a meder fenekén több

ehető élőlény is van, így levegővisszatartással próbáltak lemerülni értük

(Bakó, 1986; Biró, 2007; Rajki, 1978). A halászat és a búvárúszás története ezen a ponton kezdődhetett el. Az őskori barlangrajzok, ókorból fenn-

maradt írások, görög irodalom, egyiptomi hieroglifák (i.e. 3000), dom-

borművek, freskók, rajzok mind azt bizonyítják, hogy igen jártasok voltak

és több úszásnemet is ismertek (Vervaecke, 2014). Bizonyítékként kiemel-

hető a magyar származású Almásy László Ede (1895–1951) utazó, felfe-

dező által 1933-ban feltárt barlang – Gilf Kebir térségében –, ahol több
száz rajz látható, amelyeken „kutyaúszással” és malomkörzéssel, a mai
gyorsúszó kartempóhoz hasonló mozdulatokat végeztek az emberek a

vízben, amikor táplálékot kerestek, vagy átkelni szerettek volna folyókon,

tavakon. A barlangot az „úszók barlangjának” nevezik. A kezdetleges
gyorsúszáson felül ismerték a pároskarú hátúszást, oldalazó úszást, és a

mellúszáshoz hasonlító mozdulatokat is (Bakó, 1986; Biró, 2007; Stieber,
1944).

A korral előre haladva, a honfoglaláskori magyarokról szóló krónikák-

ban több leírás is említi a magyar fürdőket. Konkrét vízbe merülésről szóló

történetekről a Magyar Krónikák számoltak be, mint például a III. Henrik
(1017–1056) német-római császár által vezetett had ellen végrehajtott víz
8. ÉVF. 1. SZÁM
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védekezési lehetőséget biztosított az ellenséges hordák vagy a nagyobb
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alatti manőverről 1052-ben. Egy Zothmund nevű katona merült a víz alá,

és lékelte meg éjszaka az ellenséges hajókat. Sokan megtörtént esemény-

nek hiszik, de számos cikkben teljesíthetetlen cselekedetnek gondolják.
Mindenesetre tény, hogy a császár hajói elsüllyedtek, és meghátrálásra

kényszerültek a német katonák (Földes és mtsai, 1982; Magyarbúvár,
é. n.).

A középkori Európában a lovagok testkultúrájában a nevelés hét fizikai

készségét („septem probitates”) határozták meg. A lovagi feladatok között
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szerepelt a lovaglás, úszás, vadászat, íjazás, vívás, táblás játékok, labdázás és
a versmondás (udvarlás) művészete. A mozgásfeladatokat már fiatalkorban

szükséges volt elsajátítaniuk azoknak, akik a későbbiekben lovaggá akartak

válni. Igaz az úszómozgás nem nevezhető teljességgel szabadúszásnak,
hiszen a tanulás során lóval vagy ellensúlyozó tömlőket használva gyakoroltak, amihez jelentősen nagyobb teljesítmény szükségeltetett. Tehát a

lovagok jellemzően páncélban, fegyverekkel és lóval mentek, meneteltek

a vízben (Kun, 1998). Sajnos a polgárok között nem terjedt úgy a fürdőzés
hagyománya, mint az ókorban, így ezt a korszakot visszaesésnek tekintjük.

A keresztény nézetek elterjedése, a megváltozott erkölcsök miatt a testkultúra fejlődése bizonyos régiókban lelassult, megállt. Az egyház nem csu-

pán a test edzését, élvezetét – így tehát az úszás gyakorlását –, de még a
fürdést is tiltotta (Biró, 2007).

Ugorva az időben, a reneszánsz korában (XIII–XVI. sz.), a Hunyadiak

uralkodásának idejére a testedzés mellett előtérbe került a higiénia, és

megjelentek a hideg-, a melegvizes-, sőt még a gőzfürdők is. Mátyás király

(1443–1490) fekete seregében, zsoldos hadseregében Jiskra János hadvezér
(1400–1469) vezetésével a táborita harci kiképzés fiatal korban kezdődött
el, amelynek alapjait a népi testgyakorlatok képezték. Ráadásul a katoná-

kat úszni is megtanították a képzett oktatók. A felnőttek katonai képzését
a mindennapos úszó-, lovagló-, futó-, birkózó- és kocsihajtó gyakorlatok

tették ki. Az úszás elterjedéséről szóló feljegyzések a kései humanisták

korára tehetők, sok fürdőnknek köszönhetően (pl. Gellérthegy) a XVI.
századi Magyarországon. Ezek között vannak egyesek, melyeket királyiakSCIENTIA PANNONICA
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nak neveznek, mivel a király itt is szokott fürdeni ezekben a fürdőkben,

ahol úszni is lehet.” (Oláh, In: Földes és mtsai, 1982, 40.)

Hazánk fürdőkultúráját a kutatók részben török eredetűnek (1541-től a

török hódoltság korától) tartják, részben azonban nem. A fellelhető szak-

irodalmak ellentmondásosak. Tény viszont, hogy a XVI. századi török

megszállás tovább növelte fürdőkultúránk színvonalát. Gőzfürdőket

(hammám) tisztálkodás céljából, termálfürdőket (ılıca) (Rudas, Császár,

Ilyenek voltak Egerben, Pécsen, Siklóson és Esztergomban is. A leírások

alátámasztják, hogy Esztergomban már a török hódoltság előtt is volt für-

dő, amit III. Béla király (1148–1196) első felesége Chatillon Anna (1153–

1184) 1170–1184 között építtetett. Itt nemcsak a hőforrások, hanem sa-

vanyúforrások is rendelkezésre álltak, amelyeket a gyógyításokhoz használtak a fürdőben és a közelébe épített ispotályban (Szállási, 1988). A Habsburg-Magyarország területén lévő fürdőkről rengeteg korabeli utazó és

történetíró írt elismerően. Ilyen többek között Jacobus Tollius (1633–
1696) holland humanista vagy éppen Edward Brown (1644–1708) angol

utazó. Nemcsak a fürdők felépítése és szépsége fogta meg őket (pl. Veli
bej fürdője), hanem a felvidéki magyarok kiemelkedő úszásjártasságára is

felfigyeltek (Brown, 1673; Kövér, 2013). Brown, az utazásairól írt egyik
könyvében Veli bej fürdőjét emelte ki:

„I obferved eight, and bathed in fome of them; the moft Magnificent is

the Bath of Velibey, very much beautified by Solyman; having four Cupo-

la’s, befides a very flately one is the middle, fupported by twelve large pil-

lars. There is high hill, called St. Jeromes Mount, which bath a Fort on
the top, and over-looks the Town and Country” (Brown, 1673, 33) 1.

1

„Látható itt néhány szép mecset és karavánszeráj (nagy és üres házak, melyek fogadók az utasok
részére) és számos kiváló fürdő, amelyekből nyolcat láttam, és fürödtem is bennük. Ezek közül a

legpompásabb a Velibey fürdő, amelynek szépségét nagymértékben emelte Szulejmán [szultán].
Négy kupolája van, s mellettük még egy középen, amely nagyon pompás és 12 nagy és vastag pillér támasztja alá [...]” (Sudár, 2003: 236)
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Rác- és Király-fürdő) relaxáció, pihenés céljából építettek (Papp, 2010).
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Összességében míg a fürdők a tisztálkodást, gyógyítást és felüdülést

szolgálták, addig az úszásra alkalmas létesítmények létrehozása, bővítése
elsősorban a katonaság harchoz szükséges vízbiztonságának, úszástudásá-

nak megszerzésére volt hivatott. A kör folyamatosan bővült, így a neme-

sek, később a köznép, míg végül a nők is csatlakozhattak a fürdőket láto-

gatók sorához. A nők számára külön látogatási időpontokat biztosítottak,
később pedig külön női fürdőket létesítettek (pl. 1852: Pest, Walter-féle
női uszoda a Dunán), mivel a közös fürdőzés még sokáig nem volt megen-
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gedett (Bakó, 1982; Földes és mtsai, 1982).

Az úszásra alkalmas helyek, uszodai létesítmények kialakítása
Magyarország ma is híres természetes vízkészleteiről, forrásairól. Ezeket a

természeti adottságokat kihasználva már az első századtól kezdve épültek
fürdőlétesítmények hazánkban. Az egyik ilyen „első”, a Római Birodalom
részeként, a római Aquincum (neve: aquae quinque/öt víz vagy akink/bő

víz) katonai település megépítése volt, amely 200 évig virágzott. A város

feltárásakor sok fürdőt, izzasztóhelyiséget és medencét találtak, valamint
volt köztük úszásra is alkalmas méretekkel rendelkező medence. A telepü-

lés maradványai ma is megtekinthetők Budapesten (Aquincumi Múzeum
és Régészeti Park). Az Aquincum első régészeti feltárása Schönvisner

István (1738–1818) nevéhez fűződik, amelyről a „De Ruderibus Laconici

Caldariique Romanorum” címen publikált tanulmányt 1778-ban. Leírásában részletesen mutatja be, hogy a tornacsarnokban („palaestra”) meden-

cék, fürdőkádak és izzasztókamrák álltak rendelkezésre a katonák számára.

Ezen felül a gazdag római polgárok is építettek – elsősorban tisztálkodás
céljából – saját privát fürdőket birtokaikon. A tehetősebb római polgárok

nemcsak fürdésre használták ezeket, hanem saját gyermekeik vízbiztossá

nevelése céljából is. A Római Birodalom fürdői kiemelkedőek voltak. Az
egyik legnagyobb úszásra alkalmas létesítményük a diocletianusi fürdő

(i. e. 305-ben épült), melynek medencéje 100×50 méteres volt. (Érdekességként megjegyezzük, hogy ma egy európai versenymedence mérete

25×50m, egy amerikai medence hossza 50 yard.) A birodalomban az i. e.
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VIII. századtól kötelezővé tették az úszás elsajátítását a fiatalság mellett a

katonaság számára is. Cézár elrendelte, hogy seregének minden katonája
tudjon úszni. Ezt különböző tesztekkel mérték fel, amit teljes fegyverzet-

ben is teljesíteni kellett. A források alapján ezekben a nagy méretekkel

rendelkező létesítményekben főleg katonai úszásoktatás folyt, ami során

búvárúszást is tanultak, valamint teljes fegyverzetben történő lovasúszásra

oktatták őket (Bakó, 1986; Földes, 1954; Freas, 1999).

tását igyekeztek kihasználni. Kórházakat építettek e gyógyhatású források

köré hol nagyobb, hol kisebb méretű medencékkel. Az egyik ilyen fürdőnk
a Gellért Gyógyfürdő (1178 körül a Gellért-hegy lábánál rendkórházat
alapítottak, ami később sokszor cserélt nevet és gazdát), amely kiemelkedő

és meghatározó helyet foglal el jelenleg is hazánk fürdőkultúrájában. Értékes gyógyvízkincse és építészeti szépsége miatt napjaink kedvelt
(gyógy)turisztikai célpontja a külföldiek számára is (Köbli, 2018).

Az első hivatalos nyitott, kincstári uszoda a Duna parton épült meg a

mai Lánchíd-fő környékén 1817-ben katonai célzattal, de bizonyos idő-

szakokban a civilek számára is nyitva állt. A XIX. században a sportélet

fejlődésnek indult, így 1836-ra már a civilek is kaptak egy saját, 36×14

méteres vízfelületű kerített részt a Dunában. Ezt követően sorozatban

épültek meg az ún. uszálystrandok a folyópartokon. Ezek szezonálisan
működtek nyáron, amit egy fából készült rács által a folyóból elkerített

részként kell elképzelni, jellemzően 20 méter hosszú, néhány méter széles,
két méter magas, felül nyitott lécszerkezetként. A kosárszerű rész akadá-

lyozta meg azt, hogy az úszókat elsodorja a vízáramlat (Dunántúli Napló,

1980; Horváth, 2017). A szerkezetek terveit folyamatosan fejlesztették.
Clark Adam (1811–1866) acélkosaras változatot tervezett például, amit

egy gép segítségével ki lehetett emelni a vízből. 1852-re négyre emelkedett

ezeknek a „ketrec” uszodáknak a száma, 1910-re már kilenc ilyen sportlé-

tesítmény volt Budapest dunai szakaszán. Az első épített uszoda Egerben
nyílt meg 1856-ban. 1860-ban nyitotta meg kapuit a Császár Fürdő, ami

már zárt medencével is rendelkezett. Megkülönböztetve, volt egy 25×10
8. ÉVF. 1. SZÁM
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A korai középkorban (Árpád-kor, 1000–1301) a forrásvizek gyógyha-
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méteres csak nők által látogatható és egy 35 méter hosszú csak férfiak

számára látogatható medence. 1926-ban Hajós Alfréd tervei alapján a 35

méteres medencét 25×50 méteresre változtatták, amiben nem sokkal ké-

sőbb már Európa-bajnokságot rendeztek. Az uszodák mellett 1973-ig
még a Dunában történő fürdőzés és kiúszás is engedélyezett volt. Ezt követően vezették be a tilalmat, mivel a víz minősége egyre inkább romlott,

így úszásra alkalmatlanná vált. Kutassi (1981) szerint az 1960-as években
uszodaépítési program kezdődött hazánkban, így számos vidéki iskolai
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körzet közelében is építettek úszásra alkalmas létesítményt. Az 1974–
1979-es időszakra pontos adatokat is találtunk hazánk úszásra alkalmas
létesítményeinek (úszómedencéinek) számáról. 1974-ben 291 úszómeden-

ce működött hazánkban, amelyből 32 db volt fedett. Ez a szám 1979-re
354-re növekedett, melyből 58 db volt fedett (Kutassi, 1982). Ismertebb,

úszásra alkalmas helyszínek a programok előtt korábban, és attól függetlenül is épültek. Ilyen volt például a Sárospataki Református Kollégium
közelében 1863-ban a Bodrog folyó partjára tervezett, vagy éppen az egyik

első, az 1877-ben a szarvasi főgimnáziumnál egy nyitott, civilek által is
látogatható uszodai létesítmény megépítése. A szakszerűbb létesítmények

megléte előtt folyóknál, tavaknál egy-egy elkerített részen tanították a

fiatalokat úszni. A könnyűszerkezetű uszodák megépülésével kezdődtek el
hazánkban a tömeges úszásoktatások, és az úszás tömeg- és versenysporttá

válása (Bakó, 1986; Kutassi, 1981; Szinyei, 1804; Zádor, 1988).

Az úszásoktatás fejlődéstörténete
A létesítményekkel párhuzamosan kialakult az úszás oktatásának igénye is.
Eleinte elsősorban a katonaság számára épültek az úszásra alkalmas he-

lyek, később fokozatosan egyre több ember számára nyíltak meg rangtól és
nemtől függetlenül, míg végül a felvilágosult gondolkodók, nevelők és
szakemberek által keretet kapott az úszás oktatása.

1538-ban jelent meg az úszósport első szakkönyve, ami nagy előrelé-

pésnek számított. Címe „Colymbetes, sive de arte natandi dialogus et festivus et iucundus lectu” (Az úszás művészete), írója, Nicolaus Wynmann
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(1510–1550) egyetemi tanár (Ingolstadt). Szakmai leírása párbeszéd formájú. Egy történetet mesél el, amelyen keresztül bemutatja az oktatás
során az úszásnemek sorrendjét – először a mellúszást javasolja megtaníta-

ni a gyerekeknek, majd a hátúszást –, emellett hangsúlyozza a technikák
szárazföldi elsajátítását is, a vízből mentés feladatait, a vízbeugrásokat, a

merülés és taposás feladatait (Meursing, 2014; Wynmannus, 1538). 1696ban már francia nyelven is kiadásra kerül egy szakkönyv Melchisédech

me, „The Art of Swimming” („Úszás művészete képekkel ábrázolva és

utasítások a hasznos fürdőzéshez”). A könyv akkora sikert aratott, hogy
további négy nyelvre fordították le, és első kiadását követően 100 évvel
később is újra kiadták. A szerző elsősorban a mellúszást részletezi művé-

ben, de a hason és háton történő váltott karú úszást is bemutatja (Biró,

2011).

Az iskolai oktatás rendszerében az úszásoktatás bevezetését a testi ne-

velés megjelenése előzte meg. Hazánkban a felvilágosodás korában az
iskolában zajló testmozgás sokoldalú végzését, ezen belül az úszásoktatás

igényét néhány neves pedagógus már az 1600-as években megfogalmazta.
Elméleteik az általános népoktatást képviselik. Közéjük tartozott az újkori
pedagógiai gondolkodás kimagasló képviselője, Johannes Amos Comenius
(Jan Amos Komensky, 1592–1670). Szerinte és sok más haladó szellemiségű pedagógus és orvos szerint fontos hangsúlyozni és ösztönözni szüksé-

ges a diákok testmozgását, mivel a humanista műveltség kialakításában a
testi nevelés fontos szerepet játszott (Náhlik, 1970; Zádor, 1988). Ennek

megfogalmazásával találkozunk az „Schola materna” („Anyaiskola”) című
(1929) művében, amelyben leírja, ha minél többet mozog a gyermek, an-

nál jobban alszik, emészt és nő, annál frissebb és elevenebb lesz testben és

lélekben. A neveléssel kapcsolatos gondolatait az 1657-ben megjelent
„Didactica Magna” („Nagy Oktatástan”) című művében fejti ki. Az iskolai

testi nevelés alapelveit elsőként jegyzi fel a Sárospatakon írt, később 1658-

ban megjelentetett „Orbis Sensualium Pictus” („A látható világ képekben”) című művében, ami a nevelésről, ezen belül a testi nevelésről részle8. ÉVF. 1. SZÁM
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Thevenot (1620–1692) francia író, tudós, feltaláló, utazó jóvoltából. Cí-
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tesebben is szól (Comenius, 1685). Comenius szerint a testgyakorlás az

iskolai nevelés fontos része. Megállapításai azért is számottevők, mivel az

általános testi gyakorlatok mellett kiegészíti a testmozgások sorát a futás-

sal, ugrással, ökölvívással, vívással és úszással. Könyve egyedülálló, mivel

minden írott részhez képek, ábrák társultak. Comenius azt vallotta, hogy a
gyerekek a képeket jobban megjegyzik, így könnyebben megértik a magya-

rázatokat hozzá. Az 1658-ban kiadott könyvében a 87. kép „Natatus”,

vagyis úszást jelent. Nézete szerint mindenkinek fiatalkorban szükséges
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elsajátítania a megfelelő úszómozgást, főként az életvédelem miatt. Elmé-

leteit a gyakorlatba is átültette, hiszen élete során több iskolát is alapított
és/vagy munkálkodott bennük meghívás alapján. Ezen intézetek sorába

tartozott 1650–1654-ig a Sárospataki Református Kollégium, ahol hazánkban először lett a testgyakorlás az iskolai nevelés szerves része, kötelező tantárggyá pedig 1858-ban vált (Magyar, 1996).

A század végén 1693-ban John Locke (1632–1704) „Some Thoughts

Concerning Education, On the Conduct of the Understanding” – Székely
Ádám fordításában „Gondolatok a nevelésről” – művében is megjelenik,

milyen fontos a gyermekek úszásoktatása, hiszen ez a mozgás, ez a tudás

sok ember életét mentheti meg a későbbiekben. Ráadásul az egészség
megőrzéséhez is hozzájárul, például ha hideg vízben fürdenek, természete-

sen kellő óvatossággal. Locke állítását a rómaiak nézetével is alátámasztja,

miszerint az úszástudatlanság azonos szinten van az analfabetizmussal

(Kornis, 1913; Locke, 1824). Jean Jack Rousseau (1712–1778) a francia
felvilágosodás egyik legnagyobb alakjának idézete is sokat elmond: „Min-

den folyóban kell tudni úszni és pedig olyan tökéletesen, hogy a Hellész

pontos átúszása se okozzon nehézséget…” idézi Rousseaut Stieber (1944,
637).

A felvilágosult abszolutizmus korában új irányt vett a nevelés ügye, re-

formok bevezetésével egységesítették az oktatást, és állami ügyként kezelték a fiatalok nevelését. Mária Terézia (1717–1780) Magyarország király-

nője, 1777 augusztusában kiadta hazánk számára az első átfogó iskolaügyi
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rendeletet, a Ratio Educationist 2. A Ratio által teljessé vált a Habsburg-

birodalomba történő egybeolvadásunk, immáron nemcsak politikailag,

gazdaságilag, közegészség szempontjából, hanem az oktatásügy szempont-

jából is (Pukánszky és Németh, 1996). A Habsburg-birodalom oktatási

célja, hogy kitörjenek az egyoldalú nevelés irányvonalából, fejlesszék az
oktatáspolitikát, ami által többek között az ifjúságból edzett polgárokat és
jó katonákat neveljenek. A Ratio az elsők közt foglalkozik a testnevelés

a testi játékokat aszerint, hogy a mozgások által kart vagy lábat erősítenek,

megjelölik a mozgásra alkalmas helyszíneket és időpontokat. Hol az iskola

mellett, hol szünidőben a városon kívül javasolják a szabadban történő
mozgások gyakorlatát fokozatos ellenőrzés és felügyelő mellett. A megho-

zott határozatok leszűkítették azokat a mozgásos tevékenységeket, amelyeket korábban Comenius meghatározott. Tiltották a korcsolyázást és
úszást a fiatalok számára, mondván fenyegető veszély számukra a természetben való gyakorlásuk (Kornis, 1913).

Természetesen annak lehetőségét nem vethetjük el, miszerint nem fo-

lyókban, hanem például medencékben történő úszásoktatás engedélyezve
lehetett, amelyet nem ellenőriztek. Ettől függetlenül elmondható, hogy
hazánk oktatásügye szembe ment a felvilágosodás eszméivel.

Az uszodák megépítésével párhuzamosan az iskolai testnevelés keretén

belül zajló úszásoktatásra az 1800-as években lelkes oktatók tettek erőfe-

szítéseket, függetlenül attól, hogy az utasításba még nem jelent meg ennek
lehetősége.

A felvilágosodást követően a filantropizmus és sportos vonalú arnol-

dizmus újabb lökést adott az úszás eszméjének, elősegítve ezzel az intéz-

ményes oktatás megvalósulását. Bernhard Basedow (1723–1790) 3 orvos
2

A hazai tanügy teljes rendszerének tervezete, melyet Ürményi József tanügyi tanácsos munkatár-

saival együtt dolgozott ki és 1777. augusztus 22-én Mária Terézia hagyott jóvá. A tanterv először
Bécsben jelent meg latin nyelven, majd magyar fordításban is: „Magyarország és a társországok át3

fogó oktatási-nevelési rendszere” címmel (Pukánszky–Németh, 1996).

Oronzio di Bernardi igazolta Archimedesz törvényét, majd ezzel a gyakorlati tapasztalattal foglalkozott tovább az úszásoktatás elméletével.

8. ÉVF. 1. SZÁM
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akadályaival. A rendelet iránymutatást ad a testi neveléshez, csoportosítják
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megalapította filantróp nevelési intézményét 1774-ben, amelyhez úszómedence is épült. Az úszásoktatás mellett életmentést is tanultak a fiatalok. A torna atyja, Friedrich Ludwig Jahn (1778–1852) és a matematika-

tanár Gerhardt Ulrich Anton Vieth (1763–1836) kimondja, az úszás a
testnevelés egyik legfontosabb feladata. Ezért is vették kezükbe az okta-

tást, és valósították meg az iskolai úszásoktatást az 1800-as évek elején.
Franciaországban 1879-től került bevezetésre az oktatási rendszerbe az

úszás, a polgárok, a katonák kiképzése és a jó egészség megszerzése céljá-

100

ból (Pelayo, 2010; Vervaecke, 2014).

A XIX. századból Johann Cristoph Guts-Muths (1779–1839) a

„Gymnastik für die Jugend” („Gimnasztika a fiataloknak”) című művében

kinyilvánította, hogy az állami nevelés feladata az úszás oktatása. A későb-

biekben Basedow filantróp nevelési intézetvezető úszásoktatási módszereit

átvéve, megírja az oktatás folyamatát is „Az úszás kis tankönyve az önta-

nuláshoz” (1789) címmel. Ez a mű magába foglalja a tökéletes gyakorlati

útbaigazítást az úszás minden neméhez a Bernardi-féle új olasz iskola és a

régebbi német alapok szerint. További munkásságában megjelenik a vízből
mentés is, mivel kötelességük a fiataloknak embertársaik életét megmen-

teni (Mihalovicsné, 2006). Ezt a szakkönyvet és módszert a későbbiekben

többen is használják, hozzájárulva ezzel az úszásoktatás elterjedéséhez.

Guts-Muths 1790-től már tanította intézeti kereteken belül az úszást 10–

12 éves iskolások számára nyílt vízben, édesvízi tóban egy Salzmann-féle 4

nevelőintézet keretein belül (Stieber, 1944).

Hazánkban jelentős változást hozott a filantrópia megjelenése a kortárs

magyar köznevelésnek, amelynek jótékony hatása az iskolai testnevelésre
és az úszásoktatásra is kiterjedt. Az egyik legfontosabb alapelvük, hogy a

lélek tökéletesítése a testtől függ, a test egyik eszköze a megvalósulásnak,
a fejlődésnek. Csillagh Károly 1841-ben Németországban publikált tan-

könyvében jelent meg ez az irányvonal, amely a „Der philantropische
4

A Németországban kibontakozó filantropizmus alatt több, kifejezetten gyakorlati ismereteket
átadó és a testi nevelést hangsúlyozó oktatási intézmény jött létre. Ilyen volt Christian Gotthilf
Salzmann nevelőintézete is (Klavigyik, 2018).
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Schwimmmeister” címet viseli. Ugyanez a könyv 1842-ben jelent meg
hazánkban „A filantropista úszómester” címmel. Csillagh könyvét követte

a Bettelheim testvérek által kiadott, ismeretlen szerzőtől származó „Aradi

úszómester – Úszásoktatás” c. műve 1842-ben (Csajka, 1982; Virág, 2019).
Hazánkban először 1804-ben a Sárospataki Református Kollégium is-

kolavezetése tett komoly lépéseket a biztonságos úszásoktatás feltételeinek

megteremtéséhez, amit iskolai törvénybe foglaltak. 1805-re kialakították a
így kezdetét vette – az országban egyedülálló módon elsőként – az intéz-

ményen belüli szervezett úszásoktatás Az oktatást az a tény is sürgette,
hogy a nyári szünetben – ahogy a korabeli helyi közlemények hírül adták –

több diák is belefulladt a folyóba. Az úszásoktatás bevezetésével ezt megelőzhették (Csajka, 1982).

Az 1840-es években egyre több kezdeményezés folyt az iskolai testne-

velés bevezetésére, reformjára hazánkban. Lelkes és aktív testnevelést tanítók elszántságukból fakadóan fejlesztették tanítványaikat testi edzésekkel.
Tavasi Lajost (1814–1877) – aki Pestalozzi eszméinek híve – az ország

egyik leghaladóbb pedagógusának tartották. Több országot is megjárt
(Németországot, Olaszországot), tapasztalataival a háta mögött a magyar

neveléstörténet kiemelkedő személyisége lett, a Nemzeti Sport a magyar

testnevelés úttörőjének nevezte hasábjain (Szelényi, 1914; Népsport,
1954). Tavasi a Pesti Gimnasztikai Iskola (evangélikus) testnevelő tanára-

ként küzdött a testi nevelés elfogadásáért, bevezetéséért, jómaga pedig

úszni tanította diákjait. Odáig jutott ez irányú törekvése, hogy az

1846/47-es tanévben az evangélikus gimnázium tanulóinak egyötöde (101
fő) rendszeresen vett részt úszásoktatáson. Ezen a ponton fontos megem-

líteni, hogy külön megegyezéssel, bizonyos létszámú szegényebb sorsú,
hátrányos helyzetű diákok úszásoktatását ingyen végezte a Nemzeti Uszoda közreműködésével, ami nagy lehetőség volt az esélyegyenlőség megtar-

tása végett az intézeten belül. Törekvéseit és elkötelezettségét mi sem
bizonyítja jobban, minthogy 1846-tól saját költségén adatta ki a Nevelési

Emléklapok című szakfolyóiratot (1846–1848), amely a polgári irányú
8. ÉVF. 1. SZÁM
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biztonságos úszásoktatás feltételeit a Bodrog folyó egy elkerített szakaszán,
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nevelési reformokat szorgalmazta. További városok, amelyekben iskolai

úszásoktatás folyt: Sárospatak, Nagyenyed és Sopron (Bakó, 1986; Földes
és mtsai, 1982).

Mindezen korai törekvések után hazánkban tovább váratott magára a

központilag bevezetett, szabályozott iskolai úszásoktatás. Először az 1916os középiskolai tantervben, majd 1925-ben az elemi iskolák tanterveiben
jelent meg az úszás tananyagként (Nagy, 1981; Arold, 1979).

Az úszásoktatás gyakorlata, módszertani fejlődése
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A XIX. század elején általánossá vált úszásoktatás elsőszámú oka a hábo-

rús időszakban történt vízbefulladásos halálozások magas száma (Bakó,

1986; Tóvári és Prisztóka, 2015). Mivel az úszás oktatása a katonai képzésből eredeztethető (ókor, középkor példái), így nem meglepő módon az

egyik legelterjedtebb módszertani gyakorlat egy ún. katonai számolásos,
vagyis ütemezett módszer volt. A katonai képzés részeként először szárazföldön tanították meg a majdan vízben szükséges mozdulatsorokat. A szárazon végzett feladatokat először alapállásból kiindulva végezték vezény-

szóra (egy- kettő- három- kartempó) elvégzése szakaszosan. Ez alapján a

lábtempó gyakorlása is alapállásból, csípőre tett kézzel indult. Ezt követő-

en a vízben, kötélen vagy rúdon felfüggesztve gyakoroltak, végül egy lazább felfüggesztést követően szabad úszással zárult a folyamat. A tiszt
vagy az oktató a medence partjáról hangosan diktálta a tempót (egy-kettő-

három), ez alapján hajtotta végre a mozdulatokat a katona, így tanulták

meg az ütemezett úszómozgást. Ez a technika Ernst Heinrich von Pfuel

(1779–1866) porosz katonai tábornok nevéhez fűződik, aki 1810-ben

hozta létre az első modern katonai úszóiskolát Bécsben (Long, 1933; Ri-

ordan, 1999; Rheker, 2003).

A legkorszerűbb módszerként – a katonai alapján – a szárazföldi mód-

szer terjedt el a civil szférában. Ehhez két eszközt alkalmaztak az úszó-

mesterek. Az egyik az ún. bak volt, amely a fiatalt a törzsénél támasztotta
alá, így vízszintes pozícióban sajátíthatta el a helyes mozdulatokat, míg a

második eszköz a heveder volt, amire felfüggesztették a tanulót. Itt is
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tempódiktálással igyekeztek segíteni az oktatandót. Ez utóbbi technika

Carl Heinitz (1816-ban megjelent könyve „Unterricht in der Schwimmkunst nebst einem heft Abbildungen”) szakember nevéhez fűződött. Miután elsajátították függesztett testhelyzetben szárazföldön a technikát, egy

bot segítségével mehettek a vízbe. Bebújtatták a hevederbe a személyt,
belógatták a vízbe, és a korábban begyakorolt mellúszó gyakorlatsort kel-

lett bemutatniuk. Ezek a gyakorlatok nagyjából 5-6 foglalkozást jelentet-

függesztett úszás mellett létezett még az úszó-öv, parafa-öv segítségével

történő tanítás. Emellett állati hólyagokat is használtak az oktatás során.
Ezekben az esetekben is vezényszóra történt a mozgásindítás a diák szá-

mára. Ennek a módszernek a hátulütője az volt, hogy nem rendelkezett az
úszó kellő vízbiztonsággal, és kitett fejjel haladt előre az elsajátított moz-

dulatokkal. Nem tanulták meg a víz alá merülést, a levegő kifújását a vízben, a helyes légvételt. Ez a csekély tudás életveszélyes nyílt vízen (Biró,

2007; Országos Testnevelési Tanács, 1926).

H. Ladebeck „Ladebecks Schwimmschule” („Ladebecks úszóiskola”)

című 1878-ban megjelent könyve már kiegészítette a katonai módszert a
siklás feladatával, ami azért számít úttörőnek, mert ő fogalmazta meg elő-

ször, hogy minden úszásnem alapja a siklás (Nagy, 1981).

1925-től új mérföldkő Kurt Wießner „Naturlicher Schwimmunter-

richt” („Természetes úszástanítás”) című könyve, amelyben az úszástanulás

első lépéseként bevezeti a vízhez szoktatást. Vagyis ahhoz, hogy a tanulók
elsajátíthassák az úszómozgást, először meg kell ismerniük a sajátos tulaj-

donságokkal rendelkező közeget, a vizet, az abban való biztonságos moz-

gást. A Wießner-modell alapján az úszástanulás sorrendje a következő

lett: 1. vízhez szoktatás, 2. siklás a víz felszínén, 3. kar- és lábtempó elsajá-

títása, 4. levegővétel. Ennek a tanítási módszernek az elterjedése kezdetben nehézkes volt, hiszen meg kellett találni, átépíteni, vagy új létesítmé-

nyek létrehozásával kellett megteremteni az ideális oktatási környezetet,

ami alacsonyabb vízmélységű medencét jelent. Wießner tézisei jelentősen

befolyásolták számos európai ország medenceépítéseit (pl. Hollandia, Dá8. ÉVF. 1. SZÁM
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tek, ezt követően mehettek be szabadon, eszköz nélkül a vízbe. A kötélen

KOVÁCS ZSÓFIA – PRISZTÓKA GYÖNGYVÉR

nia, Lengyelország). Elméleteit szem előtt tartva az építészeknek olyan
oktató medencéket kellett tervezni, megépíteni, melyek a kisgyermekek

számára mellkasig érő vizet jelent – testmagasság mínusz 20 cm – körülbe-

lül 50–90 centiméteres (fokozatosan mélyülő) medencemélységet. Az ilyen

mélységű, kis vízfelületű medencéket tanmedencének nevezik. A probléma
áthidalását követően a módszer gyorsan elterjedt az iskolai úszásoktatások

számára létrehozott alacsonyabb mélységű medencék által és a szárazföldi

gépek (bak, rúd) háttérbe szorulásával (Nagy, 1981; Strejcek, 2015). Így
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alakult ki a mai korszerű oktatási modell, amely a vízhez szoktatással veszi
kezdetét, amit a siklás, majd az úszásnemek tanítása követ. A szárazföldi
mozgástanítás is megmaradt, de nem különválasztva a víztől, a vízi gya-

korlatoktól, mint a századforduló tájékán tették, hanem annak kiegészítő-

jeként alkalmazzák. Az 1920-as években egyre korszerűbbé váló edzésvezetés és technikai leírások kerültek megfogalmazásra a Testnevelési Utasí-

tások köteteiben, 1930-tól kezdődően élettani, orvostudományi és a peda-

gógiai kutatások is segítették a sportági technika fejlődését, egyes szak-

módszertani könyvekben külön fejezetet kaptak a vízből mentés gyakorlatai, mint kiegészítésképpen (pl. Arold, 1979).

A 2000-es évektől kezdődően fordulat látható az iskolai úszásoktatás

nemzetközi színterén, folyamatos változáson esnek át a fogalmak – úszástudás, vízbiztonság, készségszint, vízi kompetenciák, vízi jártasság – és az

iskolai követelmények is elkezdtek ez alapján módosulni (pl. Ausztrália,
Franciaország, Finnország). Jellemzően kompetencia- és készségalapúvá

fejlődött világszerte az iskolai úszásoktatás követelményrendszere, mód-

szertana, vagyis fókuszba kerültek a vízből mentés feladatai és a szimulációs gyakorlatok (Stallman és mtsai, 2017; Kovács–Prisztóka, 2020). A ma-

gas jövedelmű (pl. OECD) országokban történő vízbefulladási számok

csökkenése (WHO, 2014, 2020) is bizonyítja, hogy minél jobban rendelkezésre állnak az infrastrukturális feltételek – átalakul az úszásoktatás a

vízi kompetenciáknak megfelelően –, annál nagyobb a diákok lehetősége,
esélyük a túléléshez szükséges készségek megszerzésére saját maguk és
mások életének megmentése érdekében.
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Az úszásoktatás megjelenése a tantervi utasításokban
a XIX. századtól napjainkig

A tanterveket, utasításokat vizsgálva követhetővé válik, hogy mikor és
hogyan változott az úszásoktatás követelményrendszere az iskola keretein
belül.

Az abszolutizmus korában nyilvánosságra került Népoktatási törvény

(1868. 38. törvénycikk 5) hangsúlyozta az iskolakötelezettséget, tanköteleA kiadott népiskolai tanterv „Tanterv a népiskolák számára” (1869) meg-

fogalmazta a népiskolai oktatásának tartalmát (népiskolák, polgári iskolák)
tanítási célokat, követelményeket, óraterveket és egy minimális módszer-

tant. Az 1868. évi XXXVIII. törvénycikk 55. § az elemi népiskola köteles
tantárgyai közé sorolja a testnevelést, azonban csupán a tanórák 5%-a volt

testnevelésre fordítható. A testnevelés óra keretén belül a tornagyakorlato-

kat kötelezővé tették, és nagy hangsúlyt fektettek a katonai rend- és sorgyakorlatokra, fegyvergyakorlatokra, sajnos azonban az úszásról nem tet-

tek említést (Bakó, 1986; Ballér, 1996; Lampel, 1869; Révész és Bognár,

2006). 1909-ben az I. Magyar Országos Testnevelési Kongresszuson Vida
Henrik előadásában a kötelező iskolai úszásoktatás bevezetését sürgette, a

második kongresszus (1930) határozata kívánatosnak tartotta, hogy az

ország valamennyi iskolájába bevezetésre kerüljön az úszás oktatása, azon-

ban az elemi iskolák tantervei alapján elmondható, hogy egészen 1925-ig
váratott magára (Arold, 1979). A forráskutatás során ugyan több szakiro-

dalomban történt utalás egy 1915-ös polgári iskolákra vonatkozó tantervre

és az 1918-ban megjelent elemi népiskolák számára tervezett tantervre, de
mindkét esetben ellentmondást találtunk a tantervekben való megjelenés
évszámait illetően. Saját elemzésünk alapján és Arold (1979) alátámasztá-

sával kijelenthető, hogy egyes szakirodalmakkal ellentétben, amelyek az
5

Magyar joganyagok - 1868. évi XXXVIII. törvénycikk - a népiskolai közoktatás tárgyában. Szen-

tesítve: 1868. XII. 5. Kihirdetve: a képviselőházban 1868. XII. 5. a főrendek házában 1868.
XII. 6.
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zettséget, a népiskolai oktatás ingyenességét és az anyanyelvű oktatást.
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1918-as tantervben való megjelenést írják elsőnek, félrevezetők. Az iskolai

úszásoktatás az elemi népiskolákban hivatalosan 1925-ben került tantervi
keretbe.

Az 1925-ös tanterv szerint az első négy osztályban vízbe még nem

mentek a gyerekek, csak a szárazföldön gyakorolták az úszás rávezető feladatait. Ötödik osztálytól a vízbiztonság kialakítását és a mellúszás gya-

korlatait írták elő, de távolságot nem szabtak meg. Az 1926-os testnevelési

utasításban elsőként jelent meg vizes sportági átfedés, a vízipóló és az
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életmentés. 1927-ben már hamarabb – 1. osztálytól kezdve – vízbe mehettek a diákok, mint az 1925-ös tanterv szerint, emellett meghatározták a

távolságot is: 50 métert kellett leúszniuk legkésőbb az utolsó tanórán.
1953-ig hol szigorúbban, hol egyáltalán nem volt keretbe foglalva köve-

telmény, csupán megjegyzéseket illesztettek a tervezetekbe komolyabb

meghatározások nélkül. 1963-tól az „alkalmanként” megfogalmazást fel-

váltotta az óraszámok meghatározása (10–16 óra), és évről-évre már a
kötelező távolság is feljegyzésre került. Ennek oka lehetett az épülő uszo-

dák nyújtotta tágabb lehetőségek (uszodaépítési program), ahol a nyílt

vizekkel ellentétben könnyebb volt távolságot mérni (Kutassi, 1981). Így a

felméréseket jobban lehetett pontosítani a testnevelést tanítók számára,

mind pedig vizualizálni és teljesíteni azokat a gyermekek által. Ettől kezd-

ve néha csökkent a kért távolság (pl. 10–15–25 m), néha pedig növelték

azt. Volt, hogy emelték az óraszámot, vagy változtattak az úszásnemek

sorrendjén (mellúszás – gyorsúszás cseréje). A legnagyobb óraszám (45

óra) 1973-ban állt rendelkezésre az úszástanulásra.

Az 1960-as évek második felétől már minden előírt tantervben szere-

pelt az úszás. A napjainkat is jellemző 32 órás foglalkozás 1978-tól talál-

ható meg a tantervi változatokban. 1952-től főiskolákon és egyetemeken
tanították az úszást és annak oktatását. 1956-tól a vidéki uszodákban tanfolyam jelleggel került közelebb az iskoláskorúakhoz az úszás elsajátításá-

nak lehetősége (pl. Győr, Eger, Esztergom, Debrecen, Miskolc, Ózd).

Végül 1959-től Rákospalotán valósították meg először, hogy a kerület
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minden nyolcadikos diákja központilag szervezett keretek között tanuljon
meg úszni (Bakó, 1986).

Sportági átfedéseket tekintve 1926-tól rendszertelenül, de több vízben

űzhető sportág is megjelent a tantervi változatokban. 1926-ban már volt

vízilabdázás, vízbőlmentés (életmentés), ez utóbbi 1927-ben szintén.
1941-ben és 1943-ban a búvárúszás került be a tantervbe. 1978-ban a
békauszony segédeszközként került megnevezésre, míg 1990-ben az uszo-

újabb, 2020-as tanterv felsőbb évfolyamokon távolság meghatározása nélkül, készségszinten írja elő a minimum egy úszásnem elsajátítását. Ez

utóbbiban – amennyiben adottak a feltételek – már 36 óra áll rendelkezésre mind 1–2. évfolyamon, mind 3–4. évfolyamon. Kiegészítésként fogalmazódik meg, hogy heti rendszerességgel szükséges végezni egész tanév-

ben, lehetőleg két egymást követő évfolyamon még akkor is, ha ehhez

tananyag átcsoportosítás szükséges. Új, hogy a gyógytestnevelés keretén

belül is alkalmazható, vagyis ezzel együtt bővíthető az úszás óraszáma az
iskolákban. Ezek az óraszámok felsőbb évfolyamokon is jelen vannak, és a

korábban tanult gyakorlatokra épülve növelhető a tananyag. A kerettanterv
alapján az elsajátított úszásnem(ek) készségszintű teljesítésére, felsőbb

évfolyamon a vízbőlmentési és életmentési ismeretek elsajátítására, újabb

úszásnem megtanulására, vízilabdázásra és egyéb vízben űzhető sportágak

megismerésére és megszerettetésére van mód.

Az iskolai úszásoktatás jelenlegi helyzete
Tény, hogy a sportág iskolai testnevelésben betöltött szerepe jelentős mértékben nőtt, és a tantervek viszonylag tág teret adnak az úszásoktatás megvalósításához. A más közegben történő mozgásforma oktatását a tantervi
előírások jellemzően az első és második osztályba helyezik, mivel az isko-

lába lépéskor a tanulók már rendelkeznek az úszómozgás megtanulásához

szükséges élettani és motorikus fejlettséggel, így alkalmasak a csoportos
úszástanulásra (Kiricsi, 2002). Tóth Ákos (2002), a hazai úszósport elis-

mert szaktekintélye is kiemeli módszertani könyvében, hogy az úszásra
8. ÉVF. 1. SZÁM
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nyosúszást jegyezték fel, 2013-ban már a műugrás is opció volt. A leg-
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mint alapsportágra óriási társadalmi igény van. A gyermekek számára az
elsők közt kell, hogy szerepeljen a kisgyermekkori sportok elsajátításában.
Ezt Schmitt Pál, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság tagja, az EU Parla-

ment korábbi alelnöke nyilatkozatában is hangsúlyozza: „Látnunk kell, ha
az atlétika a sportok királynője, akkor az úszás a sportok királya. Kevés
olyan sportág van, amely annyira jótékony hatással van az ember egészségére, mint az úszás…” (MÚSZ, 2019).

Hazánkban a központi tantervek javaslatai alapján – ahol az iskola és
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annak fenntartói partnerek voltak –, megszervezték a diákok számára az

úszásoktatást akár részben, akár teljes költség árán, szülői hozzájárulással.
Bevonták az iskolák által elérhető és szabad kapacitással rendelkező úszóegyesületek vezetőit, edzőit az oktatás gördülékeny megvalósítása érdeké-

ben. Önkormányzati szinten a 2000-es évek jelentős változást hoztak,
hiszen egyre nagyobb hangsúlyt helyeztek az iskolafenntartók az uszodai

létesítmények, szakemberek centralizált összehangolására, a gyermekek

tanításának hatékonyabb megvalósítása érdekben. Ezt követően a 2012-es
évben bevezetésre került a mindennapos testnevelés, ami újabb esélyt adott

az úszásoktatás megvalósulására, fejlesztésére (Köznevelési törvény 97. §
(6) A 27. § (11)).

A Magyar Úszó Szövetség (továbbiakban MÚSZ) a kormány együtt-

működésével meghirdette a „Minden gyermek tanuljon meg úszni” (to-

vábbiakban MGY) programot 2013-ban, mely tágabb lehetőséget nyújtott

az úszásoktatás iskolai keretek közötti megvalósulásához. Az MGYkormányprogram keretében kapott összegek különböző, gyermekeknek

szóló úszásoktatást biztosító sportegyesületek, iskolák számára szervezett
oktatásokba folynak. Ebbe beletartoznak az önkormányzatok, iskolák és

egyesületek egyaránt. A program elsődleges célja, hogy az 1–2. osztályba
járó gyerekek iskolai úszásoktatáson vegyenek részt, és a képzés végén egy

vagy két úszásnemben ússzanak le legalább egy hosszt, jellemzően 25 métert. A szövetség másodlagos feladata a program segítségével az úszósport
utánpótlásbázisának növelése (Tóth és Kiss, 2014). A célok elérése érdek-

ében igyekeznek növelni és minőségileg fejleszteni hazánkban az erre alSCIENTIA PANNONICA
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kalmas tanmedencék, uszodák számát. Ehhez járul hozzá a 2014-ben be-

vezetett Tanuszodaépítési Program is, mely során – a tervek és ezzel kap-

csolatos nyilatkozatok szerint – minden járásban lesz tanmedence (Szabó,

2018). A Központi Statisztikai Hivatal felmérése alapján követhető, hogyan változott a program bevezetése óta hazánk uszodai létesítményeinek

száma (KSH, 2019). Míg 2013-ban 156 uszoda és 202 tanuszoda volt

hazánkban, addig 2018-ra számuk csökkent: 138 uszoda és 184 tanuszoda

Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program I-II. ütemének keretében
megvalósuló tanterem-, tornaterem- és tanuszoda-beruházások előkészíté-

sével kapcsolatos intézkedések történtek 2017-ben, amely során 25 tan-

uszodával tervezték bővíteni hazánk vizes felületét. A program jelenleg is
zajlik, és összesen 51 létesítmény megépítését tervezték.

A Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program keretein be-

lül létesülő (létesült) tanuszodák elsődleges feladata a kötelező testnevelés

órák keretében végzett úszásoktatás kiszolgálása reggel 8 órától délután 16
óráig. Az uszodák mind rendelkeznek, rendelkezni fognak egy 10×6 méteres, 32 fokos hőmérsékletű tanmedencével, valamint egy 25×15 méteres
sportmedencével. Ezek a létesítmények könnyűszerkezetűek lesznek, ame-

lyeket nyáron nyitott medenceként is tudnak majd üzemeltetni (Nemzeti
Sportközpont honlapja, 2020).

A Központi Statisztikai Hivatal elérhető adattáblázata 6 alapján szer-

kesztett diagram a 2010–2018-as időszak tanmedencék és medencék da-

rabszámbeli alakulását mutatja be. (2. ábra). A KSH (nyilvántartási szám:
20200415-89551) munkatársa megerősítette, hogy az uszodaszámok öszszesítése az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (továbbiak-

ban ÁNTSZ 7) üzemeltetési szabályzata alapján történt (medence minősí-

tése, besorolása a medence egyidejű befogadóképessége alapján). Így abban
6

7

STADAT tábla: 6.4.5.7. A fürdők főbb jellemzői, forgalma és a fürdők által nyújtott szolgáltatások (2010–2018)

Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat jogutódjaként jött létre a Nemzeti Népegészségügyi Tisztiorvosi Szolgálat.
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működik. A Kormány 1281/2017. (VI. 2.) Korm. határozata a Nemzeti
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az esetben, ha egy létesítmény tanuszodának „vallja magát”, lehet mellette

versenymedence, és ez fordítva is igaz, az uszodában, sőt gyógyfürdőben is
lehet tanmedence.

110
7. ábra

Az oktatásra alkalmas tanuszoda, uszoda számának változása (2010–2018)
Saját szerkesztés a KSH adattáblázata alapján.

A KSH adattáblázata alapján nem növekedett a tanuszodák, uszodák

száma 2014-hez viszonyítva, amely ellentmondásba ütközik Balog Zoltán,

az emberi erőforrások korábbi miniszterének 2018-as nyilatkozatával,

miszerint „a 2014-ben indított program keretében az elmúlt négy évben
tizenöt új tantermet, négy új iskolát, hat új tanuszodát, valamint húsz tornatermet adtak át.” Ez alapján 2014-hez viszonyítva 193 tanuszodával
rendelkezne hazánk (Hegedűs, 2018). Az ellentmondások oka lehet, hogy

a párhuzamban megnyíló uszodák mellett más vizes intézmények végleges

bezárásra kerültek (pl. korszerűsítés hiánya, fenntartási problémák stb.).

Előreláthatóan a jelenlegi számok a második ütem során nőnek, amelyek

alapján javulhatnak az úszásoktatás feltételei mind az iskolák, mind a felnőtt lakosság számára.
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8. ábra

Uszodák és tanuszodák megyei eloszlása Magyarországon KSH STADAT 6.4.5.7. alapján
(2018). Program: QGIS 3.4.10.es verzió. Forrás: saját szerkesztés.

A térkép (3. ábra) hazánk uszoda- és tanmedence-eloszlását mutatja

be. Jól látszik, mely megyékben van a legtöbb és legkevesebb uszoda és

tanuszoda. A 2018-as adatok szerint 184 darab tanuszoda és 138 darab

uszoda található Magyarországon. Ez utóbbiból a legkevesebb (16 db)
tanuszodával a nyugat-dunántúli régió rendelkezik, amit 14 uszoda egészít

ki. Megyére lebontva a legkevesebb tanmedence Nógrád és Jász-Nagykun-

Szolnok megyében van. Az előbbiben 2 db, míg az utóbbiban 4 db tanuszoda igyekszik kiszolgálni az igényeket.

Egyértelmű, hogy Budapest és környéke vezet fővárosi pozíciójából fa-

kadóan, míg az északi régió területein van a legkevesebb uszoda. Ez utób-

binál logikusnak tűnhet azt állítani, hogy ennek oka a régió természetföld-

rajzi adottságaiból fakad, kevesebben laknak ott, így kevesebb uszoda is
elegendő a lakosság számára, de ez így már nem teljesen állja meg a helyét.
Korábban talán elfogadható válasz lett volna, de 2005-től a lakosság száma

nőtt. A KSH 2016-os adatai azt mutatják, hogy az alacsonyabb népsűrű-

ségű megyék a Dunántúlon találhatók (50,6–65,0 fő/km2) míg az Északi8. ÉVF. 1. SZÁM
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középhegység területein népsűrűség tekintetében közepesen lakottak a
területek (80,1–100,0 fő/km2). Tehát a népességszám növekedésével pár-

huzamosan nem épültek új uszodák az adott megyékben, a programok

kezdetéhez képest pedig 2018-ig bezárólag – a KSH fogalmi meghatározása alapján – csökkent az oktatásra alkalmas uszodák száma. Ez termé-

szetesen nem zárja ki annak lehetőségét, hogy KSH-tól eltérő meghatáro-

zás alapján nem lenne több „vizes” létesítmény.

Összegzés
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A tanulmány több szálon tekintette át Magyarország fürdőkultúrájának

történetét, az uszodai létesítmények és vele párhuzamban az úszásoktatás
kialakulását, majd annak rövid módszertani fejlődését. Bemutatásra került

az iskolai úszásoktatás kialakulása ambíciózus és innovatív oktatók, testne-

velést tanítók által, az oktatás módszertanának a megváltozása az egyes

korszakokban, és mindezt hogyan befolyásolta az oktatás körülményeinek,
helyszíneinek a befolyásoló hatása (nyílt víz, medence). Nyomon követhe-

tő, milyen gyorsasággal fejlődött az infrastruktúra annak érdekében, hogy
a legmegfelelőbb módszertant alkalmazhassák az oktatók.

Az oktatási módszerek fejlődése évtizedeken, századokon keresztül fo-

lyamatosan formálódott, amíg napjainkra kiforrott az az oktatási modell,

amely a vízhez szoktatással veszi kezdetét, és a siklás elsajátítása után az
úszásnemek tanításával folytatódik. A 2000-es évektől kezdődően a nem-

zetközi szférában fordulat látható az iskolai úszásoktatás színterén, módo-

sulnak a fogalmak, és az iskolai követelmények is jellemzően kompetencia-

és készségalapúvá fejlődnek világszerte. Nagyobb hangsúly helyeződött az
úszáskészség, az optimalizált úszótechnika elsajátítására napjainkban (Kovács–Prisztóka, 2020).

A tantervek történeti áttekintéséből kiderül, hogy olykor kitolódott az

úszómozgás megtanításának korosztálya. Ennek oka a katonai módszer, a

szárazföldi módszer dominanciája, amit szerencsére az 1950-es évektől
kezdve vetkőz le magáról az úszószakma. Igazságtalanság lenne a katonai

úszásoktatásban elért eredmények értékelésekor, ha figyelmen kívül hagySCIENTIA PANNONICA
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nánk az akkori körülményeket. Az akkor rendelkezésre álló lehetőségekhez mérten, saját célcsoportját tekintve, sikeres és jónak mondható mód-

szertannal dolgoztak. Az úszástanítás gyakorlati mikéntjét elsősorban a

tanítás infrastrukturális feltételrendszere határozza meg, és az ennek megfelelő elmélet kialakítása. Ez volt az oka, hogy először a szárazföldön
kezdtek, majd a korábban bemutatott módszerekkel a mély és hideg vízben tanítottak elsősorban felnőtteket, katonákat (Nagy, 1981).

va egyértelmű, hogy a korai törekvések nem tették lehetővé az egész or-

szágra kiterjedő úszásoktatást, és ennek reális lehetőségei napjainkban is
hiányosak. Gyémánt 1980-ban végzett vizsgálatában hasonló megállapítá-

sokra jutott. Véleménye szerint az úszásoktatás részbeni fogyatékossága a

létesítményhiány. Ez a probléma napjainkban is aktuális, amely ellen a
létesítményfejlesztéssel és az uszodaépítési program segítségével próbálnak
tenni.

Az úszómozgások módja, funkciója történeti koronként eltérő képet

mutat. Míg az őskorban az élelemszerzés és védelmi szerepén volt a hang-

súly, addig napjainkra már a kiválasztás, az (él)versenyzők nevelése és a
rehabilitációs, prevenciós, rekreációs hatásmechanizmusa került előtérbe.

Bizonyítható, hogy a folyamat egészére a környezeti tér jelentős hatást

gyakorol. A történelmi időszakok során ezek folyamatos korszerűbbé válá-

sa nagymértékben segítette az úszómozgások oktatási folyamatát, annak

modernizációját. A térbeli változások miatt folyamatosan módosulnak,

fejlődnek a módszerek, az eszközök és az eredményesség is. Összegzésként
megállapítható, hogy a mozgástanulás folyamatára és annak eredményességére a környezeti változások pozitív hatással voltak.

Következtetés
Tanulmányunkban végigvezettük, hogy idomult az úszásoktatás céljainak

és igényeinek megfelelően a környezet, később az épített infrastruktúra és

vele párhuzamosan a módszertan. Az iskolai úszásoktatásban bekövetkező
nemzetközi szintű változások, vagyis a kompetencialapú, készségszinten
8. ÉVF. 1. SZÁM
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Az infrastrukturális hiányosságokat és a módszereket párhuzamba állít-
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történő úszástudás igénye, annak fókuszba kerülése hazánkban is tantervi

és gyakorlati módosításokat fog maga után vonni. Biztos, hogy rövid időn

belül a korábbi tantervi előírásokhoz hasonlóan (pl. az 1940-es években
kiadottak) újra előtérbe kerül az úszás életmentő funkciója az iskolai oktatásban, vagyis az ön- és társmentés, valamint a különböző eszközökkel

történő úszás elsajátítása (NAT 2020). Várhatóan a vízben történő sport-

mozgások palettájának minél szélesebb körű megismertetése a rekreációs

célú, szabadidőben végzett fizikai aktivitásra való ösztönzés érdekében is

114

erőteljesebben jelenik meg, mint az, hogy a lehető legrövidebb időn belül
tökéletes úszótechnikákat sajátítsanak el a tanulók. Természetesen ezek a

változások infrastrukturális és eszközbeli újításokat is feltételeznek. Az
ehhez szükséges létesítmények (uszodák, tanmedencék) számának biztosí-

tása mellett növelni kell az úszásoktatásba bekapcsolódó, megfelelő szakmai felkészültséggel rendelkező pedagógusok számát együttműködésben a
szakképzett úszóedzőkkel, úszóoktatókkal. Bővülhetnek az oktatásban

használható eszközök tárháza, bekerülnek az életmentő hevederek, mentőbabák, műhínár, valamint további úszást befolyásoló akadályok is annak

érdekében, hogy az épített környezetben minél élethűbb szimulációban
gyakoroljanak a diákok. Ezekkel egyrészt változatosabbá, érdekesebbé
tehető a monoton faltól-falig történő úszás, és nem utolsósorban prevenci-

ós céllal, tudatosan az életkori sajátosságokhoz igazítva alkalmazásukkal
megelőzhető egy jövőbeni esetleges vízibaleset.
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Emergence and Development of Swimming education Historical overview

Abstract
Throughout history, there has been a huge significance in the mastery of swim-

ming movements in the development of swimming education. While first off, this

was a method of obtaining food, now it has a recreational and safeguarding purswimming is the reason why after many decades of trying swimming finally ap-

pears in public educational systems, bringing forth opportunities so every child
can take part in this sport. Changes in time and environment influence the educa-

tional needs and implications of swimming movements to a great degree. To

acquire a historical review, we will analyze the occurrence of swimming, its significance, functions and in the end, its presence in the public educational system.

We analyzed the written documents that circumscribe the teaching processes of

swimming, examined the first pioneers whose efforts contributed to the manifes-

tation of swimming in public education. Following up on all this we studied the

spatial changes of the process, its systems of equipment, location, and the role of
swimming education in public schools. The execution of swimming movements

and their functions show a historically diverse picture. Nowadays the top priority

function is the protection of health, the nurturing of talented athletes, the recreational, preventive and rehabilitative mode of actions. Throughout periods of his-

tory, the change of environmental factors facilitated the educational process of

swimming movements and it can be proven that the environmental factors influ-

ence the outcome of teaching processes to a large degree. Because of the change

in spatial factors the methodologies, equipment and results are all improving. All

these elements led to the conclusion that swimming education should take place
as soon as possible in early childhood considering schools and physical education.

Keywords: swimming lessons, educational conditions, development, environmen-

tal impacts
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pose alongside its tremendous health benefits. The multi-faceted nature of

MÉSZÁROS V IRÁG

Megszüntetett hallgatói jogviszonyok
háttértényezői
A kutatás keretei, előzmények
dell (HÉM) megalkotása a hazai műszaki felsőoktatás vonatkozásában. A
megközelítési aspektus alternatíváját jelenthetné a sokszor tévesen minő-

séggel azonosított felsőoktatási rangsorok logikájának (Török, 2009)

(Hrubos, 2014a) (Gonçalves–Calderón, 2017) (Rust–Kim, 2015). A lean

management filozófiája szerint konceptualizálva a minőség és a hozzáadott

érték megközelítését, alapmegállapításaim szerint a felsőoktatás mint szol-

gáltatási folyamat (Veress, 2008) értelmezhető, a felsőoktatásban tapasz-

talható lemorzsolódás a hozzáadott érték modell veszteségelemeként van
jelen, így a lemorzsolódás vizsgálatával inverz módon közelíthetünk a

HÉM elemeihez. Jelen írás egy kapcsolódó részkutatás néhány eredményét

tartalmazza, mely részkutatás fő kérdése, hogy fellelhetők-e olyan mintá-

zatok a hallgatói jogviszony saját kérésre vagy egyéb okokból történt meg-

szüntetését átélt hallgatók eseteiben, melyekkel bizonyos elemek a hozzáadott érték modellben pozícionálhatók. További kutatási cél a lemorzsoló-

dás mint veszteség cizellálása, kategorizálása, illetve olyan mintázatok

detektálása, melyekkel jobban megérthetjük a lemorzsolódás mögötti oko-

kat, tényezőket, s ezáltal közelíthetjük a hozzáadott érték modell alkotó-

elemeit, illetve prevenciós akciókat azonosíthatunk.

Kulcsfogalmak
Műszaki felsőoktatás (STEM higher education)
Műszaki felsőoktatásnak (és ehhez tartozó intézménynek) értelmezem
jelen kutatásom során az MTMI (műszaki, természettudomány, matema8. ÉVF. 1. SZÁM
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A kutatásom fő célja egy neveléstudomány fókuszú hozzáadott érték mo-

MEGSZÜNTETETT HALLGATÓI JOGVISZONYOK HÁTTÉRTÉNYEZŐI

tika, informatika) végzettségek területén képzéseket gondozó felsőoktatási

intézményeket, ami nem zárja ki, hogy más tudományterületekhez tartozó
szakokat, képzéseket is gondozzon a felsőoktatási intézmény.

A felsőoktatás minősége (quality of higher education)
A minőség lényegének megértésében jó rendezőelv a modern minőségügy
értelmezési keretrendszere, mely a középpontjában álló igénykielégítési
folyamat minőségét értelmezi. A minőség a fogyasztásban érdekeltek
igényeik kielégítése által mennyi értéket kapnak. Így a minőség az igénykielégítési folyamat által átadott érték (Veress–Birher–Nyilas, 2010). Mind-

ezt felsőoktatási kontextusba helyezve a felsőoktatás, mint szolgáltatási
folyamat minősége a felsőoktatási folyamat során átadott – a stakeholderek

értékítéletén alapuló – érték. Mely érték, (átvéve Veress, 2010 meghatározását) szűk értelemben véve a stakeholderek „egyéni” nyeresége, mint pél-

dául a végzett hallgató által megszerzett munkaerőpiaci pozíció és jövede-

lem, vagy a munkaadónak a könnyen beilleszthető, hatékony munkaerő
által termelt nyereség; tág értelemben azonban a felsőoktatás társadalmi

értéke 1. A fentiekből adódik, hogy a minőség ezerarcú, ahány érdekelt fél,

annyi értékrend-bázisú metamorfózisban jelenhet meg; kutatásom során a
társadalmi és az intézményi nézőpontra fókuszálok.

A felsőoktatás hozzáadott értéke (added value of higher education)
„Az a növekedés/fejlődés/többlet/erősödés, amit a hallgató az egyetemi

tanulmányainak köszönhetően a tudás, készségek, képességek, szakértelem

és más jellemzők/tulajdonságok vonatkozásában elért.” 2 (Harvey, L.,

2004–19, Analytic Quality Glossary, Quality Research International,
http://www.qualityresearchinternational.com/glossary/quality.htm, letöl1

A felsőoktatás társadalmi hasznát jelentik azok az externáliák, melyek az oktatásba nem bevont
szereplők számára is hasznot jelentenek, mint pl. környezettudatosság, demokratikus, emberi jogi,

szociális aktitivitás, társadalmi kohézió, adaptációs képesség stb. (McMachon, 2017) (Polónyi,
2

2020)

Saját fordítás.
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(stakeholderek) – értékrendjeik bázisára épülő – értékítélete arról, hogy
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tés ideje: 2020. április 1.) Harvey definíciója „csupán” a hallgatói egyéni

nyereséget jelenti. Írásom során a felsőoktatás hozzáadott értékén a felsőoktatási folyamat során átadott érték(ek) révén a felsőoktatás társadalmi
értékét értem, aminek részét képezhetik bármely „stakeholder” 3 a fenntartható társadalmi fejlődést támogató „egyéni” nyereségei.
Lemorzsolódás a felsőoktatásban (dropout)
A megkezdett képzést végzettség nélkül elhagyó hallgató. A felsőoktatás
területén jelentkező lemorzsolódás egy adott felsőoktatási intézményből
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végzettség nélkül, hallgatói jogviszony megszűnésével kilépő hallgatók

létszámával, illetve létszámarányával jellemezhető. Lemorzsolódó hallgató,

akinek a képzés lezárásának indoka:

- a sikertelen javító és ismétlő vizsgák megengedett számának túllépése;

- bejelentkezés elmulasztása a megengedettnél többször;
- fizetési hátralék a képzésben;

- kizárás fegyelmi határozattal;

- képzési kötelezettségek nem teljesítése;

- saját bejelentés a képzés megszakítására;

- átvétel kérelemre más felsőoktatási intézménybe;
- képzésváltás intézményen belül.

Szakirodalmi előzmények
A felsőoktatás funkcióit, működési kereteinek értelmezését folyamatosan
formálták és formálják a változó társadalmi igények. Ma már jól ismerjük a

20. század végére a felsőoktatást is elérő globalizációs folyamat hatásait,

mely a tömegesedés és a nemzetköziesedés jelenségét, illetve a felsőoktatás

innovációját elősegítő oktatói, kutatói, hallgató mobilitás kereteit biztosító

bolognai folyamatokat hozta magával. (Kozma, 2004; Halász, 2001; Poló-

nyi, 2014, 2020; Hrubos, 2014b; Nagy, 2014; Barakonyi, 2004, 2009;

3

Pl. hallgató, oktató/kutató, intézmény, fenntartó, munkaerőpiac, társadalom.
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Pusztai–Bocsi–Ceglédi, 2016; Rust–Kim, 2015). A közelmúlt évtizedei-

nek felsőoktatását megújulásra késztető kihívások jól érzékelhetően keltet-

ték életre a felsőoktatás minőségi aspektusát, illetve az ehhez kötődő formális minőségbiztosítási rendszerek kifejlesztése iránti igényt (Santiago és

mtsai, OECD, 2008; Halász, 2013; Molnárné és mtsai, 2011; Németh,

2013; Kozma, 2001; Kozma–Rébay, 2006; Dill, 2013, 2018; Pusztai–
Bocsi–Ceglédi, 2016; Ntshoe–Letseka, 2010; Ghinea–Dima–Hadad,

tött kulcsfontosságú szerepe és kihívásai (WEF, 2019; OECD, 2019;

Polónyi, 2020) árnyalt és sokoldalú megközelítést feltételeznek a kutatási

téma fókuszálása során. A felsőoktatás hozzáadott értékének, valamint a
felsőoktatás, illetve egy adott intézmény minőségét befolyásoló tényezők
ezerarcúságát tükrözi az eddig áttekintett szakirodalom, melynek fókuszált
rendszerszerű bemutatására jelen írás kereteit nem túlfeszítve, egy csopor-

tosítás erejéig adok helyet. A felsőoktatás hozzáadott értékének szűkebb

lehatárolása során szakirodalom-csoportokat azonosítottam, melyekhez

néhányat felsorolok az általam eddig megismert és fontosnak tartott publikációkból.

NGO szakirodalom, releváns projektek
(Santiago és mtsai, OECD, 2008), OECD által 2008-ban elindított

ALOHE 4 (Assessment Of Learning Outcomes In Higher Education)

projekt, (Nusche, OECD, 2008) (Kim–Lalancette, OECD, 2013)
Az oktatás, a tanulás-tanítás minőségét fókuszba helyező szakirodalom

(Halász, 2012; Barakonyi, 2014; Hrubos, 2008; Dill, 2007, 2018; Gunn,

2018; Lannert, 2015; Varga, 2015; Tomlinson, 2018; Brandenburg–

Wilson, 2013; Arató–Dévényi–Mrázik–Varga, 2011; Loughran, 2013;
Compen–DeWitte–Schelfhout, 2019)

4

OECD oktatási miniszteri által 2008 indított, a felsőoktatás tanulási eredményeinek mérésével

foglalkozó projekt.
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2017). A minőség definíciója, a felsőoktatás mai társadalmunkban betöl-
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A felsőoktatás hozzáadott értékében egy-egy tényezőt (pl. foglalkoztathatóság,

szolgáltatások, tanterv stb.) kiemelten fontosnak tartó szakirodalom, mely nem
állít fel modellt, de hasznos információik és megközelítések azonosíthatók.

(Martin–Rees, 2019; Petőné Dr. Csuka, 2014; Mehmood és mtsai, 2011;
Parvu–Sandu, 2019; Mishra, 2019)

A hozzáadott értéket a hallgatói tanulási eredményre, kompetenciára alapozó
modell

(Chingos, 2016; Joniada–Ernesto, 2015; Goldfárthné Veres [szerk], 2020) 5
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A hozzáadott értéket a felsőoktatási végzettséggel járó egyéni vagy társadalmi
előnyre alapozó modell 6

(Cunha–Millehr, 2014; Pusztai–Bocsi–Ceglédi, 2016 7; Tomlinson, 2018;

McMahon, 2017)

Néhány nem „vegytisztán” csoportosítható, általam fontosnak tartott

megközelítés

(Polónyi, 2020; Braxmair, 2012; Dill–Beerkens, 2013)
Megközelítésem a felsőoktatás hozzáadott értékének nem egy elemére,
hanem a legmeghatározóbbnak bizonyuló elemek és azok közötti össze-

függésekre alapozható modellre, a felsőoktatási értékteremtő folyamatra
fókuszál. A hozzáadott érték logikai és a metrikus megközelítése termé-

szetesen nem nélkülözheti a bejövő-kimenő érték meghatározását, azon-

ban kutatásomban nem ez a fókusz. Az írásomban bemutatott részkutatás
során 4 dimenzió mentén (hallgató, oktató, intézmény, támogató hálóza-

tok) vizsgálom a tanulmányi nehézségeket magyarázó változókat és a köz5

Az Oktatási Hivatal kiadásában a felsőoktatási kompetenciamérés tervezett rendszerének, műkö-

désének leírásáról szóló tanulmánykötet hasonlóan a lemorzsolódás csökkentésével közelíti meg
6
7

hozzáadott érték növelését.

Ennél a modellnél jellemző eredményváltozó a jövedelem.

A tanulmánykötet több megközelítésből tárgyalja a felsőoktatás intézményi hozzájárulását, és a
hozzáadott érték intézményi hatásának összetettségéről kiváló képet nyújt, valamint a hazai körkép miatt is fontos irodalma kutatásomnak.
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tük lévő összefüggéseket. Inverz módon a bizonyos képzéseik tekintetében
sikertelen/képzést elhagyó hallgatók szemüvegén keresztül közelítem meg
hozzáadott érték modell szempontjából nagy hatással bíró és releváns elemek azonosítását.

A kérdőív és a minta bemutatása
A lean management filozófiája szerint levezetve a hozzáadott érték megérték modell veszteségelemeként van jelen, így a lemorzsolódás vizsgálatával inverz módon közelíthetünk a HÉM elemeihez. A szakirodalomfeltárás és a kutatás során eddig lefolytatott interjúk eredményeinek felhasználásával konceptualizáltam és operacionalizáltam a műszaki felsőok-

tatás hozzáadott értékének egy lehetséges megközelítését, és szerkesztet-

tem egy kérdőívet (a kérdőív jelen részkutatáshoz releváns kérdéseit az 1.

sz. melléklet tartalmazza), melyet hallgatói körben leellenőriztettem, vé-

leményeztettem. 13 hallgató volt a segítségemre, egy pontosító megjegyzés

érkezett, mellyel módosítottam a kérdőívet, és jelenleg a kijelölt három
műszaki intézményből kettő egyetemen értékelhető mintám keletkezett

(n=863), melyből most az egyik műszaki egyetemen (n=490) kinyert minta
elemzési módszertanát és néhány eredményét szeretném bemutatni. Kuta-

tási kockázatként jelentkezett, hogy mivel lemorzsolódott hallgatók köré-

ben végzem a kérdőívezést, elérhetőségük jelenthet akadályt, eredményez-

het kis elemszámot. Szerencsére ez csak annyiban igazolódott, hogy há-

rom egyetemből egy egyetemen nem volt értékelhető eredménye a kérdő-

ívnek (nem voltak válaszok), a másik kettő minta jól elemezhető adatbázissal szolgált.

A lemorzsolódott hallgatók körében végzett kérdőíves vizsgálattal a

célcsoportot jogviszonyuk megszűnésének személyes és hivatalos okairól,
az érintett képzés kapcsán az intézményben eltöltött félévek számáról,

esetleges tanulmányi nehézségeik háttértényezőiről, továbbtanulási helyzetükről, a képzés alatti lakhatásról és néhány, az érintett képzést leíró jel-

lemzőről kérdeztem. A tanulmányi nehézségek okait négy dimenzió –
8. ÉVF. 1. SZÁM
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közelítését, a felsőoktatásban tapasztalható lemorzsolódás a hozzáadott
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hallgató, oktató, intézmény, támogató hálózatok – mentén konceptua-

lizáltam és operacionalizáltam (2. sz. melléklet). A jogviszony megszűné-

sének személyes indokaihoz és a tanulmányi nehézségek háttértényezőihez
négyelemű (teljes mértékben, meghatározó fontosságú, nem jellemző, egyálta-

lán nem skálafokozatokat tartalmazó) Likert-skálás kérdőívet szerkesztettem, mellyel célom a középső skálaérték kiiktatása volt. Lehetőséget hagytam egyéni kifejtős válaszok megadására a kérdőív több kérdésénél is, illetve a nem Likert-skálás változókat – ahol ez értelmezhető volt – választha-
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tó választípusokkal szereltem fel. A kérdőívet a Neptun tanulmányi rendszeren keresztül UNIPOLL 8 kérdőív formájában juttattuk el a hallgatói

jogviszonyukat saját kérésre az egyéb kényszerű körülmények hatására

megszüntető hallgatókhoz, 5 éves időtávot kiválasztva. (2015. január 1-től
szűrt saját kérésre, vagy a kényszerű körülmények okán megszüntetett

jogviszonyú hallgatóknak lett kiküldve a kérdőív 2020 áprilisában.) A kérdőív kitöltése során néhány hónap múlva nem változott már a válaszadók
száma, ezért 2020 júliusában kértem a kérdőív zárását.

A konkrét kutatási kérdések vizsgálata előtt a minta általános bemuta-

tása céljából teszek egy kis kitérőt. Azon hallgatók száma, akik elkezdték

kitölteni a kérdőívet 490, a teljesen kitöltött kérdőívek száma pedig 336.
A mintát jelentő (a kérdőívet megkezdő) hallgatók és az alapsokaság (az
időszaki érintett megkérdezett) hallgatói létszám aránya 4.5%. A későbbi

elemzések során minden válasz elemzésénél külön figyelembe veszem a
kérdéshez releváns mintaszámot. Az alapsokaság rétegzettségének jellem-

zésére kiválasztottam egy meglátásom szerint viszonylag objektív változót:
a jogviszony megszüntetésének hivatalos okát. Ezzel célom a minta (n) és

az alapsokaság (N) belső hallgatói szerkezetére való rátekintés, mely a
kellő óvatossággal való megközelítéshez ad támogatást. A minta és az

alapsokaság összehasonlítása kapcsán szükséges volt némi adatkorrekció,
melynek okai egyrészről, hogy a Neptun rendszerben a jogviszony meg-

szüntetések képzésekhez tartoznak elsődlegesen (és több hallgató esetében
8

Teljes anonimitást biztosít.
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volt megfigyelhető több képzést is érintő jogviszony-megszüntetés), míg a

kérdőív az érintett hallgatókat szólította meg. Így a kérdőívet megkezdő
hallgatók jogviszony-megszüntetési okok szerint történő megoszlását hasonlítottam össze az alapsokaság hasonló megoszlási logikájú képzéseivel.
Figyelembe kellett vennem, hogy a jogviszony megszüntetését magyarázó

hivatalos indokhoz „átvétel kérelemre külföldi intézménybe”, „költségtérítés nem vállalása átsoroláskor” az alapsokaságban nem tartozott érték,
kerültek az attribútumok közé. Az intézményi tanulmányi szakértő el-

mondása szerint a külföldi intézményi továbbtanulás esetén a „saját beje-

lentés a képzés megszakítására” indokot jelölik meg jellemzően, míg azok
a hallgatók, akik nem vállalják az átsorolást rendszerint nem jelentkeznek

be, s ez a „bejelentkezés elmulasztása a megengedettnél többször” jogvi-

szony megszüntetési indokhoz vezet. A fentiekből adódó torzítások kiszűrése tekintetében a minta válaszait a szakértő által megadott kategóriákhoz
csoportosítottam, s így az 1. ábrán látható megoszlásokat tapasztaljuk. Néhány megállapítás a minta és az alapsokaság rétegződésére vonatkozóan:

− A leggyakoribb jogviszony megszüntetési indok mindkét esetben a

saját bejelentés a képzés megszakítására. Az n lényegesen nagyobb
arányban tartalmaz olyan hallgatókat, akik a megengedettnél többször kaptak elégtelent (ugyanazon tanegységből sikertelen javító és

ismétlő vizsgák száma maximum öt). 9 Ez alapján számítanom kell a

tanulmányi sikertelenség emocionális háttértényezőinek felülrepre-

zentáltságára, ami azonban a kutatott hozzáadott érték modell te-

kintetében jól kezelhető.

− Megfigyelhető, hogy a „képzési kötelezettségek nem teljesítése” az
N-ben jelentősen nagyobb arányt képvisel, míg a „képzésváltás in-

tézményen belül” ok a mintában jelenik meg nagyobb arányban.

E mögött lehetséges a mintabeli választási lehetőség, a jogviszonymegszüntetés és a kérdőív között eltelt időszak továbbtanulási ered-

9

2011. évi CCIV. törvény a nemzeti felsőoktatásról 59.§ (4).
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hiszen ezek a kérdőív szerkesztése során többletinformáció szerzése okán
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ményei is rejlenek. Mivel a kérdőív egyik fő motívuma az esetleges

tanulmányi nehézségek háttértényezőire fókuszál, ez az eltérés sem
okoz különösebb fejtörést, ugyanakkor felhívja a figyelmet az újrafelvételizés jelenségére, melyet fókuszban tartok.

− Az egyéb válaszok lényegesen nagyobb aránya figyelhető meg a

mintában az alapsokasághoz képest, ezeket pedig az egyéb kifejtő
válaszok kapcsán van lehetőségem alaposabban megvizsgálni.
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Sikertelen javító és ismétlő javító…
Átvétel kérelemre külföldi…
Átvétel kérelemre más…
Bejelentkezés elmulasztása a…
Fizetési hátralék a képzésben
Képzési kötelezettségek nem…
Képzésváltás intézményen belül
Költségtérítés nem vállalása…
Saját bejelentés a képzés…
egyéb
n megoszlás

N megoszlás
n meg-
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túllépése
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2, 7%

Bejelentkezés elmulasztása a megengedettnél többször
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10, 0%

5, 1%

33, 6%

Jogviszony-megszüntetés hivatalos indoka

Sikertelen javító és ismétlő javító vizsgák megengedett számának
Átvétel kérelemre más magyarországi intézménybe
Fizetési hátralék a képzésben

Képzési kötelezettségek nem teljesítése

oszlás

5, 7%
0, 2%

Képzésváltás intézményen belül

26, 5%

egyéb

11, 2%

Saját bejelentés a képzés megszakítására

34, 1%
1. ábra

oszlás

3, 9%

0, 02%
4, 6%

44, 6%
0, 7%

A jogviszony-megszüntetés hivatalos okainak megoszlása a mintában és az alapsokaságban
(saját szerkesztés)
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Mindezen eltérések és hasonlóságok figyelembevétele mellett elmond-

ható, hogy az alapsokasághoz viszonyított 4,5%-ot jelent a megkezdett, és

3,1%-ot a teljesen kitöltött kérdőívek száma, mely minta rétegződésében

a fenti észrevételeket szem előtt tartva adekvát elemzési bázisát jelenti a

lemorzsolódás mögötti háttértényezőknek. A kérdőív kitöltöttségére vonatkozó adatokból látható, hogy az összes megkezdett kérdőív közel 70%-

a került teljes kitöltésre, a kérdőívet elkezdők 14%-a az első oldal után
kis mértékben egyenletesen „morzsolódtak le” a kérdőívből a teljes kitöltés
előtt a válaszadók.

Kutatási célok és a kutatás módszertana
Nagyon gazdag, többoldalú elemzésre alkalmas adatbázis áll rendelkezésemre. A kutatási alapcél a hozzáadott érték szempontjából legrelevánsabb

tényezők megállapítása, az elemek közötti összefüggések vizsgálata. Ezen
belül négy kutatási kérdéskört határoztam meg a vizsgálataim kezdő lépéseként, melyből az első három kérdéssel foglalkozom jelen írásban:

1) Melyik személyes ok a jogviszony-megszüntetések vonatkozásában a leggyakoribb? Fellelhetők-e együttmozgások a tényezők között?

Ennél a kérdésnél azzal az előfeltevéssel éltem, hogy a válaszlehetőségként megadott családi, anyagi, munka, tanulmányi, egyéb okok
közül a tanulmányi okokra hivatkozás az elsődleges ok a jogviszony
megszüntetésnél. A hipotézis vizsgálatán túl érdekel, hogy vannak-e

együttmozgások, helyes-e tanulmányi jellegű problémákra koncentrálni a későbbiekben?

2) Melyek a tanulmányi nehézségek leggyakoribb háttértényezői? Megfi-

gyelhetők együttmozgások a négy dimenzió és a változók tekintetében?

Ennél a kérdésnél azzal a hipotézissel éltem, hogy megfigyelhetők
együttmozgások, mintázatok a tanulmányi nehézségek mögött rejlő

4 dimenzió (hallgató, oktató, intézmény, hálózat) és a változók között.
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3) Hogyan kategorizálható a lemorzsolódás? Kinek a szempontjából jelentkezik veszteségként?

Ennél a pontnál tervezem a veszteség meghatározását, és az „újrafelvételizés” jelenségét körbejárni.

4) Milyen mintázatok lelhetők fel az egyéb kérdésekre adott szabadszöveges
válaszokban, és ezek hogyan kapcsolhatók a hozzáadott érték modellhez?

Milyen nem strukturált motívumok rajzolódnak ki?

A kutatásomban rejlő egyik legfontosabbnak lehetőségnek tartom,
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hogy a hallgatói jogviszonyuk megszüntetését már átélő hallgatói

tapasztalatokat, egyéni nézőpontokat elemezhetek. Szándékom a

több helyen megadott szabadszöveges válaszokkal az volt, hogy leír-

hassák az általam felépített struktúrától eltérően, vagy azt kiegészítve észrevételeiket. Ez egy külön kutatási részcélként került megha-

tározásra és a megközelítések tárháza és komplexitása miatt önálló
tanulmányt igényel.

A kérdőív ordinális és nominális mérési skálákat tartalmaz, ehhez iga-

zítottam a lehetséges vizsgálati módszereket. Gyakoriságokat, kontingen-

cia elemzéseket, asszociációs vizsgálatokat végeztem. Jellemzően Pearson

khi négyzettel, Cramér-féle és Spearman-féle együtthatóval dolgoztam
(Babbie, 2001). Első lépésként a függetlenségi hipotézist vizsgáltam, majd
a Cramér’s V együttható segítségével a kapcsolat erősségét elemeztem és

az egész próba szignifikanciáját ellenőriztem. A Cramér-féle együttható

0,1–0,31 közötti értékét gyengének, illetve elhanyagolhatónak, a 0,32–0,4
közötti értékeket közepesnek ítéltem meg. Ennél erősebb asszociációt nem
találtam a vizsgálatok során. A tanulmányi nehézségek változói közötti
együttmozgást Spearman-rho rangkorrelációval (Molnár, 2007), illetve a

szintén ordinális változók esetén ajánlott Kendall’s Tau rangkorrelációs
vizsgálattal elemeztem. Elsősorban a Spearman-féle együtthatót vizsgál-

tam, melynek 0,55 feletti értékeit erős kapcsolatként értelmeztem. A Ken-

dall’s Tau értékeivel kontrolláltam az erős kapcsolat meglétét. Ahol szükséges és a kutatási vizsgálatokat információveszteség nélkül lehetővé tette
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és segítette a gondolkodást adatcsoportosításokat, többkategóriás változókat binárissá alakítottam. A kutatási eredmények ismertetésénél szükséges

mértékben kitérek még az alkalmazott módszertanra a konkrét vizsgálati

esetek tekintetében. Kezdő kutató lévén, több programot kipróbáltam:
a kontingencia elemzéseket a Jamovi nyílt forráskódú programban végez-

tem el, a khi négyzet és a Cramér-féle asszociációs vizsgálatokban pedig a

STATA és az SPSS program volt segítségemre. Az adattisztítási munkágyelmen kívül hagytam az értelmezhetetlen „válaszokat” (véletlen karakterekből álló, hangulat kinyilvánító stb).

A kutatás eredményei
Jelen írásban a kutatási kérdések elsőkörös vizsgálati eredményeit szeret-

ném megosztani, a további szükséges mélyfúrások megjelölésével. A kere-

tek adta lehetőségek okán nem mutatom be az egyéb kifejtős szabad válaszokból kinyert kódolási és egyéb tartalomelemzési eredményeket, azokat

egy külön teljes írásban szeretném közölni.

1) Melyik személyes ok a jogviszony-megszüntetések vonatkozásában a leggyakoribb? Fellelhetők-e együttmozgások, egyéb összefüggések a tényezők között?

A „Tanulmányait mely személyes okból szakítja meg?” kérdésre adott

válaszok (n=490) vizsgálatánál a teljes mértékben és a meghatározó fontosságú

attítűdöket megjelölő válaszokat együtt tekintve, a leggyakoribbnak a tanulmányi okból (78%) történt tanulmánymegszakítás bizonyult. Ezt kö-

vette fej-fej mellett haladt az egyéb (28%), illetve az anyagi (27%) indoklás.
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2. ábra

A Tanulmányait mely személyes okból szakítja meg? kérdésre adott válaszok
Likert-skála szerinti megoszlása

Az eredményekből adódóan két további kérdést találtam fontosnak megválaszolni, melyek segítséget nyújthatnak a tovább vizsgálandó tényezők
lehatárolásában:

a) Milyen mintázatok találhatók az egyéb okok mögött?

Az egyéb kifejtő okok mögötti mintázatok vizsgálata kiemelt fontossá-

gú a részkutatás szempontjából, hogy lássuk milyen egyéb – általunk nem

felsorolt, vagy a hallgató által bővebb kifejtésre szánt – okok, háttértényezők jelennek meg, illetve közülük melyiket célszerű figyelembe venni a

hozzáadott érték modell kutatás során. A részvizsgálat eredményei additív
HÉM tényezőket azonosítottak, melyek bemutatása szétfeszítené jelen
írás kereteit, ezért itt most el kell tekintenünk tőle.

b) Az anyagi okokat teljes mértékben vagy meghatározó fontosságúnak megjelölt hallgatók más okot vagy okokat jelöltek-e meg a Likert-skála hasonló fo-

kozatain? Milyen kapcsolatok vannak a megszüntetés személyes okai között? Elegendő a tanulmányi fókusz?

SCIENTIA PANNONICA

MEGSZÜNTETETT HALLGATÓI JOGVISZONYOK HÁTTÉRTÉNYEZŐI

Ezekre a kérdésekre azért keressük a választ, hogy meg tudjuk állapíta-

ni, mennyire indokolt külön foglalkozni az anyagi okokra hivatkozó személyes indoklással a tanulmányok megszakítása vonatkozásában.

A „Tanulmányait mely személyes okból szakítja meg?” kérdésre teljes mértékben vagy meghatározó mértékben anyagi okokat megjelölő válaszadók

(n=134) közül azok, akik hasonló fokozatokkal jelölték meg tanulmányi

okokat 101-en (75%), akik családi okokat 37-en (28%), akik munka oko-

ban a vizsgált minta tekintetében tanulmányi okok is álltak. Ez a megálla-

pítás megerősíti hipotézisünket, miszerint a tanulmányi okokból történt

jogviszony-megszüntetés a legmeghatározóbb változó, ugyanakkor továb-

bi, statisztikailag helytálló asszociációk kimutatására az 5 személyes ok

(anyagi, családi, munka, tanulmányi, egyéb) között Pearson khi négyzet
próbát, illetve asszociációs vizsgálatot végeztünk. A vizsgálatok eredmé-

nyei alapján elmondható, hogy bár a khi négyzet próba alapján minden
vizsgált változópárra szignifikánsan megállapítható, hogy nem bizonyul-

nak függetlennek, ugyanakkor a Cramér-féle V együttható értéke az

„anyagi”, „család”, „munka” változópárosok eseteiben gyengén közepes
erősségű 10, egyébként a közepesnél gyengébb kapcsolatot mutatott. Érde-

kesség, hogy a kiemelt „anyagi” – „tanulmányi” változópárosnál elhanya-

golható mértékű kapcsolódást tapasztaltam, vagyis annak ellenére, hogy az

anyagi okokat teljes mértékben vagy meghatározó fontosságú fokozattal megjelelő válaszadók 75%-a a tanulmányi okokat is ilyen skálafokozatokkal

illette, az összes választ statisztikailag releváns módszerrel vizsgálva a
Cramér-féle együttható gyenge kapcsolatot mutat; mely eredmény alapján
szintén jó iránynak tűnik a „tisztán kezelhető” tanulmányi fókusz tartása.

Ezek a kezdeti vizsgálatok megerősítették azt a feltételezést, hogy a

személyes okok a jogviszonyok megszüntetésében tanulmányi okokhoz

kötődtek leggyakrabban, illetve nincsen a „tanulmányi” változó tekintetében szignifikánsan kimutatható közepes, vagy annál erősebb kapcsolat a
10

Anyagi – családi változópáros Cramér’s V= 0.3515, anyagi –munka változópáros Cramér's V =
0.3134, családi-munka változópáros Cramér's V = 0.3032.
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többi, ebben a kérdésben definiált változóval. Ugyanakkor gyengén köze-

pes kapcsolat felfedezhető az „anyagi”, „család”, „munka” változópárosok

között. Ezen eredmények alapján jó irány a tanulmányi tényezőkre fóku-

szálni, melyre a kérdőív második kérdése keresi az összetettebb és árnyaltabb válaszokat.

2) Melyek a tanulmányi nehézségek leggyakoribb háttértényezői? Megfigyelhetők együttállások a négy dimenzió, illetve a tényezők tekintetében?

A kérdésre, hogy „Amennyiben voltak tanulmányi jellegű problémái,
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mely alábbi tényezők, milyen mértékben akadályozták Önt a tanulmányi

sikerességben” 401 válasz érkezett (n=401). Első lépésként azt vizsgáltam,

hogy milyen arányt képviselnek a tanulmányi háttértényezőkre adott 1. és
2. skálaértékek együttesen (vagyis az érintett tényezőt teljes mértékben vagy
meghatározó fontosságúnak tartott válaszok), illetve milyen sorrend állítható

fel így a háttértényezők között (2. sz. melléklet) Az eredmények alapján

elsőként azokra a tényezőkre fókuszáltam, ahol a „fontos válaszok” 30%-

nál magasabb értéket képviseltek; az volt a meglátásom, hogy így a közel

egyharmadot képviselő „fontos” véleményeket figyelembe veszem, azonban

fókuszt tartok. A 11 tényező közötti együttmozgást elemezve 9 tényező
között azonosítható erős kapcsolat 11. A tanulmányi nehézségek háttérté-

nyezői között felrajzolható összefüggéseket a 3. ábra mutatja meg. Megfigyelhető az oktató dimenzió „irányítóközpont” szerepe, melyet az intéz-

ményi dimenzió struktúraalakítási felelősségei kapcsolnak át a hallgatói

dimenzióhoz. A legtöbb kapcsolattal bíró változó a „számonkérések-

követelmények összhangja” (5 asszociációs kapcsolat), melyet a „számonkérési rend” (4) „oktató nem inspiráló” (3) „támogató tananyag mennyisé-

ge/minősége nem megfelelő” (3) változók követnek. Ezekből a megállapí-

tásokból két olyan korábbi kutatás részeredményeit tudom alátámasztani,
melyet az Oktatási Hivatal végzett a műszaki felsőoktatás (Hámori,

11

Itt használtam a Spearman-féle asszociációs vizsgálatot.
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2018) 12, valamint a felsőoktatás hozzáadott érték megközelítése területén
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(Goldfárthné Veres, 2020) 13.

3. ábra

A kiválasztott tanulmányi háttértényezők kapcsolatrendszere (saját szerkesztés)

Egy másik úton megközelítve a mintát, megvizsgáltam a jogviszony-

megszüntetés személyes okai és az esetleges tanulmányi nehézségek hát-

tértényezői közötti kapcsolatokat. Egyszerűsítve a személyes okok (anyagi,
családi, munka, tanulmányi, egyéb) négyfokozatú skáláját binárissá alakí-

tottam, így a skála 1. és 2. fokozatát 1-nek (fontosnak), míg a 3. és 4. fokozatát 0-nak (nem fontosnak) jelöltem. Majd így végeztem el a jogvi-

szony megszüntetés személyes okai és az esetleges tanulmányi nehézségeket magyarázó háttértényezők közötti asszociációs vizsgálatot. Az anyagi
okok két háttértényezővel – „a más képzési terület kezdett el érdekelni” és
12

A műszaki képzési terület hallgatóinak szociális jellemzőit vizsgálva elemezte a műszaki és nem
műszaki területen végzett hallgatók elégedettségét képzésük bizonyos jellemzőit tekintve. A mű-

szaki képzési terület hallgatói a vizsgálat szerint két tényező tekintetében voltak a legkevésbé elégedettek: az oktatók inspiráló erejével és a hallgatói életpályára irányuló oktatói figyelemmel, me-

lyek figyelemfelkeltő megállapítások. Az oktatók inspiráló erejének hiánya fontos tényezőként je13

lentkezik kutatási eredményeim alapján is.

„Sikerült két olyan generikus, rövid távon ható kompetenciát azonosítani, amelyek összefüggésben
állnak a korai lemorzsolódással: az időgazdálkodást és tanulási stratégiát” (Goldfárthné Veres,

2020, 7) Én időbeosztásnak és tanulási módszereknek neveztem el ezeket az eredményeim alapján
a modellben fontos tényezőket.
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a „egy vagy több kritikusan nehéz tantárgy, ami befolyásolta a továbblépést” – mutatott szignifikánsan gyengén közepes kapcsolatot 14. A tanul-

mányi okok esetében több tanulmányi háttértényezővel is kimutatható

szignifikánsan gyengén közepes vagy közepes erősségű kapcsolat (egy

esetben közel azonos, a többi esetben magasabb az együttható értéke, mint
az anyagi okok háttértényezőt vizsgálva). Ezeket a tényezőket és a hozzá-

tartozó asszociációs mérőszámokat a 4. ábra mutatja meg:
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Tanulmányi sikerességet akadályozó tényezők
Pearson khi négyzet (3)
tanulási nehézségek (nem értettem a tananyagot)
53.9907
a követelmények nem voltak egyértelműek
37.7281
számonkérések nem, vagy nem mindig illeszkedtek a követelményekhez
38.2653
egy vagy több kritikusan nehéz tantárgy, ami befolyásolta a továbblépést
49.2218
oktató nem volt inspiráló(előadásmód, tanítási technikák)
54.6548
támogató tananyag mennyisége vagy minősége (tankönyv, jegyzet, példatár, stb. )
34.3209

Pr
Cramér's V
0,000
0,3836
0,000
0,3206
0,000
0,3229
0,000
0,3662
0,000
0,3859
0,000
0,3058

4. ábra

A jogviszony-megszüntetés személyes okának tanulmányi változója és a tanulmányi nehézségek
egyes háttértényezői közötti gyengénél erősebb kapcsolatok

Ezeket a változókat helyeztük kereszttáblás elemzések alá, s lefuttattuk

a Spearman-korrelációt. Az eredmények alapján kirajzolódó ábrát a 3. sz.

melléklet tartalmazza. Látható, hogy a központi mag itt is kirajzolódik,
egy jó vázlat tárul elénk, ugyanakkor a hallgatói dimenzió kiesése és egyéb

oktatói, illetve intézményi cizelláltság-csökkenés is megfigyelhető. Ezek

alapján a 30% feletti arányt jelentő fontos válaszokat hordozó változók
között feltérképezett modellt választom további mélyfúrásokra.

3) Hogyan kategorizálható a lemorzsolódás? Kinek a szempontjából jelentkezik
veszteségként?

A lemorzsolódást a lean szemlélet veszteségeleméhez hasonlítva továb-

bi gondolatok lépnek előtérbe: minden, a definíciónk szerint lemorzsolódó

hallgató veszteség? Kinek veszteség és milyen veszteség? Veszteség, mint

időveszteség, mint meg nem térülő beruházás? Jeffrey K. Liker a Toyota-

módszert bemutató könyve (2008) alapján figyelembe véve mind a nyolc
veszteségtípust (Liker, 2008, 52), a veszteség értelmezése sokkal mesz14

Cramér's V= 0.3037, illetve 0.3055.
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szebbre vezethet a felsőoktatás esetében is. Részkutatásomban ugyanakkor

nem célom a „túltermeléssel”, a „túl sok készlettel” 15 foglalkozni, fóku-

szomban az intézményi nem megfelelő szolgáltatási folyamat, a hallgatói

sikertelenség és a „munkatársak kihasználatlan kreativitása” (Liker, 2008,
53) áll. A „Mi volt a hallgatói jogviszonya megszüntetésének indoka?”

kérdésre adott válaszokat (n=490) az alapsokaság – minta szemrevételezése

kapcsán már megvizsgáltam. A megoszlásokat az 5. sz. ábra mutatja meg.
(31,4%), illetve a „képzésváltás intézményen belül” (26,5%) meghatározza
a további kutatási irányt: a minta megközelítőleg 30%-a az intézményt

ténylegesen nem elhagyva újrafelvételizési szándékot mutat, ami egy speci-

ális lemorzsolódási jelenséget takar, további mélyfúrást érdemel. Emellett

a minta másik 65%-ról nem tudjuk, milyen szándékkal „száll ki a ringből”,
róluk is szeretnék többet megtudni.

5. ábra

A hallgatói jogviszony-megszüntetések hivatalos okainak megoszlása

15

Az ipari környezetben használt terminológia durvának és bárdolatlannak tűnhet a felsőoktatás
speciális szolgáltatási területén, így ahol méltatlan ott adaptált fogalmakat használok (szerző megjegyzése).
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A leggyakoribb válaszok a „saját bejelentés a képzés megszakítására”

MÉSZÁROS VIRÁG

Kezdésként megvizsgáltam, hogy a hallgatói jogviszonyukat tanulmányi
ok miatt megszüntetőkhöz (n=382) milyen hivatalos jogviszony megszün-

tetési okok tartoznak (n= 352), itt is a teljes mintára jellemző megoszlást

találtam, melyet a 4. sz. melléklet mutat. A következő lépésben megnéz-

tem, hogy a tanulmányaikat megszakítók személyes indokai és hivatalos

okai között tapasztalható-e valamilyen együttmozgás. Egyedül az anyagi
oknál volt kapcsolatra utaló khi négyzet 16, de a Cramér’s együttható gyen-

ge értéket tükrözött; a többi attribútumnál 0,20–0,05 valószínűség melletti
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függetlenséget igazoló khi négyzet értékeket tapasztaltam. Vagyis szignifikánsan nem volt elemzésre méltó kapcsolat a személyes és a hivatalos indokok között. A „Hányadik félévben szakította meg a tanulmányait?”
kérdésre adott válaszokat (n=490) elemezve (6. ábra) látható, hogy a min-

tabeli hallgatók közel 50%-a az első két félévben megszünteti hallgatói

jogviszonyát, a következő kiugrás a 4. félévben tapasztalható. 17 A hallgatói

jogviszony megszüntetésének oka és a félévek száma közötti kapcsolatokat
közelítve statisztikailag szignifikánsan vált láthatóvá, hogy a függetlenségi

hipotézis nem áll fenn, ugyanakkor elhanyagolható az asszociációs kapcso-

lat ereje 18, vagyis a megszüntetés hivatalos okai és a félévek száma között

statisztikailag alátámaszthatóan gyenge kapcsolat mutatható csak ki.

A hallgatói jogviszony-megszüntetés személyes és hivatalos okai a tanul-

mányi fókuszra, az újrafelvételizés jelenségére hívják fel a figyelmet, illetve

arra, hogy a minta 65 százalékában nem tudjuk megmondani a kilépők
továbbtanulási szándékát.

16
17
18

A STATA programban futtatott vizsgálat eredményeit alapján.

Ez is megjelenik Goldfárthné Veres (szerk) (2020) tanulmánykötetben.
Pearson khi2(112) = 282.6428, Cramér’s V= 0.2850.
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1%
1%
1%
1%
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3%
7%
3%
15%
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15 vagy több
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

9%
21%
27%
6. ábra

„Hányadik félévben szakította meg tanulmányait?” kérdésre adott válaszok megoszlásai

A lemorzsolódó hallgatók további felsőoktatási útjának ismerete köz-

ponti kérdése a veszteség kategorizálásának; ehhez a kérdőívben elhelyezett továbbtanulásra fókuszáló kérdést választottam ki. A „Várható-e,
hogy a közeljövőben szervezett képzésben tanul?” kérdésre négy válaszle-

hetőség közül lehetett választani: átjelentkezem más felsőoktatási intézménybe, külföldön folytatom tanulmányaimat, újrakezdem tanulmányaimat, nem folytatom tanulmányaimat. Kontingencia táblázatba foglalva a
jogviszony hivatalos megszüntetési oka és a továbbtanulási szándék válto-

zókat statisztikailag szignifikánsan látható, hogy bár nem független a két

változó, a Cramér-féle együttható gyenge kapcsolatot jelez 19. Ezt követően

adatcsoportosítással egyszerűsítettem a jogviszony-megszüntetési okok

attribútumait, melytől jobban fókuszált elemzési lehetőséget vártam. A 7.

ábra szerint csoportosítottam a továbbtanulás tekintetében nem beszédes
tényezőket passzív (képzési, tanulmányi elmaradások) és aktív (saját bejelentés) kategóriába, így összesen 5 kategóriára redukálódott a kategória19

Cramér’s V= 0,293.

8. ÉVF. 1. SZÁM

MÉSZÁROS VIRÁG

szám. Ezek után megismételve a kontingencia vizsgálatot, az előző vizsgálathoz hasonló asszociációs értékeket kaptam, ugyanakkor a gyakorisági

megoszlásokról tisztább képet tudtam alkotni. A jogviszony-megszüntetési okokat összegezve látható, hogy az aktív csoport a legnépesebb (41%),

róluk nem tudjuk hova tartanak, őket követi az intézményen belül mara-

dók tábora (31%), a képzési-tanulmányi sikertelenséggel jellemezhető

passzív csoport 17%-ot jelent, valamint 10%-ot képvisel azon hallgatók

aránya együttesen, akik más hazai vagy külföldi intézménybe átvételt jelöl-
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tek meg.
kód
1
2
3
4
5
6
7
8
9

eredeti kategóriák
sikertelen javító és ismétlő javító vizsgák megengedett számának túllépése
Bejelentkezés elmulasztása a megengedettnél többször
Képzésváltás intézményen belül
Átvétel kérelemre más magyarországi intézménybe
Átvétel kérelemre külföldi intézménybe
Fizetési hátralék a képzésben
Költségtérítés nem vállalása átsoroláskor
Képzési kötelezettségek nem teljesítése
Saját bejelentés a képzés megszakítására

új kategóriák új kód
passzív
0
0
passzív
2
int.belül marad
3
más hazai int.
4
külföldi int.
0
passzív
1
aktív
passzív
0
1
aktív

7. ábra

Jogviszony-megszüntetés hivatalos okainak csoportosítása (saját szerkesztés)

A továbbtanulási szándék változó attribútumai közül az „újrakezdem ta-

nulmányaimat” választ adók több mint a felét képviselik (55%) a mintá-

nak, az „átjelentkezem más felsőoktatási intézménybe” válaszok a minta

közel egynegyedét (24%) jelentik, viszonylag alacsony (6%) a „külföldön
folytatom tanulmányaimat” választ adók aránya, ugyanakkor a válaszoló

hallgatók 15%-a „nem folytatom tanulmányaimat” választ adott meg.
A gyakorisági megoszlásokat soronként vizsgálva megállapítható, hogy a

legnépesebb aktív csoport 51,9%-a az intézményben újrakezdi a tanulmá-

nyait, közel 20–20%-ot tesznek ki a más hazai intézményben továbbtanulók és a felsőoktatásból kilépők, legkisebb (9%) a külföldön továbbtanulók

megoszlási gyakorisága. A passzív kategória vonatkozásában szintén az

újrakezdők jelennek meg a legnagyobb arányban (76%), és ez az egyetlen

kategória, ahol nincs külföldi intézményben továbbtanuló. A felsőoktatás-

ból kilépők megoszlási gyakorisága (16,7%) alapján sajnos a felsőoktatás
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elhagyása a második „legnépszerűbb” válasz a kategóriában. Érdekesség,
hogy az intézményben maradó képzésváltás okán jogviszonyt megszakító-

kat elemezve a továbbtanulási változó értéke 28%-ban jelez más intéz-

ménybe átlépést, és itt is megjelenik 13%-kal a továbbtanulni nem szándé-

kozók aránya. A más intézménybe átvétel okán kilépő hallgatók 68%-a

valóban más hazai intézménybe kerül, ugyanakkor 24% azok aránya, akik
mégis újrakezdik az intézményen belül. Itt megjegyzendő, hogy nagyon
gyakorisági megoszlása. A külföldi továbbtanulási célokkal jogviszonyt

megszüntetők közül nincs a felsőoktatásból kikerülő, ugyanakkor „csupán”

50%-uk folytatja tényleg külföldön, 37,5% azok aránya, akik újrakezdik

tanulmányaikat az intézményben, valamint 12,5% (1 fő) más hazai intézményben folytatja tanulmányait.
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alacsony a felsőoktatásból kilépők (4%) és a külföldön továbbtanulók (4%)
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8. ábra

A hallgatói jogviszony hivatalos megszüntetési okai és a továbbtanulási szándék változó
kontingencia vizsgálati eredménye (Jamovi-program) 20

20

Továbbtanul kódok: átjelentkeztem más felsőoktatási intézménybe (1), újrakezdem tanulmányai-

mat (2), nem folytatom tanulmányaimat (3), külföldön folytatom tanulmányaimat (4).
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A fentiek eredményeképpen két fő megállapítással élek. A jogviszony

megszüntetés hivatalos oka és a továbbtanulás változók között esetenként

értelmezhető tartalmi elcsúszás a jogviszony megszüntetés és a kérdőív

kitöltése között eltelt időből is adódhat, mindenesetre pontosabb képet a
továbbtanulásból látunk. Célszerűnek látom a kutatásom későbbi részei-

ben a lemorzsolódás mint veszteség vizsgálatához a továbbtanulási változót
figyelembe venni. A veszteség cizellálására is jó kiindulópont a továbbta-

megkülönböztetni az elemzés jelenlegi pontján: az intézmény számára
elvesztett hallgatókat (akik más hazai vagy külföldi intézménybe mennek

át, illetve akik nem tanulnak tovább), a másik veszteség típus pedig a tár-

sadalmi veszteség, ide olyan hallgatókat sorolok, akik nem tanulnak to-

vább. Ennek megfelelően két bináris értékű változót állítottam elő, az

intézményi veszteség és a társadalmi veszteség változókat. A következő
tervezett kutatási lépés azon mintázatok felderítése, melyekkel az intéz-

ményi és a társadalmi veszteséghez kapcsolódó tanulmányi nehézségeket,
sikertelenségi háttértényezőket közelítem. Ehhez a vizsgálathoz az ordiná-

lis, nominális skálákra alkalmazható klaszterelemzést választottam. A vizs-

gálat eredményeinek elemzése jelenleg még folyamatban van, külön tanulmányba tervezem foglalni a módszertan és az eredmények bemutatását.

Összegzés és további kutatási irányok
Az írásban bemutatott kezdeti vizsgálatok megerősítették azt a feltételezésemet, miszerint jó irány a hallgatói jogviszony-megszüntetések személyes

okai között a tanulmányi indokra fókuszálni, mely a megszüntetések egyéb

személyes okaival elhanyagolható asszociációs kapcsolatban áll, valamint a
„tanulmányi ok” változó fontosságot tükröző skálaértékeinek gyakorisági

megoszlása meghatározó (78%). Ugyanakkor a tanulmányaikat megszakítók személyes okai között 28%-os arányt képviselő „egyéb ok”, illetve a

mögöttes szabadszöveges válaszok nagyon fontos részét jelenthetik a kuta-

tásnak az egyéni megközelítések rendszerbe foglalt tükrözésével, valamint

8. ÉVF. 1. SZÁM

143

nulási változó. Két fő lemorzsolódási veszteségtípust látok célszerűnek
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additív hozzáadott érték modell elemek és összefüggések feltárásával, mely
eredményeket önálló írásban szeretném publikálni.

A tanulmányi nehézségek háttértényezőit vizsgálva, a változókra az

érintett tényezőt teljes mértékben vagy meghatározó fontosságúnak tartott

válaszok gyakoriságát, illetve az ezek alapján felállítható sorrendet vizsgál-

tam elsőként, majd a 30 % feletti értékkel bíró változók (11 db) közötti

asszociációs vizsgálatok eredményeként 9 tényező közötti kapcsolati térkép
megrajzolható vált. Megfigyelhető az oktató dimenzió „irányítóközpont”
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szerepe, melyet az intézményi dimenzió struktúraalakítási felelősségei
kapcsolnak át a hallgatói dimenzióhoz. A legtöbb kapcsolattal bíró változó

a „számonkérések-követelmények összhangja” (5 asszociációs kapcsolat),

melyet a „számonkérési rend” (4), „oktató nem inspiráló” (3), „támogató

tananyag mennyisége/minősége nem megfelelő” (3) változók követnek.
A kapcsolati térkép bizonyos összefüggései két olyan korábbi kutatás rész-

eredményeit támasztják alá, melyet az Oktatási Hivatal végzett a műszaki
felsőoktatás (Hámori, 2018), valamint a felsőoktatás hozzáadott érték

megközelítése területén (Goldfárthné Veres, 2020). A változó elemszámot

egyéb megközelítéssel csökkentve megmaradt ugyan a modell központi

váza, azonban az összefüggések bizonyos részei értelemszerűen kiesnek,

illetve eltűnik a hallgatói dimenzió. Ezért a tanulási nehézségek további

elemzésekor a bővebb elemszámot tartalmazó modellt tartom szem előtt.

Az eddig elvégzett kezdeti asszociációs vizsgálatokból kinyerhető eredményeket bővítendő további lépésként a több helyen megadott szabadszöve-

ges válaszok elemzését tűztem ki további kutatási iránynak. Cél az általam
felépített struktúrától eltérő vagy azt kiegészítő észrevételek becsatornázá-

sa, modellezése, rendszerbe foglalása.

A lemorzsolódás mint veszteségelem cizellálása és kategorizálása terén

elért kezdeti eredmények az újrafelvételizés jelenségére hívják fel a figyel-

met, illetve arra, hogy a minta 65 százalékában a jogviszony-megszüntetés

hivatalos okát vizsgálva nem tudjuk megmondani a kilépők továbbtanulási

szándékát. Ezért kerestem egy másik változót, mellyel jobban modellezhető a lemorzsolódási veszteség. A „továbbtanulási szándék” változó attribúSCIENTIA PANNONICA
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tumai közül az „újrakezdem tanulmányaimat” választ adók több mint a
felét képviselik (55%) a mintának, az „átjelentkezem más felsőoktatási

intézménybe” válaszok a minta közel egynegyedét (24%) jelentik, viszonylag alacsony (6%) a „külföldön folytatom tanulmányaimat” választ adók

aránya, ugyanakkor a válaszoló hallgatók 15%-a „nem folytatom tanulmányaimat” választ adott meg. A továbbtanulási szándékot jellemző négykategóriás változó bevonása és a „jogviszony megszüntetés hivatalos oka”

kerültem a veszteség modellezéséhez. A kereszttáblás elemzéseknél megje-

lenő gyakorisági megoszlások ismeretében is elmondható, hogy az újrafel-

vételizés és a felsőoktatás rendszeréből való kilépés mélyebb vizsgálatot
érdemel. Két fő lemorzsolódási veszteségtípust látok célszerűnek megkü-

lönböztetni az elemzés jelenlegi pontján: az intézmény számára elvesztett
hallgatókat (akik más hazai vagy külföldi intézménybe mennek át, illetve

akik nem tanulnak tovább), a másik veszteség típus pedig a társadalmi

veszteség, ide olyan hallgatókat sorolok, akik nem tanulnak tovább. Ennek
megfelelően két bináris értékű változót állítottam elő, az intézményi vesz-

teség és a társadalmi veszteség változókat. A következő tervezett kutatási
lépés azon mintázatok felderítése, melyekkel az intézményi és a társadalmi
veszteséghez kapcsolódó tanulmányi nehézségeket, sikertelenségi háttértényezőket közelítem.

Összefoglalásképpen hangsúlyozandó, hogy a kezdeti kutatási lépések

megtétele után meghatározott további kutatási részterületek szinergiáját a
beazonosított lemorzsolódási háttértényezők hozzáadott érték modellbe

történő átforgatása fogja jelenteni. Jelen minta elemzésével párhuzamosan

zajlik a másik egyetemi minta hasonló logikájú elemzése, a két minta „ösz-

szeeresztése” további felfedezéseket tartogathat. A tervezett klaszterelemzéssel elérhető dimenziócsökkentés reményeim szerint segít e sokrétű és
szerteágazó tényező által befolyásolt kérdés modellezésében.
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változó attribútumcsoportosítása után kereszttáblás elemzéssel közelebb
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1. SZ. MELLÉKLET
Kivonat
A hallgatói jogviszonyukat saját kérésre és egyéb okból megszüntető
hallgatók rövid kérdőíves vizsgálata

Tisztelt Hallgató!
Kérem segítse kutatásomat jelen – természetesen teljesen anonim - kérdőív kitöl-

tésével! Kutatásom célja, hogy feltárja a felsőoktatási intézmények minőségének,
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hozzáadott értékének kritikus dimenzióit. Kiemelten fontosnak tartom az Önök

véleményét, hiszen a hallgató egyben vevője, másrészt „terméke”, „ügyfele” a választott képzésnek. A teljes kép kialakításához elengedhetetlenül fontos az Önök

véleménye, személyes tapasztalataik. Célom összefüggések, jobbító javaslatok

megfogalmazása, melyekkel a hazai felsőoktatás súlypontozott fejlesztésére hív-

nám fel a figyelmet, mellyel időben feltárhatók és kezelhetők az esetlegesen elégedetlenséghez vagy sikertelenséghez vezető problémák, illetve növelhető a felsőoktatás minősége, hozzáadott értéke. Ez nem tudom megvalósítani az Önök őszinte

véleménye nélkül. A kérdőív kitöltése 5–10 percet vesz igénybe, kérem segítse
munkámat a kitöltéssel.

Előre is köszönettel: Mészáros Virág PhD hallgató Pécsi Tudományegyetem
„Oktatás és Társadalom” Neveléstudományi Doktori Iskola
1.1.1. Tanulmányait mely személyes okból szakítja meg?

Jelölje X-szel a válaszát! Soronként csak egy értéket jelöljön meg!
teljes mér-

meghatározó

anyagi









családi









munka









tanulmányi









egyéb









tékben

fontosságú

nem jellemző
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egyáltalán
nem
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1.1.2. Mi volt a hallgatói jogviszonya megszűntetésének indoka?

Jelölje X-szel a válaszát! Kérjük, csak egy választ jelöljön meg.

 A sikertelen javító és ismétlő javító vizsgák megengedett számának túllépése
 Bejelentkezés elmulasztása a megengedettnél többször
 Képzésváltás intézményen belül
 Egyéb

 Átvétel kérelemre külföldi intézménybe
 Fizetési hátralék a képzésben

 Költségtérítés nem vállalása átsoroláskor
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 Átvétel kérelemre más magyarországi intézménybe

 Képzési kötelezettségek nem teljesítése

 Saját bejelentés a képzés megszakítására

1.1.3. Hányadik félévben szakította meg a tanulmányait?

Jelölje X-szel a válaszát! Kérjük, csak egy választ jelöljön meg.

1

2

3

7

8

9

4

5

 10

6

 11

 13

 12

 14

 15 vagy több

1.1.4. Fejtse ki az egyéb okokat:

Legfeljebb 4000 karakter hosszú szöveget írjon be!

________________________________________________________________
1.1.5. Amennyiben voltak tanulmányi jellegű problémái, kérjük válaszolja meg,
hogy az alábbi tényezők milyen mértékben akadályozták Önt a tanulmányi sikerességben.

Jelölje X-szel a válaszát! Soronként csak egy értéket jelöljön meg!
teljes

meghatározó



mértékben
időbeosztásom

fontosságú

nem

jellemző

egyáltalán
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teljes

meghatározó
fontosságú

nem

jellemző

egyáltalán

nem voltak megfelelőek a









tanulási nehézségek (nem









más képzési terület kezdett









a követelmények nem voltak









































ló(előadásmód, tanítási









oktató nem követte az elő-









mértékben
tanulási módszereim

értettem a tananyagot)
el érdekelni
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egyértelműek

nem

számonkérések nem, vagy

nem mindig illeszkedtek a
követelményekhez

egy vagy több kritikusan

nehéz tantárgy, ami befolyásolta a továbblépést

számonkérési rend (nem jól

elosztott, nem összehangolt
évközi számonkérések, pl.

egy időben több tantárgyból
is érintett a hallgató)

oktató szakmai felkészültsége

oktató nem volt inspirátechnikák)

rehaladásomat
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teljes

meghatározó
fontosságú

nem

jellemző

egyáltalán

































egyedül éreztem magam a
problémámmal









egyéb









mértékben

nem

támogató tananyag mennyisége vagy minősége (tankönyv, jegyzet, példatár,

stb.)

való ellátottság hiánya (la-

boreszköz, szoftver, laptop
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tanulási segédeszközökkel

stb.)

korszerű infokommunikációs megoldások elterjedtségének hiánya

megfelelő hozzáférés támogató hallgatói szolgáltatásokhoz (tanulás támogató

programok, könyvtár, mentálhigiénés vagy karrier
tanácsadások, stb.)

1.1.6. Fejtse ki az egyéb okokat:

Legfeljebb 4000 karakter hosszú szöveget írjon be!

________________________________________________________________
1.1.7. Várható-e, hogy a közeljövőben szervezett képzésben tanul?

Jelölje X-szel a válaszát! Kérjük, csak egy választ jelöljön meg.

 igen, átjelentkeztem más felsőoktatási intézménybe
 igen újrakezdem tanulmányaimat
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 nem folytatom a tanulmányaimat a közeljövőben
 külföldön folytatom a tanulmányaimat

2. SZ. MELLÉKLET
A tanulási nehézségek háttértényezői „rangsora”
(saját szerkesztés)
Tanulmányi háttértényezők
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egyéb

Skála 1., 2. értékek
aránya

Dimenzió

14%

megfelelő hozzáférés támogató hallgatói szolgáltatásokhoz (tanulás támogató programok,

könyvtár, mentálhigiénés vagy karrier tanácsadások, stb.)

tanulási segédeszközökkel való ellátottság
hiánya (laboreszköz, szoftver, laptop stb.)
oktató szakmai felkészültsége
korszerű infokommunikációs megoldások
elterjedtségének hiánya

oktató nem követte az előrehaladásomat
a követelmények nem voltak egyértelműek
egyedül éreztem magam a problémámmal

számonkérési rend (nem jól elosztott, nem

összehangolt évközi számonkérések, pl. egy

időben több tantárgyból is érintett a hallgató)
nem voltak megfelelőek a tanulási módszereim
tanulási nehézségek (nem értettem a tananya-

15%

intézmény

17%

intézmény

23%

oktató/intézmény

28%

oktató

32%

oktató

19%

oktató

33%

hálózat

36%

intézmény/oktató

37%

got)

számonkérések nem, vagy nem mindig illeszkedtek a követelményekhez

más képzési terület kezdett el érdekelni
időbeosztásom

oktató nem volt inspiráló(előadásmód, tanítási
technikák)
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38%

hallgató

42%

oktató

43%

hallgató

46%

oktató

44%

hallgató
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támogató tananyag mennyisége vagy minősége
(tankönyv, jegyzet, példatár, stb. )

egy vagy több kritikusan nehéz tantárgy, ami
befolyásolta a továbblépést

48%

oktató/intézmény

61%

intézmény

3. SZ. MELLÉKLET
A tanulmányi nehézségek szűkített változóinak kapcsolatrendszere
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(saját szerkesztés)
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4. SZ. MELLÉKLET
Tanulmányi okok miatt jogviszony megszüntetők hivatalos indokainak
megoszlása

(saját szerkesztés)
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Variables in the background of dropout
Abstract
The main purpose of the research is to raise an education focused value added
model (VAM) regarding STEM higher education. This paper presents some
results of my relevant sub-research addressing dropout students, which is to seek

elements of VAM by analyzing patterns in the cases of students experiencing

termination of their legal relationship. Furthermore, our aim is to scan the phe-

variables, in order to better understand the reasons and factors behind dropout,
hereby approaching elements of VAM and identifying preventative actions. In

the questionnaire, completed by dropout students, the reasons of study difficulties

were conceptualized and operationalized in four dimensions: students, lecturers,

institution and supporting network. A Likert scale questionnaire was designed to

explore the personal motives of dropout and variables of study difficulties. The

method of analysis, which was adjusted to ordinal and nominal variables, is based

on measures of association and contingency, using a multi-lateral approach. As a
result of the research we drafted an association map of the selected variables of

study difficulties, which represents an excellent basis for further investigations.

Monitoring dropout as an element of loss attracts attention to the phenomenon

of re applying for admission to the same university and of leaving higher educa-

tion, which are also valuable topics to be investigated further. What is considered

to be the crucial resource of the research is, the possibility of getting additive, free

worded information about aspects, views and opinions of students’ experienced

dropout, which can lead to further supplements and amendments to the designed

structure. The next task is to complete a content analysis and to reveal patterns in
order to gain a better understanding of study difficulties and failure factors rele-

vant to institutional and social loss.

8. ÉVF. 1. SZÁM
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nomenon of dropout as loss, to make further categories and to reveal backstage

POGÁNY DÁNIEL

Motiváció a virtuális világokban
A GAMIFICATION MOTIVÁCIÓS RENDSZERÉNEK

ELEMZÉSE LUDOLÓGIAI NÉZŐPONTON KERESZTÜL

gukat szemben, mint a motivációkutatással foglalkozó pszichológusok.
Ilyen kérdés például, hogy egy adott viselkedés miként energizálódik, illet-

ve az energizálódás hogyan tartható fent. A játékok világára átfordítva

tehát, miért játszik az ember, és hogyan lehet rávenni, hogy ne hagyja

abba. Ezekre a kérdésekre a fejlesztők már az 1960-as évek óta keresik a

választ, folyamatosan újabbnál-újabb elméleteket és mechanizmusokat
építve a játékokba. Éppen ezért logikus lépés volt, hogy a motivációs kuta-

tások tudományosan közelítsenek a videojátékok felé, melynek eredmé-

nyeként megszületett a gamification elmélete. Viszont úgy tűnik, hogy a

videojátékokkal foglalkozó tudományág központi kérdései és elméletei

csak elvétve bukkannak fel a gamificationre fókuszáló kutatásokban. Az

alábbi tanulmányban, amolyan problémafelvető esszéként, azt a kérdést

járom körbe, hogy miként segíthetnek a ludológia bizonyos terminusai és
olykor öncélúnak tűnő diskurzusai a gamification kutatói és alkalmazói
számára.

A tanulmány első részében az intrinzik motivációval kapcsolatos, az

írás szempontjából releváns főbb elméletekről, és azoknak kísérleti hátteré-

ről olvashatunk. Továbbá szó lesz még a gamification megszületéséről,
elterjedt használatáról és időközben jelentkező problémáiról. Ahhoz, hogy

az elmélet alapjai és a probléma gyökerei világossá váljanak, érdemes a

gamification folyamatát a videojátékok fejlődésének és ludológiai elemez-

hetőségének tükrében vizsgálni. Éppen ezért a dolgozat második részében
először a videojátékok narratív struktúrájáról olvashatunk, amit aztán a

gamification elemeknek a videojátékok szerkezetében betöltött szerepével,
8. ÉVF. 1. SZÁM
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A videojáték-fejlesztők gyakran ugyanazokkal a kérdésekkel találják ma-

MOTIVÁCIÓ A VIRTUÁLIS VILÁGOKBAN

és annak motivációs hátterével köthetünk össze. Végül az esszé utolsó

részében egyfajta visszacsatoláskén tisztázzuk, hogy az elméleti háttér során bemutatott intrinzik motiváció milyen módon képes a játékosítás során létrejönni, és miért nélkülözhetetlenek számára a paidia elemek.

1. Elméleti háttér
1.1. Intrinzik motiváció
és a laboratóriumi körülmények közt vizsgált patkányok viselkedése alapján jöttek létre. Ennek eredményeként a motivációkutatást meghatározó

drive-elmélet fogalmazódott meg, mely legtöbbször az éhezés, szomjúság,

szaporodás, a fájdalom kerülésével és egyéb homeosztatikus hiánnyal kapcsolatos hajtóerőként lett definiálva (Atkinson–Hilgard, 2005).

Korábbi állatkísérletek során már kezdett bebizonyosodni, hogy létezik

valamilyen más hajtóerő is, aminek nincsenek homeosztatikus alapjai.

Megfigyelték, hogy a fehérpatkányok az elektromos árammal stimulált
fájdalmat is elviselték annak érdekében, hogy a labirintusban tovább exp-

lorálhassanak (Nissen, 1930). Egy másik kísérletben azt tapasztalták, hogy
a majmok hajlandóak voltak feladatokat elvégezni, hogy jutalomból kinéz-

hessenek a ketrecük párás ablakán, még akkor is, ha feladat megoldása

által homeosztatikus hiányt kellett átélniük, vagy kellemetlen inger érte

őket (Butler, 1953). Továbbá észrevették, hogy a patkányok az útvesztő-

ben való tájékozódás során nemcsak a feladatra és az extrinzik jutalomra
összpontosítottak, hanem a számukra érdekesnek tűnő tárgyak helyeit is
explorálták (Berlyne, 1950).

Ennek az új, explorálással kapcsolatos motivációs elméletnek az igazo-

lását Harry F. Harlow végezte el. 1949-ben nyolc rézuszmajom tanulási
képességeit figyelte két héten keresztül. A majmok egy mechanikus feladványt kaptak, mely a térbeli logikai játékokhoz hasonló zárszerkezet volt.

Ennek kinyitásához, vagyis megoldásához először egy függőleges zárat

kellett kihúzniuk, utána egy horgot kiakasztaniuk, és végül a csapófedelet
8. ÉVF. 1. SZÁM
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A motivációval kapcsolatos elméletek kezdetben főként a klinikai interjúk
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kinyitniuk. A megfigyelést eredetileg két hétre tervezték, és úgy gondolták, hogy a második hét végén lesznek csak képesek a majmok megoldani
a feladatot, hiszen a zárszerkezet meglehetősen bonyolultnak vélték.
A várakozásokkal szemben a majmok mindenféle külső ösztönzés nélkül
elkezdtek játszani az eszközzel, és hamar segítség nélkül oldották meg a
feladványt, sőt, a 13. napon már képesek voltak 60 másodpercen belül

kinyitni a zárat (Harlow, 1950). A kutatásokhoz alapul vett drive-elmélet
nem volt képes magyarázni az eseményt, hiszen a majmokat sikeresség
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esetén nem jutalmazták étellel, sem külső ingerléssel, vagy bármilyen
egyéb jelzéssel. Tehát ez a típusú ösztönzés nem tanult és nem is homeo-

sztatikus eredetű, a kíváncsiság, az explorációra való hajlam egy újfajta

hajtóerő, amit kezdetben harmadlagos drive-ként írtak le, később az int-

rinzik motiváció nevet kapta. Lényege, hogy a cselekvő személy számára a

tevékenység maga az, ami értékes és érdekes, nincs semmilyen külső juta-

lom, a viselkedés oka maga a cselekvő, melyből a motiváció forrása is
származik. Tehát egyfajta ösztönös explorációs tevékenység, kíváncsiság az

érdekes feladatok iránt, ami bármiféle külső megerősítést nélkülöz, csupán
az aurosal és izgalom növekedésével áll kapcsolatban.

Az új motivációs jelenség létezését Harlow 1953-ban megerősítette,

amikor egy új kísérlet során kimutatta, hogy a majmok jutalmazás, vagyis
az eredményesség esetén adott mazsolák hatására romlott a teljesítmé-

nyük. A kísérlettel azonban újabb kérdések merültek fel: mi a kapcsolata

az intrinzik és extrinzik motivált cselekvéseknek, milyen hatással vannak
egymásra?

1.2. Kognitív értékelés elmélet
1971-ben Edward Deci a Soma játékkal kapcsolatos kísérlete jelentette az
intrinzik motiváció kutatásának a következő nagyobb lépését. Egyetemi

hallgatókat két csoportba osztott egy három napon át tartó megfigyeléshez, melyben a kísérleti személyeknek a Soma nevű háromdimenziós

puzzle játékkal kellett játszaniuk, az elemekből előre megadott tervrajzok

alapján kellett a formákat összeépíteniük. A kísérlet során a kísérletvezető
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elhagyta a szobát, hogy behozzon egy új tervrajzot, ám eközben titokban
megfigyelték a kísérleti alanyokat, hogy mennyi ideig játszanak a játékkal

önszántukból. Az egyik csoport jutalmazva volt, a másik nem. Az eredmé-

nyek szerint a nem jutalmazott csoport kezdetben tovább játszott (+5

perc), mint a jutalmazott. Később a kondicionálódás miatt már a jutalmazottak játszottak többet (Deci–Ryan, 1985).

Az intrinzik motiváció ellentéte az extrinzik motiváció, melyről akkor

kívüli olyan cél, mely a végzett folyamattól független módon kielégülést
nyújt. Előzetes elvárásaink szerint azon egyének, akik jutalmazva vannak

tevékenységükért, szorgosabban és eredményesebben dolgoznak. Ám való-

jában feladatmegoldásaik rosszabb minőségűek, több hibát tartalmaznak

és kevésbé alkalmaznak kreatív megoldásokat, mint a nem jutalmazott
alanyok, akik saját indíttatásból végzik a feladatokat. Viszont nem feltétlenül a jutalom megléte az, ami a legnagyobb hatást gyakorolja a motiváció-

ra. Ha extrinzik jutalommal illetünk egy intrinzik motivált cselekvést,
akkor csökken a motiváció és a teljesítmény is. Ennek több oka is van.
Egyrészt a jutalmazás egyfajta szabályként működő kognitív forgatóköny-

vet hozhat létre, melynek hatására a tevékenység leértékelődik, automatikussá válik, értelmet csak a jutalom függvényében nyer a cselekvő számára.

Másrészt a tevékenységet folytató alanyban megváltozik az okság helyének

érzékelése, az intrinzik belső helye külsővé válik. A feladatok végrehajtá-

sának külső oka során egy, a cselekvő felé irányuló kontrolláló hatással

találkozhatunk, míg a belső ok az információs aspektus, mely során az
egyén teljesítménye lévén saját magáról nyerhet új információt. Az észlelt

kontrolláló hatás azért veszélyes az intrinzik motivációra nézve, mert a

külső tényezők miatt csökkenhet a cselekvőben a kompetencia érzése,
ezáltal a motiváltságot passzivitás válthatja fel. Ha embereket két csoportba osztunk, akiknek azonos feladatért azonos jutalmat adunk azzal az egy

különbséggel, hogy az első csoport számára tisztázzuk, hogy kapni fog

jutalmat, míg a másodikat erről nem tájékoztatjuk, akkor az eredmények

egy fontos kritériumra világítanak rá (Condry, 1977). Az első csoport el8. ÉVF. 1. SZÁM

161

beszélhetünk, amikor a viselkedés oka és forrása a cselekvő személyen
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várja a jutalmat, még akkor is, ha az feladatidegen, így a motiváció okának

helye belülről elmozdul kifele, és csökken. Ez azért történik, mert a juta-

lom a teljesítményért cserébe kapható, ami miatt erőteljes kontrolláló jel-

leg lép fel. Minél erőteljesebb a kontrolláló aspektus, annál nagyobb az

intrinzik motivációra tett negatív hatása. Hasonló folyamat figyelhető meg

a leszállítás modell során, mely szerint, ha a jutalmak megszerzését nagyon
alaposan megindokolja magának a cselekvő, akkor a motiváció oka szintén
külsővé válik.
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Fontos kiegészítés, hogy az extrinzik jutalmazás lehet endogén is, vagy-

is nem feladatidegen, hanem a folyamat szerves része, akárcsak a pénz a

rulettben. Az ilyen esetekben nem csökkenti, sőt, akár fokozhatja is a játék

iránti elkötelezettséget, hiszen a motiváció oka továbbra is a folyamat vég-

zésében marad, a külső jutalom a játék kontextusán belül (is) rendelkezik
értékkel (Kruglanski, 1975).

Ugyanakkor az információs aspektus során felléphet az intrinzik moti-

vációra erősítő hatással rendelkező öndetermináció is. Az öndetermináció
során a cselekvő személy olyan tevékenységeket végez, melyek képesek

kielégíteni három pszichológiai alapszükségletét, így a személy megismerheti saját erejét és önmaga irányítását. Az ehhez kapcsolódó pszichológiai

alapszükségletek az autonómia, a kompetencia és a másokhoz való kötő-

dés, tartozás (Ryan–Deci, 2000). Az öndetermináció jelenségét pozitív

verbális megerősítés által is elő lehet segíteni, ugyanis a tevékenységet

végrehajtó személy számára a verbális megerősítés információs aspektusa
jelentősebb, mint a kontrolláló, így a motiváció forrása belső marad.
1.3. Gamification

Játék során olyan önkéntes részvéten alapuló tevékenységről beszélhetünk,

melyben a testi és szellemi munkát magáért a folyamat kedvéért végezzük

el. A játék, és azon belül is a videojáték az egyik legsikeresebb módja az

intrinzik motiváció kialakításának. A játékok ezen attribútuma miatt jött
létre a gamification, mely alapfeltevése, hogy a játékban megtalálható int-
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rinzik motivációt kiváltó elemeket az élet olyan területeire is át lehetne
ültetni, melyeknél a motiváció kialakítása nehezebb.

A gamification, magyarul játékosítás fogalmát 2003-ban Nick Pelling

angol származású játékprogramozó alkotta meg. Kezdetben nem került a
tudományos érdeklődés középpontjába, azonban 2011-től kezdve egészen
napjainkig hatalmas rajongás övezi az elméletet, jelentősen megszaporodtak a játékosítást és annak hatását elemző tudományos kutatások. A gami-

kenység, mint például a tanulás, önmagában nem nyújt elegendő izgalmat

és szórakozást ahhoz, hogy a tevékenységet végző ember a tevékenység

ideje alatt végig motivált maradjon. Mindeközben a játékok, különösképpen a videojátékok remek szórakozást nyújtanak, ezért célszerű, hogy a

játékok motivációs erejét kölcsönző elemeket átültessék az egyébként
unalmas feladatokba, így azokat vonzóbbá téve (Attali–Arieli-Attali,
2015). A játékos elemek száma igencsak változó, a legtöbb esetben a pon-

tok, jelvények és a ranglista tipikusan ilyen elemek, valamint gyakran elő-

forduló jellemző a folyamatjelző sáv, teljesítménygrafikonok, küldetések,

jelentőségteljes történetek, az avatarok szerkesztése, a profilfejlesztés. Az
elmélet számára a kihívást az jelenti, hogy ezek a tevékenységek többnyire

nem kapcsolódnak a szórakoztatóipari ágazatokhoz, valamint általában

nem digitális térben zajlanak (Deterding és mtsai, 2011). A célja, hogy
ösztönözze a felhasználókat, növelje bennük a feladat iránti elkötelezettsé-

get és segítse a tevékenység során felmerülő problémák megoldását.

A játékos elemek alkalmazása a játékoktól idegen környezetben egyál-

talán nem új ötlet, hiszen már hasonló módszereket alkalmaztak a vállala-

tok a marketing területén a különböző hűségprogramokkal, pontgyűjté-

sekkel, melyek több tanulmány szerint is hatékonyan működnek. Manap-

ság már komolyabb kísérletek zajlanak az egyre szélesebb körű felhaszná-

lására, úgy, mint az általános iskolai oktatásban (Kapp, 2012; Zichermann–Cunningham, 2011), a felsőoktatásban (Bíró, 2013), a média szer-

vezésében, edzésben és a biztonságos vezetés tanításában (Sailer és mtsai,
2013).
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fication abból a feltételezésből indul ki, hogy rengeteg hagyományos tevé-
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Ahogy az évek múlásával a játékosítás egyre népszerűbb téma lett, és

egyre több kutatás foglalkozott vele, úgy elkezdtek megjelenni az elmélet

problémái a gyakorlatban. Az oktatás játékosításával foglalkozó legújabb
kutatások több alkalommal mutattak ki a motiváció és a játékosított kör-

nyezet között negatív kapcsolatot, melyek alapján a gamification elmélete

szerint kialakított környezetben tanuló csoport gyengébb teljesítményt ért
el, mint a hagyományos keretek közt tanuló kontrollcsoport (Hanus–Fox,

2015).
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A probléma gyökere a játékosítással foglalkozó elméleti írásokban ta-

lálható. A legtöbb kutatás csak felsorolásszerűen említi meg a gamification

működésének elemeit, és ugyan némiképp foglalkozik azok konkrét pszi-

chológiai motivációs hátterével, szinte egyik sem próbál meg mélyebb

betekintést nyerni a játékok szerkezetébe, hogy ludológiai nézőponton
keresztül mutathassa be, mi is tulajdonképpen a játékosítás. Véleményem

szerint a lehetséges motivációs elemzést a ludológiai szempontok képesek
érdemlegesen kiegészíteni, néhány alaptézisnek hitt kijelentésnél pedig az
ellentmondásokat megmagyarázni. Továbbá megváltoztathatja a játékosító

elemek korábbi hierarchiájáról tett feltételezéseinket, esetleg új elemeket

fedezhetünk fel a videojátékok motivációs rendszerének ludológiai elemzésével. Feltételezhetjük, hogy amennyiben a videojátékok rendelkeznek

egyszerre ludus és paidia elemekkel, akkor az elemek egymástól való elsza-

kítása után nem képesek a kezdeti intrinzik motivációs állapotot növelni,

sőt csökkentik azt, helyét az extrinzik motiváció veszi át.

Annak érdekében, hogy ennek a hipotetikus kijelentésnek az első részét

alátámaszthassuk, a tanulmány most következő részében a játékokkal foglalkozó tudományágat, vagyis a ludológiát és annak központi problémakörét érdemes áttekinteni egy lehetséges videojáték-szerkezetelemzésen ke-

resztül. Az írás utolsó tartalmi egységében a hipotézis második fele kerül
vizsgálat alá a videojátékok történeti fejlődésének nagyobb fordulópontja-

in, és azoknak a gamification és a motivációs elméletek szempontjából
releváns vonatkozásain keresztül.
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2. A videojátékok ludológiai elemzése
2.1. Történeti áttekintés
Videojátéknak tekinthetjük azokat a programokat, melyek egy módosított
virtuális világban helyezkednek el, ahol a játékos előre meghatározott esz-

közök segítségével képes változásokat okozni, melyeket grafikai megjelení-

tés és/vagy hanghatás által követhet nyomon.

Az első olyan program, melyet hivatalosan is videojátéknak tekinthe-

Two 1 volt, melyet csupán egy bemutató programnak szántak a Brookhaveni Nemzeti Laboratórium látogatóinak. A játékot azonban hatalmas

érdeklődés kísérte, hamar világhírű ismertségre tett szert, rájöttek az em-

berek a videojátékban rejlő potenciális lehetőségekre. És hogy mekkora
lehetőség is rejlik benne? Egyes becslések szerint 2014-ben a világ körül

1.78 milliárd ember játszott már legalább egy alkalom során videojáték-

kal. 2 Az 1950-es években számítógépekkel csak a nagyobb kutatóközpontok rendelkeztek, így a játékok elterjedésére egészen az 1970-es évekig

várni kellett, amikor megjelentek az első otthoni videojáték-konzolok 3,

közülük is elsőként az 1973-as Magnavox Odyssey. Az 1970-es években
egymás után jelentek meg az újabbnál újabb konkurens konzolok, melyek
túlnyomó részben az eredeti Tennis for Two játék továbbgondolásai vol-

tak, főként Tennis és Pong címen megjelentetve azokat. Ennek köszönhe-

tően a piac gyorsan túltelítődött, bekövetkezett az első, 1977-es video-

játékkrach (Rojas, 2011).

Az 1980-as évekre újból magára talált a videojáték-ipar, három otthoni

konzol szakította ki magának a legnagyobb részt a piacból, a Mattel Intel-

levision, a ColecoVision és az Atari 2600. A hardveres fejlődésnek kö1

Lásd: Tennis for Two (1958): http://computingforever.com/wp-content/uploads/2014/09/And-

2

Forrás: Number of video gamers worldwide in 2020: http://www.statista.com/statistics/293304/

3

Konzol: fix hardveres architektúrával rendelkező elektronikus szórakoztatóipari berendezés,

Then-There-Were-Graphics-Image-02.png.
number-video-gamers/

melynek fő funkciója a játékprogramok futtatása.

8. ÉVF. 1. SZÁM

165

tünk, az 1958-ban William Higinbotham által szerkesztett Tennis for
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szönhetően egyre összetettebb grafikai megjelenítést tettek lehetővé, valamint elterjedt a gépekhez utólagosan vásárolható játékokkal való kereske-

delem is. A technikai fejlődés azonban nem volt eléggé gyors ahhoz, hogy
kiszolgálja a konzolgyártók várakozásait, túl gyorsan túl sok gépet adtak

ki, mai árfolyamnak megfelelően általában 500 és 1000 USD közötti értékben, amit a kevés újítás miatt az emberek nem vásároltak meg, így ki-

robbant az 1983-as második videojátékkrach. Az esemény egyik emblema-

tikus velejárója volt, amikor az E.T., a földönkívüli film megjelenésére az
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Atari konzol- és játékgyártó vállalat olyan sok el nem adott példányt gyár-

tott le a film alapján készített játékból, hogy 2 millió kazettát ástak el az
új-mexikói sivatagban (Rojas, 2011).

Azonban, ahogyan erősebb ütemben megindult a személyi számítógé-

pek fejlődése, úgy a videojátékok is egyre jobban elterjedtek. Időközben a

konzolok is vissza tudtak térni a piacra a Nintendo Entertainment
Systemnek köszönhetően, melynek 8 bites processzorát az évtized végén

már a 16 bites processzorok szorongatták meg a CD-ROM meghajtókkal
együtt, melyek a korábbi kazettás megoldásokat leváltva jóval nagyobb

tárhelyet biztosítottak, így megteremtve a háromdimenziós játékok létrejöttének lehetőségét. A fejlődés ezután már nem állt le, a folyamatos növe-

kedés a kilencedik generációig, vagyis egészen a mai napig tart. Jelenleg az
Xbox Series X, a Playstation 5 és a Nintendo Switch képviseli a fő irányvonalat a konzolok terén, melyek mellett meghatározó szerepet kapnak

továbbra is a személyi számítógépekre tervezett játékok és a piacra újonnan
belépő okostelefonok, tabletek.

2.2. A ludológia születése
A ludológiát röviden úgy írhatnánk le, mint a játékkal foglalkozó tudományág. A szó eredete a latin „ludo” kifejezésből származik, ami játszást
jelent. A játékokat, a bújócskától kezdve a sakkon keresztül, egészen a

barkochbáig az idők folyamán minden korban más és más tudományterület vette górcső alá. Régebben a logika, majd a 19. század végétől a törté-

nelem és az antropológia, később a kulturális tanulmányok foglalkoztak
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vele. Ahogyan azonban a videojáték egyre nagyobb iparággá nőtte ki magát, és az 1980-as évektől kulturálisan is egyre elfogadottabb szórakozási

forma lett, úgy megkerülhetetlenné vált egy új tudományos megközelítés a
játékok és különösképpen a videojátékok elemzéséhez, így létrejött a ludológia. Egészen pontosan 1997-ben került erre sor, amikor megjelent Janet

Murray: Hamlet on the Holodeck című írása, melyben a játékokat történet-

mesélő „cyberdrámá”-nak írta le. A tanulmány rendkívül komoly vitákat
telmezni, vagy sem. Ez a ludológia egyik legnagyobb kérdése mind a mai

napig. Mivel a ludológia tudományága új – videojátékokkal alig 20 éve

foglalkoznak tudományos keretek között – sokszor más tudományterüle-

tekről vette át a kutatási módszereit és fogalmi keretét, így többek közt

például az irodalomtudománytól. Ennek a teljes mértékben átvett narratológiai értelmezési keretnek a helyessége azonban kétséges. A legtöbb ludológiai elmélet szerint a játék több mint egyszerűen a narratíva egy bonyo-

lultabb és részletesebb kiterjesztése. A különbség első jele a reprezentáció
és a szimuláció témakörében keresendő (Frasca, 2003).

Hogy megértsük a problémát, képzeljünk el egy embert, amint egy vi-

deojátékkal, a példa kedvéért egy autószimulátorral játszik. Amit ő átél, az

szimuláció, megtapasztalja azt, hogy milyen élmény egy autósofőr szerepébe bújni, megtudja, hogy milyen fizikai törvények szerint mozog az
autó, valamint hogy a különböző gombok és pedálok milyen változást

hoznak a vezetés során. Ha egy külső szemlélő figyeli azt, ahogyan játszik

a másik személy az autószimulátorral, akkor az ő számára az egész folyamat már nem több, mint egy reprezentáció, akárcsak a televízióban egy

film. Tehát észrevehetjük, hogy a videojáték legnagyobb különbsége a
szokásos narratív műfajokkal szemben, hogy interaktív, változásokat vihe-

tünk végbe, mely során nyerhetünk és elbukhatunk. Egyes elméletalkotók
szerint a videojátékokat éppen azért sosem lehet művészetnek tekinteni,
mivel teljesíteni kell bennük (Rogert, 2010).

A szimulációt két részre oszthatjuk a ludológia szerint. Ezek a paidia,

vagyis játszás, és ludus, vagyis játék. A paidia olyan játék, amely nem ren8. ÉVF. 1. SZÁM
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robbantott ki annak kapcsán, hogy a játékokat lehet-e narrativikusan ér-
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delkezik merev szabályokkal, és amelyben fontos szerepet kap az emberi
képzelőerő, nincs tisztázott végkimenetele, inkább az apró célok elérésére
összpontosít, nem kötelező, hogy legyen nyertese. Nem arról szól, hogy

mit kell megtenni, hanem hogy mit tehetünk meg. Ilyen például, amikor

kisgyerekként egy szerepbe képzeljük magunkat és katonásat vagy tűzoltósat játszunk, de ide tartozik még az olyan játék is, ahol egy struktúra men-

tén szabály nélkül alkothatunk, mint a rajzolás és legózás. Ezzel szemben a

ludus során a fantázia a háttérbe vonul, és előkerülnek az egységes, kötött,
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merev szabályok. Mindig van a játéknak tisztázott kimenetele, általában

győztese és vesztese is. Tipikus példája ennek a sakk (Caillois, 2001, 14–
35). A videojátékokban a két típus keveredik, egyaránt találkozhatunk

konkrét szabályokkal, ám a korábbi nézetekkel szemben, véleményem
szerint, az emberi képzelőerő is fontos része a játékos folyamatoknak.

A videojátékok a korai narratív vizsgálódások szerint narratívával ren-

delkező alkotások. Logikus, hiszen mindennek van narratívája, elég csak

arra gondolnunk, hogy az emberi ismeret is narratívákon keresztül konst-

ruálódik meg. A legtöbb játékban tetten érhető valamilyen történet, melyet a narratívák segítségével ismerünk meg, mivel a legtöbbször rendel-

keznek valamilyen főszereplővel, időkezeléssel vagy cselekménnyel. Ezt jól

szemléltethetjük a világ egy első otthoni játékkonzola, az 1976-os Mag-

navox Odyssey segítségével. A gép önmagában csak két világító fénypon-

tot tudott megjeleníteni a tévé képernyőjén, melyeknek irányítása csavarható távirányítókkal történt. Ez ugyan akkoriban már így önmagában is

érdekes lehetőségnek tűnt, ám nyilván kevésnek bizonyult volna ahhoz,

hogy megalapozza a videojátékok mai népszerűségét. A „varázslat” lényege

az volt, hogy a képernyőre lehetett illeszteni a konzolhoz kapott fóliákat,
melyek értelmet adtak a szimulációnak, megmagyarázva, hogy a két fehér
fénypont igazából focisták a kapu előtt, vagy síelő emberek a havas hegyoldalakon, esetleg szellemek a kísértetjárta kastélyban.

Az ellenkező véleményen álló korai ludológiai reakciók viszont azt

hangsúlyozták, hogy itt sokkal többről van szó, mint egyszerű történetek-

ről; a játékokban más a viszony a játék és játékos közt, mint egy könyv
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esetében az olvasó és az olvasott történet közt, így a játékok nem foghatóak fel narratív szerkezetként. Ennek többek közt az az oka, hogy a játék-

ban az idő két síkon is telik: az egyik a játék történetén belüli idő, míg a
másik a játékos által a játékra szánt idő (Juul, 2001). Ez pedig el is vezet
minket a ludológia egyik legfontosabb, mostanra már-már amolyan alaptételként kezelt kijelentéséhez, miszerint a játékokat nem lehet hagyomá-

nyos módon, „kívülről”, csak a történetükön keresztül kutatni, hanem

annak kontextusának is. Ez Jesper Juulnál a videojáték virtuális világának
fontosságában csúcsosodik ki (Juul, 2010), de hasonló következtetésekkel

találkozhatunk Jeff Howard Quest-definíciójában is, melyet lényegében a
narratív nézőpont és a ludológia szintéziseként képzelt el (Howard, 2008).

A gamification témakörét illetően viszont Henry Jenkins nézőpontja lehet
leginkább a segítségünkre.
2.3 Az emergens narratíva
Jenkins szerint a narratív elméletek túlságosan is gyakran megfeledkeznek
arról, hogy a játéknak nem feltétlenül kell magában tartalmaznia a narratí-

vát, elég csak teret adnia neki. Gondoljunk a detektívtörténetekre, melyekben a néző számára jelentős élményt nyújt, hogy a műfaj sémáját fel-

ismerve az elszórt nyomok alapján megpróbálja megtippelni a gyilkos kilé-

tét, majd várni, hogy kiderüljön, következtetései helyesek voltak-e. A játé-

kokban is hasonlóval találkozhatunk, csak esetükben a játékosok a feltevé-

seiket konkrétan a gép ellen kell letesztelniük, ahol ennek megfelelően
elbukhatnak vagy továbbjuthatnak. A játékban azonban az interaktivitás

miatt nem garantált, hogy a befogadó ugyanúgy találkozik az elhelyezett

narratív töredékekkel vagy nyomokkal, ahogyan azt a fejlesztők eltervezték, ezért a hagyományos médiumokkal szemben sokkal redundánsabb
szerkezetet kell a tervezőknek felállítaniuk. Ennek megfelelően a játékké-

szítők két narratívát készítenek: az egyik strukturálatlan, maga a játékos
vezérli, ahogyan felfedezi a világot, és fényt derít a titkokra. A másik

strukturált, előre elrendezett a mise-en-scene-ben, csak arra várva, hogy
8. ÉVF. 1. SZÁM
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kulcsfontosságú szerepet kell tulajdonítani a magának a szimulációnak és
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felfedezzék. A strukturálatlan narratíva határozza meg például a The Sims

című franchise-t is, melyben karakterünkkel olyan hétköznapi feladatokat
kell elvégeznünk, mint a mosás, takarítás vagy a lakberendezés, így az erő-

teljes központi narratíva helyett a készítők a potenciális narratívákban
gazdag környezet megteremtésével tudják becsalogatni a játékosokat.

A történetet mi magunk hozhatjuk létre a strukturálatlan részekből, ami

tökéletes példáját szolgáltatja az emergens narratíva fogalmának (Jenkins,
2005).
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Az emergens narratíva visszavezet bennünket paidia fogalmához, mely

során a narratívát szintén a játékosoknak kell megalkotniuk. Az emergens
játék lényege, hogy egy egyszerű szabályrendszert létrehozva a már kész
játékban egy olyan játék, vagyis játékmechanizmus jön létre, amelynek a

készítők nem is voltak a tudatában. Ilyen például a Project Gotham Ra-

cing autóversenyzős játékban a „macska-egér játék”, melynek a lényege,

hogy a versenyzők önkéntesen két csapatba válnak szét, és a futam megnyerése helyett céljuk az ellenfél leglassabb autójának feltartóztatása.

A játék során az a csapat nyer, amelyiknek a leglassabb autója előbb ér
célba, mindenki más körideje lényegtelen, holott a játék eredeti szerkezet-

ében pont azon volt a hangsúly. Hasonlót tapasztalhatunk a Grand Theft

Auto játékok esetében is, ahol a legtöbb játékos a program által kínált
virtuális világot nem a feladatok teljesítésére használja, hanem úgy tekint
rá, mint egyfajta virtuális játszótérre, ahol mindent szabad.

3. A videojátékok története
Amikor a gamification definíciójában ismertetett játékelemeket kell ponto-

san meghatározni, akkor az egyik módszer egy olyan lista felállítása, mely

arra törekszik, hogy minden olyan elemet összegyűjtsön, amely a játékokban megtalálható. Ezzel a módszerrel a játékok mennyisége miatt valószí-

nűleg nem lehet pontos listát készíteni. Másik lehetőségként felmerül az

olyan konkrét játékok elemzése, melyekre egy-egy elem tipikusan jellemző, és feltehetőleg nagymértékben hozzájárul a játék sikeréhez vagy kudar-

cához (Sailer és mtsai, 2013, 30). Az itt választott harmadik lehetőség,
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hogy a videojátékok fejlődésének játéktörténeti és ludológiai áttekintőjén
keresztül vizsgáljuk azt, hogy mik azok a mozzanatok és fejlődési irányok,

melyekkel a játékkiadók próbálták rávenni a felhasználókat, hogy folyama-

tosan vegyék, és sok időt töltsenek el programjaikkal. Láthattuk, hogy a

videojátékok kezdetben laboratóriumi körülmények közt születtek meg,

meglehetősen kezdetleges formában, ám mégis nagy érdeklődést kiváltva.

Az első játék felismerhetetlenül különbözött a mai játékoktól nemcsak
felépítésének is köszönhetően. Éppen ezért mondhatni, hogy a gamificati-

on ott kezdődik, amikor a fejlesztők rájöttek, hogy a játékok komoly üzletággá alakíthatóak, és megkezdődött a „játékok játékosítása”. Emiatt, ha a

gamification működését kívánjuk megfigyelni, érdemes a videojátékok
történeti fejlődésének tükrében a főbb játékosítási elemeket megvizsgálni.
3.1. Pontok számolása
Az első tömeggyártásba került játéktermi arcade gép az 1971-ben megje-

lent Computer Space volt, mely már a kezdetektől fogva alkalmas volt
pontszámolásra, viszont csak a játék ideje alatt. Vagyis a pontszámok csak

tájékoztató jellegűek voltak, egymással csak korlátozottan lehetett verse-

nyezni, főként, hogy ez a gép csak 15-ig volt képes számolni, utána nullá-

zódott, eltörölve az eddigi eredményeket. A következő lépés a Pong, mint

az egyik első közismert otthoni videojáték volt. A program már két játé-

kost is tudott egyszerre szórakoztatni, így a játékmenet miatt célszerű volt

egy pontszámláló mechanizmus beépítése. Erre azonban kezdetekben nem
volt lehetőség, mivel a Magnavox Odyssey nem rendelkezett ehhez a folyamathoz megfelelő hardverrel, így a lehetőség kiaknázása csak a későbbi

generációkban indult meg.

A pontok a játékokban alapvetően úgy funkcionálnának, mint a beha-

viorista tanuláselmélet szerinti rögzített arányú teljesítmény utáni megerő-

sítés, (Ferster–Skinner, 1957) amelyek a narratíváknak köszönhetően kie-

gészülnek, további jelentéseket nyernek. Egy olyan visszacsatolási rendszer

jött létre, mely egyrészt valós idejű, másrészt kizárólag pozitív kimenetellel
8. ÉVF. 1. SZÁM
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grafikai megjelenítési és technológiai, hanem szerkezeti, játékmechanikai
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rendelkezik. A hagyományos iskolai osztályzati rendszer szerint, ha

„egyes” érdemjegyet kapunk, akkor azt egyértelműen negatívumként éljük

meg, mivel eredményünket a korábbi átlagunkhoz viszonyítjuk, így az

egyes garantáltan negatív hatással rendelkezik. A játékosított környezetben

az érdemjegyek pontokkal való felcserélése során a korábbi „egyes” érdemjeggyel minősített teljesítmény is rejthet magában pontokat, ami már pozi-

tív visszacsatolás lehet, hiszen a számolás nem a korábbi átlag, hanem a
nullától való távolság szerint értékelendő (Sheldon, 2012).
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Két okból lehet pontot gyűjteni a videojátékokban. Egyrészt az elért

eredmények objektív méréséhez, melynek segítségével más játékosokkal

versenghetünk. Ezekre úgy tekinthetünk, mint ranglistákra. Másrészt a
játékon belüli fejlődésért az úgynevezett tapasztalati pontok gyűjtése is
fontos részét alkotja a játékok felépítésének.
3.1.1. Ranglista
A ranglista mai jelentésének kialakulása a játéktermi időkre vezethető

vissza. A High Score, amit manapság úgy gondolunk el, mint egy lista a

legmagasabb pontszámot elérő játékosokról, kezdetben teljesen más volt.
Egészen pontosan a Sea Wolf nevű 1976-os játékgépben jelent meg, ahol

azt a cél szolgálta, hogy a játékos egy bizonyos, előre megállapított pont-

szám elérésekor csak akkor játszhatott tovább, ha újból pénzt dobott a
gépbe.

Később azonban a hardveres fejlődés során lehetőség nyílt a játékosok

pontszámának elmentésére. Ezt először a Space Invaders című program-

ban valósították meg, ahol a többi játékos pontszámával lehetett immáron

versengeni. A program következő részében, a Space Invaders Part II-ben

már három karakterből álló nevet is be lehetett írni, hogy konkrét játékosokhoz lehessen csatolni a pontszámokat. A High Score hagyomány foly-

tatódott a konzoljátékok világában is. Ahogyan egyre nagyobb játékostábor alakult ki a konzolok népszerűsége miatt, elkezdtek megjelenni a já-

tékhoz kapcsolódó közösségi terek, elsőként a magazinok, köztük a Nin-
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tendo hivatalos magazinja, az 1988-tól kapható Nintendo Power 4, mely
többek közt az otthon elért pontokat gyűjtötte össze. Az internet hiányá-

ban a játékosok egyszerűen lefényképezték a tévéképernyőjükön szereplő
pontszámot és levélben küldték el az újság számára, melyben a legmaga-

sabb pontszámot elért játékosok nevei megjelentek. Motivációs szempontból azonban a ranglista kétoldalú lehet, hiszen a tetején a kompetencia

érzése miatt motiváltak lehetünk, az alján viszont nem. Ezt meg lehet

(nincsen egy direkt vesztes) a csapaton belüli együttműködés és kötődés
erősítése, a valahova tartozás élménye mellett.
3.1.2. Tapasztalati pontok
A játékok során gyűjthető pontok egy másik csoportjába a tapasztalati
pontok tartoznak. Ezek olyan jutalmak, melyek a játékon belül nyerik el

jelentőségüket, általuk a játékos új eszközöket, játszható karaktereket és

pályákat nyithat meg. Továbbá segítik a virtuális szerepélmény kibontakozását, hiszen a tapasztalati pontok gyűjtése során a játékos átveszi karakte-

re személyiségét, aki a jelentéktelen személyből magasabb szintre fejlődhet
a virtuális világ felfedezése révén. A célelmélet szerint a motivációt a belső
összehasonlító folyamatok során nyerhetjük. Ennek érdekében világosan

kijelölt célokra van szükség, mivel azok jobban motiválnak, mint az általá-

nos célok. Ezt a folyamatot figyelhetjük meg a játékok fejlődésében is.
A kezdeti célok, miszerint a játék végigjátszása, illetve más játékosok

pontszámának megdöntése volt a feladat, átalakult. Annak érdekében,

hogy az egész játék ne egyetlen végső célt tartalmazzon, hanem helyette

sok apró, gyorsan és viszonylag könnyen teljesíthető feladatból álljon öszsze, már az 1979-es Galaxian játékkal bevezették a szinteket (level). Ezek

egymásra épülő fejlődési csomópontokként foghatóak fel, melyek rövidebb
és gyorsabban elérhető célokat teremtettek a játékosok számára. Hasonló
újítások voltak a questek, melyek lényegüket tekintve rövid, önmagában
4

Lásd: Nintendo Power (1988). http://www.gogaminggiant.com/wp-content/uploads/2010/04/
Cliff_BNintendoPower-zoomout.jpg
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változtatni csapat alapú ranglistával, mely képes a vereséget kompenzálni
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értelemmel bíró, a számítógép által vezérelt karakterekkel azonosítható
küldetést jelentik. Nagyszerűségük abban rejlik, hogy a játékosok motivál-

tabbak, ha tudják a konkrét célt, annak narratívikus értelmét és jutalmát
(Sailer és mtsai, 2013).

3.2. Gyűjthető kitüntetések, trófeák, jelvények és közösség
Az egyik első játék, melyben a feladatok elvégzéséért titkos jutalmakat

érhettünk el, az E-Motion című Amiga játék volt, a funkció Secret Bonus

néven vált híressé. Azóta hasonló elven működve megjelentek az achieve-
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mentek, melyek legnagyobb előnye, hogy manapság az összes játékban
elért eredményeket platformonként egy helyre lehet feltölteni és az interneten megosztani másokkal, mint az Xbox Live, a PlayStation Network és
a PC-s Steam, ahol a játékosoknak lehetőségük van egymás eredményeit

megnézni, kommunikálni, és közös játszmákat indítani. De mik is az achi-

evementek pontosan? Olyan játékmenetbeli feladatok, melyek nem kötőd-

nek szorosan a játék narratívájához, plusz kihívásként szolgálnak. Tipikus
példája a rejtett elemek összegyűjtése, valamint a játék magasabb nehézségi szinten való újrajátszására vonatkozó feladatok. Jelentős szerepet kapnak

az intrinzik motiváció során a trófeák és jelvények, egyrészt, mivel növelik
a célirányos magatartás motivációját a tisztán elkülönített és megfogalmazott célok által (Hamari, 2015), másrészt az egyéni eredmények összeha-

sonlítási lehetőséget adnak a játékosok számára (Domínguez és mtsai,

2013). Ezt egészítik ki az olyan közösségi terek, mint az Xbox Live, a

Steam és a PSN, melyek egyszerre nyújtanak lehetőséget a versenyzésre, a

közösség létrehozására, illetve termékeny talajt nyújthatnak együttműkö-

dések kezdeményezéséhez. A videojátékokban, és így a játékosított kör-

nyezetben is, a közösség az, melynek viszonyában lehet fejlődni, vagy

nyerni. Külön kiemelendő, hogy a játékokban az NPC-k 5 is lehetnek a

„közösség” tagjai (Bíró, 2014).

Az Atari az 1980-as években a játékok egy új típusát tervezte bevezetni

Swordquest néven. Ennek során a játékos megvehette a programot egy
5

NPC: Non Player Character, vagyis a számítógép által vezérelt, nem játszható karakterek.
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kazettán, amihez egy képregényt is csomagoltak. Ahogyan a játékos ját-

szott a programmal és egyre inkább megismerte azt, titkos kódokat fedez-

hetett fel, melyeket a képregénnyel összeolvasva új információkat szerzett
meg. Az első ember, aki végigjátszotta a programot, komoly jutalmat ka-

pott, melynek valós értéke mintegy 25.000 amerikai dollár volt. Elvileg

négy részt terveztek a játéknak, melynek mindegyik első végigjátszója vé-

gül egymás ellen küzdhetett volna meg, hogy megszerezzék a játék törtékrach miatt nem került sor. A téma szempontjából az eset azért rendelke-

zik különös érdekességgel, mert ez volt az első játék, melyben a virtuálisan
gyűjthető tárgyakat a valós világgal ötvözték. Manapság is több olyan

program létezik, melyek a valóságot és a virtuális teret ötvözve próbálják a

játékok által felkínált szerepet még könnyebben átélhetővé tenni.
3.3. Folyamatjelző sáv és azonnali visszacsatolás

A HUD 6 szóval jelölik azokat az interfészeket, melyek az információkat
közlik a játékos számára. Ez a rendszer már az első konzolok megjelenése-

kor valós időben mutatta ki az adatokat, bármiféle késleltetés nélkül.

A HUD körébe olyan elemek tartoznak, mint az életerőt jelző sáv, a tájékozódást segítő mini-map, akciójátékok esetén a lőszer mennyisége, a cél-

kereszt, az iránytű. A játékok fejlődése során a lista egyre inkább bővült,

sőt, a Sega játékgyártó vállalat 1998-ban megalkotta a VMU-t (Visual

Memory Unit), mely egy különálló eszköz volt, saját képernyővel, mint a
játék számára egy második képernyő, amin csak információs elemek fog-

laltak helyet, így mosva össze a virtualitást a valósággal. Az egyik leggyakrabban előforduló eleme a HUD-nak a folyamatjelző sáv, mely általában a
tapasztalati pontok mennyiségét ábrázolja két fejlettségi szint között. Lé-

nyege a haladás és a választott út szimbolizálása, szerkezetéből adódóan

egyértelmű célt állít a játékosok számára, ösztönzi a fejlődést, erősíti a

kompetencia érzését azáltal, hogy mesterré válnak a játékban (Sailer és
mtsai, 2013).
6

HUD: heads-up display, vagyis szem elé vetített kijelző.
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netének központjában álló kardot. Erre azonban a 1983-as videojáték
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3.4. Személyre szabott kihívás
Alapvető igazságnak tűnik, hogy ha az ember játszik, akkor nyerni szeret-

ne. A győzelemtől boldogabbak, a vereségtől pedig szomorúbbak leszünk.
Nyilvánvalónak tűnhet, hogy ez így van a videojátékok terén is, azonban a

játékosok a videojátékokban nem szeretnének mindig nyerni, sőt, elvárják,

hogy néha veszítsenek, és kudarc érje őket. Játékbeli vereségről akkor beszélünk, amikor a játékos néhány feladatot sikertelenül teljesített és ezért
büntetést kap. Ez lehet energiabüntetés (a játékos energiát veszít, melyre a
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karakter bizonyos funkcióinak működtetése során van szüksége), életbüntetés (mely a játék megszüntetéséhez vezet), vagy visszaesés-büntetés (ko-

rábbi feladathoz való visszatérés). Végső soron mindegyik oda juttat, hogy
egy korábbi feladatot vagy feladatrészt kell újból elvégezni, ugyanis a vide-

ojátékok történelmének kezdetén a játéktermi gépekbe vereség esetén
újból pénzt kellett dobni, ha tovább szerettünk volna játszani (Juul, 2009).

Az energiabüntetés manapság azért a legelterjedtebb, mert nem egy-

szeri hiba eredménye a büntetés (több kisebb levonás eredménye), így

annak oka kevésbé nyilvánvaló: ha egy egyértelműen beazonosítható pont
lenne az, ahol egy rossz döntés miatt véget ér a játék, akkor az arra utalna,

hogy a játékos saját teljesítményében vagy készségében leledzik a hiba
forrása, így frusztráció alakulna ki. Ellenkező esetben pedig, ha a játék

vége felé számtalan kis hiba halmozódna fel, akkor a játékos nem érezné
magát felelősnek a győzelemért, sem pedig a kudarcért, így nem lenne
semmilyen negatív vagy pozitív élménye, ami pedig a motiváció elveszté-

séhez, passzivitáshoz, és a játék befejezéséhez vezetne. A győzelem vereség
nélkül nem vezet elégedettséghez. A negatív élményre szükség van ugyan-

is, bár a játékosok nem kedvelik, ha saját hibájukból veszítenek, azonban

annak a lehetősége, hogy elveszíthessék a játékot, szignifikánsan együtt jár
a pozitív értékeléssel. Az erre vonatkozó kutatás során egy prototípusjátékkal kellett a kísérleti személyeknek játszaniuk, majd utána a játék érté-

kelésével kapcsolatban töltöttek ki egy kérdőívet. A játékosokat három
csoportba sorolták be: nem fejezték be a játékot, vesztettek pár életet, vagy

egyáltalán nem vesztettek életet. Az átlagolt eredményeket megfigyelve
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kijelenthető, hogy a győzelem önmagában nem elegendő, a legpozitívabb
eredmények akkor születtek, amikor párszor vereséget szenvedtek, de az-

tán végigjátszották a játékot (Juul, 2009). Tehát nem attól élvezik jobban

az emberek a játékokat, ha folyamatosan csak nyernek benne. Fontos az
egyensúly. A játék nem lehet sekélyes és érdektelen. A vereség szinte fon-

tosabb, mint a győzelem, mivel újragondolásra készteti a játékost, ez által

szubjektív élménnyel szolgál; a játékos nem pusztán gépiesen és automati-

a győzelem és a kudarc közti kontraszt, ez a tapasztalat helye a játékokban,

az alkalmak, amikor képességeinket fejleszthetjük, kipróbálhatunk új ötle-

teket, és azonnali visszajelzést kapunk róla. A lényeg, hogy a tevékenység

sikeressége és az érte kapott jutalom összefüggésben álljon a teljesítmén-

nyel. Ha ez megtörténik, akkor a játékos jogosnak érzi a vereséget vagy a

győzelmet, erősíti benne a kompetencia érzetet (internális). Viszont, ha az

összefüggés nem explicit, akkor a cselekvő az esetleges győzelmet vagy

vereséget könnyen a környezet javára írja, szerencse vagy a véletlen ered-

ményeként értelmezi (externális), ami passzivitást és motiválatlanságot von

maga után (Rotter, 1996).

Ha a gamification pszichológiai hátterével foglalkozó tudományos cik-

ket olvasunk, akkor a legtöbb alkalommal megtalálhatjuk benne a flow
elméletet is. A flow-élmény során a cselekvő teljesen átadja magát a tevé-

kenységének, melyben teljesen elmerül, és közben örömét leli benne. En-

nek eléréséhez fontos, hogy a tevékenység végig megfelelő mértékű kihívást nyújtson (Csíkszentmihályi, 1990). Tehát ahhoz, hogy a játék kiváltsa

a flow-élményt, végig a flow keskeny csíkjában kell egyenes arányban nö-

vekednie a kihívás mértékének, lavírozva az egyre növekvő nehézségi szint
felett jelentkező szorongás és az emelkedő szint alatt felmerülő unalom
között. Vagyis az elmélet egységesen növekvő nehézséget vár el az idő
függvényében. A videojátékok azonban nem így működnek. A játék nehézségének hullámoznia kell, néha picit könnyebbnek, néha picit nehe-
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kusan fog játszani egy kognitív forgatókönyv szerint. A vereség több, mint
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zebbnek, és ez a szabálytalanság vezet az élvezethez 7. Ennek több oka is

van. Egyrészt a játékokat nem egyszerre játsszák végig a játékosok, elkez-

dik, eljutnak egy darabig, majd abbahagyják, és lehet, hogy csak napok

elteltével folytatják. Éppen ezért muszáj, hogy adott időközönként egy-egy

könnyebb szakaszt iktassanak be, hogy lehetőséget nyújtson a játékosnak

visszazökkennie a feladatok végrehajtásához szükséges ismeretekbe. To-

vábbá fontos megemlíteni azt a tényt, hogy akárcsak a nagy hollywoodi
filmekben, a játékokban is rengeteg pénzbe kerülnek a nagyobb és látvá-
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nyosabb jelenetek, a robbanásokkal, csatajelenetekkel és misztikus helyszí-

nekkel, melyekkel a játéktervezők mindenképpen fel akarják hívni a játékosok figyelmét, így ezek közben a legtöbbször könnyebb feladatokat ad-

nak, ha egyáltalán adnak. Mindehhez pedig hozzájárulnak még az olyan

részletek is, melyek a játék narratív vonalát lendítik előre, melyek szintén a

játékos teljes figyelmét igénylik, így szintén elmaradnak a nagyobb kihívások ezeken a részeken. Másrészt a hullámzó nehézség által a játékosnak a
könnyebb részeknél lehetősége adódik a tökéletesen kompetens állapot

megtapasztalására, míg a nehezebb részeknél újragondolhatja korábbi

stratégiáját, megtapasztalhatja a folyamatot, mely során ő maga is fejlődik.

Végül, a teljesítménnyel kapcsolatban az emberekben él a vágy, hogy a
feladatokat a lehető legjobban végezzék el. A probléma az, hogy az aktuá-

lis feladat irányába hamar lecsökkenhet a motiváció, amelyet úgy lehet
fenntartani, ha az érdeklődésünknek megfelelő új feladatokat választunk.
A folyamatosan érkező új feladatok pedig mindenki számára más nehézségűek, így elkerülhetetlen a kihívások szintjének ingadozása.

4. Visszacsatolás
Természetesen fontos hangsúlyozni, hogy a videojátékok sokszínűsége

miatt közel lehetetlen univerzális kijelentéseket tenni a róluk, így az eddig

leírtakra is könnyűszerrel lehet találni kivételeket. Példának kedvéért a
közismert Tetris játékok esetén nehéz paidia elemeket találni, lévén a
7

Lásd: Flow a videojátékokban: http://www.jesperjuul.net/text/fearoffailing/
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program nem rendelkezik sem történettel, sem pedig főszereplővel.

Ugyanakkor az iparág jelenlegi húzócímeire egyaránt igaz, hogy vajmi

keveset deríthetünk ki a sikerükről, ha önmagában csupán a történetet, a

metaszabályokat, a gyűjthető pontokat vagy a fejlődési rendszerét nézzük,

figyelmen kívül hagyva azt a paidiára épülő magot, amit hívhatunk akár
emergens narratívának, questnek, vagy a virtuális világ kontextusának.

A gamification célja lényegében az intrinzik motiváció megteremtése,

többnyire kihagyják az alkalmazása során. A játékosított tanulási környe-

zettel kapcsolatos kísérletek általában figyelmen kívül hagyják azt a tényt,
hogy a játékosított környezetben a kísérleti személyek plusz feladatokat
kapnak, míg a kontrollcsoport a szokásos napirendje szerint tanul. Ennek

következtében, ha a teljesítményben megmutatkozó különbségeket mérik,

akkor a játékosított környezet mindig nyer, hiszen több időt töltenek gya-

korlással. Az első olyan kísérlet, melyben erre a részletre is odafigyeltek, és
a kontrollcsoport számára is volt kijelölt gyakorlási lehetőség, meglepő

eredményeket mutatott (Attali–Arieli-Attali, 2015). Hagyományos tanítói
környezetet hasonlítottak össze játék alapú környezettel, ahol a feladatok
azonosak voltak. A játékosítás elemei közül a valós idejű visszajelzést és a

pontszámlálást, vagyis a pontgyűjtést alkalmazták. Az eredmény azt mutatta, hogy a gamification szerint tervezett feladatok nem segítették a diá-

kokat, sőt, néhány esetben még rosszabb eredményeket is produkáltak.

Számos új kutatási beszámolóban olvashatunk hasonló eredményekről

(Domínguez et al., 2013; Hanus–Fox, 2015). Véleményem szerint a videojátékok nem ok nélkül próbálnak egyre nagyobb mértékben reálisnak
tűnni, egyre újabb történeteket bemutatni és egyre érdekesebb szerepeket

felkínálni. A videojátékok azért népszerűek, mert a játékost képesek teljes

mértékben bevonni úgy, hogy a virtuális világot tekintse a játék ideje alatt
a valóságnak. Ennek a tökéletes szerepélménynek a bekövetkezésében

nagy szerepet kapnak a paidia játékelemek, hiszen a játékba való „beleélés”

nem egy passzív folyamat, szükség van hozzá az emberi képzelőerőre is.
A paidia játékelemeket, mint a történet, a közösség, az alternatív valóság,
8. ÉVF. 1. SZÁM
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ám azokat a játékos elemeket, melyek ennek létrehozásában segíthetnének,
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a legtöbb gamification kutatás kihagyja. Ezek nélkül azonban nem valósul

meg eredményesen az intrinzik motiváció.

A gyűjthető pontokra és jelvényekre gondolhatunk úgy, mint külső ju-

talmak, melyekről Skinner 1953-ban már bemutatta, hogy pozitív motivációs képességekkel rendelkeznek, azonban a későbbi kísérletek bizonyították, hogy a belső motivációt aláássa a külső jutalom. Viszont fontos szem

előtt tartani, hogy a játékosítás által az intrinzik motivációt kívánjuk megteremteni. A gamification során a pontgyűjtési lehetőség paidia elemek
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nélkül elveszti értelmét, megszűnik, mint Kruglanski által leírt endogén
jutalmazás, helyette extrinzik motivációs eszköz lesz. Képzeljük el, hogy a
játékban a történetnek megfelelően a pontok gyűjtésével egyre nagyobbak,
egyre erősebbek leszünk, egyre több lehetőség nyílik meg a játékos számá-

ra. A paidia elemek hiányában, többek közt a történet jelenléte nélkül a

kompetenciaérzés megszűnik, a pontok csupán külső jutalmazási eszközökké alakulnak, melyek a feladattól idegen módon lesznek jelen, kontroll

aspektusuk megnő, mely miatt az intrinzik motiváció megszűnik. További

lényeges szempont, hogy az önmagában vett, narratív magyarázat nélküli
pontverseny kortól függően a gyerekeknél csökkentheti az intrinzik motivációt (Vallerand, Gauvin, Halliwell, 1986).

A folyamatjelzés mint gamification elem szintén a történet által nyer ér-

telmet a videojátékok terén. A folyamat, amit jeleznek, a szintek közti

fejlődés, esetleg egyes questek teljesítési százaléka háttértörténet nélkül
értelmezhetetlenek és érdektelenek.

A pontok kiegészítve a folyamatjelző sávokkal a játékok során az in-

formációs aspektust erősítik. Együttes erővel lehetőséget nyújtanak a játé-

kosnak a kompetencia és az autonómia érzésére, mely során megismerheti

saját teljesítményének erejét és önmaga irányítását. Ez kiegészülve a kü-

lönböző platformok által biztosított közösségi terekkel, melyek a másokhoz való kötődés élményét adják meg, képes megfelelő környezet biztosí-

tására az öndetermináció számára. Ennek oka, hogy mindegyik alapvető

pszichológiai alapszükségletet képesek kielégíteni ilyen formán a játékok.
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A közösségi terek, a narratív céllal rendelkező feladatok és tapasztalati
pontok mind-mind paidia elemek.

Hasonló történik a játékbeli avatarok készítésekor. A folyamat szerepe,

hogy a játékos egy olyan karaktert alkothasson meg, mely a virtuális térben
az ő reprezentációja, tehát értelmét a virtuális térben nyeri el, a játékos

érzelmileg kötődhet a karakteréhez, sőt, annak megszerkesztése kompe-

tenciaérzéshez vezethet (Sailer et al., 2013). Ha a paidia elemeket innen is

csolódik semmilyen élmény vagy érzelem, így a játékos közömbössé válik
iránta.

Összegezve tehát, a gamification eredményessége a paidia és a ludus

elemek együttes használatában rejlik. Természetesen el kell fogadnunk a
tényt, hogy a gamification csupán a ludus elemek alkalmazásával képes
egyes tevékenységek motivációs erejét növelni, ám véleményem és az itt
ismertetett következtetések szerint csakis extrinzik módon. Éppen ezért a

játékosítással foglalkozó vizsgálatok számára ideális kutatási területet

nyújthatnak az olyan összehasonlító vizsgálatok, melyek a paidia esetleges

hiányát próbálják bemutatni.
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POGÁNY DÁNIEL

Motivation in virtual worlds

The analysis of the motivation system of gamification
from a ludological point of view

Abstract:
Video game developers often find themselves faced with the same questions as

psychologists working in the field of motivation research. For example, such a

question could be, how a given behavior energizes and how that energization is
maintained from then on. Translating this into the world of games, why someone
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plays games and how they can be convinced not to stop playing. Developers have

been searching for answers to these questions since the 1960's, continuously add-

ing new theories and mechanics into their games. For this reason, it was logical
that motivational research would close in on videogames, the result of which was
the birth of the theory of gamification. But it seems, the central questions and

theories of research dealing with videogames, only rarely turn up within research

of gamification. In this research, as a sort of problem solving essay, I deal with the

question of how specific terminology and the often self-serving discourse from
ludology can help researchers and employers within the field of gamification.

In the first part of the study, we read about the main theories relating to in-

trinsic motivation, as well as their experimental backgrounds. It will also mention

the birth of gamification, its broader use and the problems that have arisen since

then. To understand the foundation and the problems regarding this theory, in
the second part of the essay we first read about the narrative structure of video-

games, which we then connect to elements of gamification in the structure of
video games and its motivational background. Finally, in the last part of the essay,

as a form of feedback, we clarify how intrinsic motivation that we introduced

during the theoretical background can be established, and why it cannot do without elements of paidia.
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„A műelemzés analitikus megközelítésére két lehe-

tőség adódik. Az egyik, hogy a mű szimbólumrendszerét egybevetjük az alkotó élettörténetével. […]

A másik út az, hogy feltárjuk a műalkotás mögött
meghúzódó tudattalan fantáziákat.”

(Virág Teréz 1)
„Nem az döbbent meg bennünket, hogy rossz érzéseink lesznek. Az, hogy semmi érzésünk nem lesz.”
(Illyés Gyula 2)

Bevezetés. Elméleti háttér
Jelen írásom célja, hogy Szabó Magda Pilátus (1963) című regényének

pszichoanalitikus szemléletű középiskolai tanítási lehetőségét bemutassa.
Munkám elméleti hátterében a konstruktív pedagógia, az élményközpontú
irodalomtanítás és a Delphi-módszer szorosan összekapcsolódó elgondolá-

sai állnak. 3 E három (irodalomtanítási) módszer közös sajátossága, hogy a
1
2

3

Virág, 1999, 101.

Illyés Gyula: Kháron ladikján. https://konyvtar.dia.hu/html/muvek/ILLYES/illyes02116_kv.html
(2021. 04. 19.)

A tanulmányban a konstruktív pedagógia kapcsán Pethőné Nagy Csilla irodalomtanítással kap-

csolatos elgondolásaira (Pethőné, 2005), míg az élményközpontú irodalomtanítás vonatkozásában
Fűzfa Balázs meglátásaira (Fűzfa, 2016) támaszkodom. A Delphi-módszer (Delphi Method) a

State University of New York (Buffalo) szemináriumán jött létre az 1970-es években. A szeminá-

rium kiemelkedő tanárai és elméletírói többek között Murray M. Schwartz és Norman N. Hol-
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Szabó Magda Pilátus című
regényének pszichoanalitikus
szemléletű irodalomórai feldolgozási
lehetősége
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tanulói olvasmányélményre, olvasói tapasztalatokra alapozva, ezekből kiindulva kreatív, interaktív-kooperatív tanórai műelemzésre, feldolgozására

törekszik. Közös jellemzőjük továbbá, hogy – eltérő hangsúllyal ugyan, de
– kiemelt célként fogalmazzák meg a foglalkozások általi pszichológiai

irányultságú fejlesztést is, így például a kognitív struktúrák (Pethőné Nagy,
2005, 26), a kreativitás, az asszociációs képesség (Fűzfa, 2016, 41), vala-

mint a személyiség és az önismeret (Holland–Schwartz, 2009, 90) fejlesz-

tését. A Delphi-módszer mindezek mellett a pszichoanalitikus szemléletű
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műelemzésre helyezi a hangsúlyt, mely az irodalmi szövegek (kooperatív)
feldolgozásakor merít a vonatkozó klinikai és elméleti munkákból is.

A Murray M. Schwartz és Norman N. Holland nevével egybeforrt módszer egyik legfontosabb megállapítása, hogy pszichoanalitikus szempont-

ból nincs rossz tanulói válasz egy mű irányított szempontú feldolgozásakor, ugyanis ebben a perspektívában a „rossz” válasz is informatív, előrevivő lehet a tanuló pszichológiai fejlődésével kapcsolatban, hiszen a tudat-

talan fantáziák verbalizálására, feltárására ösztönöz (Holland–Schwartz,

2009, 90). Természetesen ez utóbbi módszer a tanórát vezető szaktanártól

jártasságot, képzettséget feltételez a pszichológia és a pszichoanalízis területén. Ugyanakkor érdemes kiemelni, hogy az adott mű jobb, mélyebb

megértése, „befogadó-orientált” feldolgozása önismereti fejlődést is ered-

ményezhet, mely a kortárs irodalomtanítás egyik kiemelkedő céljaként
fogalmazható meg (Bókay, 1998, 103).

Tanulmányom e három említett irányzatból merítve arra tesz kísérletet,

hogy bemutassa és tematizálja Szabó Magda Pilátus című regényének

pszichoanalitikus szemléletű feldolgozási lehetőségét. Az elemzés kapcsán
kiemelt szerepet kap a műben megjelenő gyász és melankólia, a szégyen, és

az anya-lánya viszony sérültségének bemutatása, reflektálása.

A tanulmány pedagógiai szemlélete kimondva kimondatlanul is azt a

már Ferenczi Sándor által megfogalmazott gondolatot képviseli, miszerint
land (Holland–Schwartz, 2009). Céljuk egy befogadóközpontú, liberális, pszichoanalitikus iroda-

lomelemzési módszer kidolgozása volt, mely a megalakulás óta gyümölcsöző irodalomelemzési
szemléletté, módszerré vált.
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a pszichológia úgy viszonyul a pedagógiához, mint növénytan a kertészet-

hez 4, vagyis – Vajda Zsuzsanna kapcsolódó konklúzióját idézve – „[Fe-

renczi] a pszichológiát a pedagógia alaptudományának tekinti” (Vajda,
2001, 51).

A Pilátus pszichológiai tematikája
Szabó Magda korai epikájának lélektani szemléletmódjára leginkább Nénológos narratívája volt hatással (Grendel, 2010, 403). Szabó Magda Pilátus című regénye pszichológiai regénynek tekinthető: megjelenik benne a
gyász, a melankólia, valamint a szégyen érzése is.

A Pilátus a félreértések regénye. Az egymás mellett való „elszeretést”

ábrázolja, melynek hátterében a sérült anya-lánya viszony áll, valamint

annak a kérdése, hogy a fiatalok és az idősek találhatnak-e egymáshoz

közös nyelvet (vö. Kónya, 2008, 102.). A regényben az özvegyen maradt

debreceni idős asszonyt, Etelkát lánya, Iza a sikeres fővárosi orvos magá-

hoz veszi, kiszakítja eredeti közegéből. Etelka számára befogadhatatlan és
megszokhatatlan a budapesti élet, az eleven tűz nélküli lakás. Lánya, Iza

látszólag mindennel ellátja, azonban hideg, szeretettelen kommunikációja,

bánásmódja állandó szégyenérzést vált ki idős édesanyjából. Etelka felesle-

gesnek érzi magát, és úgy látja, szégyene elől – hiszen nem tud lánya igé-

nyeinek megfelelni – csak úgy bújhat el, ha véget vet életének. Az „egysze-

rűnek” tűnő cselekmény pszichológiailag árnyaltan, mélylélektani igénnyel
ábrázolja az anya-lánya viszony diszharmóniáját, a szégyen pillanatait.

A következőkben azt szeretném bemutatni, hogy egyes pszichoanaliti-

kus elméletek hogyan kapcsolhatók össze a regény tanórai feldolgozásával.

A pszichoanalitikus irodalomértelmezés egyik alapvető attitűdje, hogy „a
szövegbe való empatikus belebocsátkozás” kiemelkedő szerephez jut (Alfred

Lorenzert idézi Schönau, 1998, 38.). Elgondolásom szerint Szabó Magda
4

Ferenczi [1908], 1982, 42. („A lélektanhoz a pedagógia úgy viszonylik, mint a botanikához a

kertészet diszciplínája.”)
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meth László pszichológiai látásmódja, valamint Márai Sándor belső mo-
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Pilátus című regénye olyan (köz)érthető, plasztikus módon ábrázolja a

gyászt, a melankóliát, valamint a szégyen dimenzióit, hogy az a 17–18 éves

tanulók számára is értelmezhetővé, befogadhatóvá válhat.

A bemutatandó feldolgozási lehetőséghez a ráhangolódás–jelentés-

teremtés–reflektálás (RJR) modellt veszem alapul, mely a konstruktív pe-

dagógia bevett óraszervezési modellje (erről bővebben Pethőné, 2005, 82–

87.).

Ráhangolódás
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A Pilátus középpontjában az anya-lánya viszonyban megjelenő szégyen

tapasztalata áll. Ennek megragadásához fontos, hogy a műelemzés előtt
elméleti keretet adjunk a fogalomnak. Egy lehetséges, és a regény szem-

pontjából adekvát megközelítési mód az Ana-Maria Rizzuto (1991) által

megfogalmazott szégyenfogalom. Rizzuto rámutatott, hogy a szégyen nem

jöhet létre a másik jelenléte nélkül, vagyis olyan személy nélkül, aki látja az

egyént (Rizzuto, 1991, 299). A regényben Etelka szégyenérzete mindig

akkor válik kritikussá, amikor a lánya „tekintetében”, Iza számára érthetet-

lenné válik viselkedése, és emiatt úgy érzi, lánya terhére van. Ugyancsak
Rizzuto emeli ki, hogy a szégyen akkor keletkezik, amikor az egyénnek
nem sikerül megkapnia az általa elvárt érzelmeket. Ez a szégyent átélő

egyénben kiválthatja azt is, hogy úgy érezze, nem érdemli meg a vágyott

vagy elképzelt reakciót (Rizzuto, 1991, 311). A Pilátusban a szégyen tehát

családi konfliktusokban, Etelka és Iza viszonyán keresztül ábrázolódik. Ez
némiképp a görög sorstragédiákra emlékeztet, amelyek kapcsán Arisztote-

lész megjegyzi, hogy akkor válnak érzékletessé, hatásossá, „Ha […] a szenvedést okozó tettek rokonok közt történnek, mint például ha testvér a testvért,

vagy fiú az apját, vagy anya a fiát vagy fiú az anyját öli meg vagy készül meg-

ölni, vagy más effélét csinál – ezeket kell kikeresni” (Arisztotelész [i. e. 335],

1997, 19).

Érdemes lehet ráhangolódásként röviden felidézni a tanult görög tra-

gédiákat, például Szophoklész Oidipusz királyát, amelyben a szégyenhez
szintén a látni-tudni és a látni-nem tudni morális dilemmája párosul (BeSCIENTIA PANNONICA
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reczki és mtsai, 2017, 77). A Pilátusban Etelka – ahogy arról még szó lesz
– például úgy próbálja kerülni a szégyen pillanatait, hogy magába zárkózik.

A műelemzés kezdeti pontján egy másik fontos szempont a cím és a

szöveg viszonyáról való gondolkodás. A regény Pilátusa Iza, aki „mossa
kezeit” édesanyja halála után. Szabó Magdát idézve, „Pilátus egy mai fiatalasszony, aki papírforma szerint mindent megtesz az édesanyjáért. Berendezi a

lakását, eltartja, minden munkától megkíméli. Csak éppen azt nem veszi észre,

édesanyjától: a munkát, az igazi életet” (Szabó, 1997, 14). A Pilátusban az
írónőre jellemző mitizálás az antik-keresztény mitológia beemelésével

jelenik meg, mely a modern történethez új értelmezési lehetőséget adhat

(Máté, 2019, 185). Szabó Magda nem pusztán moralizáló szándékként
eleveníti fel, írja át a bibliai történetet, hanem az újholdasok poétikai felfogásához kapcsolódva az újraírás által hangsúlyozza a hagyomány megújulni tudását, annak lehetőségeit (Máté, 2019, 193).

Jelentésteremtés
(I.) Gyász és melankólia
A következőkben két fő tartalmi szempontot szeretnék bemutatni. Az első
szempont a gyász és a melankólia regénybeli reprezentációjára, a második

pedig a szeretet szégyenére fókuszál.

Ha végigtekintjük, illetve az elszórt információkból rekonstruáljuk az

idős anya, Etelka élettörténetét, traumatikus sors képe bontakozik ki előttünk. Etelka és férje, Vince első gyermeküket (Endrust) elveszítik, és a

regényben a gyász reflektálatlan, talán feldolgozatlan marad. A műből

tudható, hogy Etelka – aki a férje szerint „[…] az egyetlen ember a huszadik

században, akit még angyal kísér” (257) 5 –, a babonák világában, egyfajta

naivitásban éli le életét. A gyermek elvesztéséről pusztán annyit tudunk
meg, hogy Etelka, „mikor az első gyereke meghalt, […] fuldokolva sírt a kisfiú
5

A tanulmányban az alábbi szövegkiadást használtam: Szabó M. (1973). Pilátus. Budapest: Magvető Kiadó.
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hogy az így teremtett kényelemmel és jóléttel nem pótolhatja azt, amit elvett az
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után” (32). A trauma – mely jelen esetben a veszteségből ered – sajátossá-

ga, hogy gyakran okoz zavarokat a testi-lelki életben, valamint az egyén
viselkedésében is (Zelena, 2014, 25). A traumatizált egyénben a negatív

érzések gyakran párosulnak a szégyennel és a sokszor hozzá kapcsolódó

bűntudattal (Zelena, 2014, 25). Etelkára jellemző, hogy amikor valami

számára érthetetlen, befogadhatatlan történik, visszavonul, elzárkózik

gondolataiba. A halál motívuma nemcsak elveszített gyermeke kapcsán,

hanem az önmagáról való gondolkodásban is gyakran megjelenik, sokszor
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mintegy „megoldási” lehetőségként.

Egy helyütt például így gondolkozik magáról: „inkább meghal, semhogy

azt érezze, hogy segítség helyett nyűg valakinek az életén” (143), máshol pe-

dig: „Lehet, hogy ő is meghalt már, csak nem vette észre? Lehet, hogy az ember
hamarabb meghal, mint tudomást szerezne erről?” (145).

Etelka identitásában ugyanakkor jelen van és szétszálazhatatlanul keve-

redik a gyász és a melankólia. Fiatalon elveszti gyermekét, akit feltehetőleg
elgyászol, ám a fájdalmas emléket élete végéig őrzi. Időskorában minden-

kinél jobban szeretett, számára támasztékot és tájékozódási pontot jelentő

férjét veszti el 6, ám a gyászra nem úgy nyílik lehetősége, ahogy az számára
megfelelő lenne, hiszen Iza a temetés után azonnal egy számára kellemet-

len és idegen gyógyszállóba küldi. A gyász tehát keretbe foglalja életét, ám
nem a gyászmunka, hanem a melankólia tölti ki azt. Általában a gyász a
szeretett személy elvesztésének (aktív) tudatosítását jelenti, míg a melan-

kólia a tudattalan tárgyvesztés állapota, és mint ilyen, a tárgyvesztés magá-

ban foglalja az énvesztést is (Zelena, 2014, 25). Ez a szövegben is hasonló

módon ábrázolódik, legerősebb momentuma akkor jelenik meg, amikor

Etelka Iza volt férjével, Antallal először találkozik a Budapestre költözése

után. (A korán árván maradt Antalt Etelka és Vince neveli fel, saját fiukként szeretik, később pedig Iza férje lesz, de a nő hidegsége ijesztővé válik

Antal számára, elválnak.) Az alábbi idézet elhangzása előtt Antal megpró-

6

„Mióta Vince nem volt, nem tudta követni az eseményeket.” (203)
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bálja rávenni Etelkát, hogy költözzön vissza Debrecenbe, egykori házukba,
és vezesse a háztartást.

„Akarom én ezt? – kérdezte magától az öregasszony […]. – Én nem tu-

dom, akarom-e. De ellenkezni nem szabad, nekem senkivel se szabad ellenkeznem. Nekem mindig megmondják, mit csináljak: Antal fiatal, Antal jobban tudja, mint én” (233–234).

Freud Gyász és melankólia című metapszichológiai írásában kifejti, hogy

ka áll (Kőváry, 2021, 10). Freud szerint a gyászt és a melankóliát legin-

kább az különbözteti meg egymástól, hogy „A gyászban a világ vált sze-

génnyé és üressé, a melankóliában maga az én” 7 (Freud, [1917] 1997, 133).

Az én elsivárosodásának kulcsfontosságú jelenete a regényben, amikor

Etelka újra találkozik a számára tárgykapcsolatot jelentő, a múlthoz, áttételesen Vincéhez való kötődését szimbolizáló nyúllal, Kapitánnyal, ám az

állat semleges iránta. E tapasztalatot a narrátor így láttatja: „Mint a fagyasztott testrészt, metélhették már az események, nem érezte” (234).

A tanítás során a gyász és a melankólia kapcsolódását érdemes a felvá-

zolt freudi koncepció adaptálásával bemutatni. Freud elgondolása ugyanis

befogadhatóbb, jobban átadható, mint sok kortárs elmélet, ugyanakkor a
regény értelmezéséhez abszolút adekvátnak tűnik.

A melankólia (freudi) fogalmának tisztázása mindenképpen elengedhe-

tetlen; a fogalom ürességélményét például József Attila Tiszta szívvel és

Reménytelenül című verseinek felidézésével lehet érzékletesen megértetni,
bemutatni. A „Nincsen apám, se anyám, / se istenem, se hazám, / se bölcsőm, se

7

Freud megállapítása szerint a gyászoló személy „elfordul minden olyan teljesítménytől, amely nem
áll kapcsolatban az elhunyt emlékével” (Freud, [1917] 1997, 132). Tehát ez egyfajta távolságot

képezhet az én és a külvilág között. A melankóliában „a tárgy nem valóságosan halt meg”, ezért
nem állapítható meg pontosan, mi veszett el (Freud, [1917] 1997, 133). A melankóliában megfi-

gyelhető az énérzés csökkenése, „a beteg semmirevalónak, teljesítményre képtelennek […] láttatja
énjét” (Freud, [1917] 1997, 133).
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a melankólia (depresszió) létrejöttének hátterében az elégtelen gyászmun-
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szemfedőm, / se csókom, se szeretőm.” 8, valamint „A semmi ágán ül szivem” 9

sorok az emberi alapértékek hiányát jelenítik meg és magukon hordozzák

Freud melankólia-fogalmának ürességtapasztalatát is (Zelena, 2014, 25).

Ebből a pozícióból kiindulva talán könnyebb lehet megérteni és megértetni az Etelka személyiségében megjelenő melankolikus ürességet.
(II.) A szeretet szégyene
A második szempont a regényben megjelenő anya-lánya viszony értelme-

zése, annak feltárása, hogy vajon miért és hogyan válik kapcsolatuk lehe-
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tetlenné. Ezt a szempontot a tanítás során érdemes lehet Nemes Nagy

Ágnes Szomj című versének záró sorának értelmezésével bevezetni: „Szeretsz, szeretlek. Mily reménytelen.” 10 A vers ugyan egy szerelmi kapcsolatról

szól, de áttételesen a szeretetre is vonatkoztatható. A verssor mindkét
kijelentése igaz a Pilátusra, ugyanis a szeretet hiánya fel sem merül a mű-

ben, mégis reménytelenné válik, mert anya és lánya szeretete diszharmoni-

kus, egymást kioltó. Iza így gondolkozik anyja szeretetéről, kötődéséről:

„Milyen animális a szeretete! – riadt meg Iza. – Milyen nem irgalmazó!

Vajon mindenki így szeret, ha szeret, ilyen minden percre igényt tartó

módon?” (130). „Nem veszi észre, hogy most már véglegesen felnőtté
váltam, nincs szükségem anyára többé, ő meg megöregedett, meggyön-

gült, támaszra szorul, tanácsra. Ha azt akarom, hogy boldog legyen mellettem, azt kell játszanom, hogy gyerek maradtam, akkor kiéli magát a

velem való bajlódásban, és vidáman elernyed estére. Én hoztam fel, én

hívtam, azt akarom, hogy sokáig éljen, és örüljön. De akkor úgy kell él-

nem, ahogy megérti” (131).

Iza ugyanakkor próbálkozik az anyja által elvárt igényeknek megfelelni,

noha számára idegen a szeretetnek e mindenre kiterjedő módja. Anyja
8

Forrás: József Attila összes költeménye. http://www.mek.oszk.hu/00700/00708/html/index.htm

9

http://magyar-irodalom.elte.hu/sulinet/igyjo/setup/portrek/jozsefa/remeny.htm (2021.03.17.)

10

(2021. 03. 13.)

Forrás: Nemes Nagy Ágnes összegyűjtött versei. https://konyvtar.dia.hu/html/muvek/NEMES
NAGY/nemesnagy00386_kv.html (2021. 03. 13.)
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érdekében megpróbálkozik a színjátékkal, amely hamar megbukik, miután
Etelka érzékeli, hogy ez nem a valóság. Etelka számára Iza nem felnőtt

nő, hanem a gyermeke, elméjében lehasítja a gyermek Izát a felnőtt Izáról,

és a kislányról gondolkozik. Rosemarie Tong – Dorothy Dinnerstein és

Nancy Chodorow anyai gondoskodásról megfogalmazott nézetei kapcsán

– kiemeli, hogy míg egy fiú-férfi – a nemi különbözőség miatt – képes

maradéktalanul leválni az anyáról, addig a lány-nő – a nemi azonosság

a lányok, mint a fiúk számára (Tong, 1997, 40). A regényben Iza leválása
az édesanyjáról nem harmonikus és nem is történik meg teljesen. Nem
maga mellett, hanem a magáénak akarja tudni édesanyját, elvéve tőle önál-

lóságának csaknem egészét. Etelka például nem főzhet, nem moshat, egy
kudarcba fulladt kísérlet után nem is vásárolhat be többé a háztartás szá-

mára, nem társaloghat lánya vendégeivel, mert Iza szerint mindent rosszul

– pontosabban szerinte nem elég jól – csinál. A mindebből származó fe-

szültségek, konfliktusok áthidalhatatlan hiátust képeznek kapcsolatukban.
Általában a harmonikus felnőttkori anya-lánya viszony alapja, hogy a lány

saját autonómiájának megőrzése mellett képes minőségi kapcsolatot fenntartani az anyával (Lőrincz, 2007, 67). A regényben ez az eszményi állapot

nem tud létrejönni, hiszen a két nő nem képes egymáshoz alkalmazkodni,

idomulni. Ugyanakkor az anyáról leválni akarás Iza esetében értelmezhető
az intenzív érzelmi töltetű anyai „kötés”-re adott reakcióként is.

A regény destruktív tapasztalata, hogy bár anya és lánya akarják, még-

sem képesek úgy szeretni egymást, ahogy az a másiknak az megfelelő len-

ne. Ez bűntudatot kelt bennük, amely idővel elhatalmasodik és (főként)

Etelkában szégyenbe torkollik. A bűntudat és szégyen elválasztása jelen

esetben és általában véve is nehéz. A regényben Etelka a bűntudatra jellemző „mit tettem?” kérdésről gondolataiban áttér a mindent átható szé-

gyen hatására megfogalmazódó „mi vagyok én?” kérdésre (vö. Bereczki és

mtsai, 2017, 77 11). Etelka bezárkózik, elrejtőzik a szégyen pillanatai elől,
11

Bár a dolgozatnak nem elsődleges témája, röviden mégis érdemes lehet kitérni a két érzés, a
szégyen és a bűntudat kapcsolódására. Az általános analitikus felfogás szerint a szégyen az egész
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miatt – kevésbé képes a teljes szeparációra, a kapcsolódás fontosabbá válik
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egyedüli tevékenységévé a gondolkodás válik: emlékeiben a számára „jól
szerető” és „jól szerethető” gyermek Izát elkülöníti a hideg, számára érthetetlen, racionalista (felnőtt) lányától.

Etelka öngyilkossága is a szégyen felől válik igazán értelmezhetővé.

Utolsó gondolataiban, lányával folytatott fantáziabeli „mentalizáció”-jában

a szégyenből fakadó olyan mély sérültség jelenik meg, amellyel már nem

képes tovább élni, a megsemmisülés vágya fogalmazódik meg benne, mely
így ábrázolódik 12:
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„Iza – mondta az öregasszony a benne élő Izának. – Ne haragudj. Nem

tudok kitalálni semmit. Apa van, de nem úgy, ahogy képzeltem, apa ház

lett meg út meg beton, és nem válaszol.”

Ment, törte a fejét, mit tehetne meg a lányért, aki most itt, a ködben és

őbenne ismét gyermek volt, göndör fürtű, kötényes, nedves orrú Iza, s el-

nyílt, kesergő szájjal panaszkodott neki. „Irritál a jelenléted – mondta a

gyermek Iza vékony hangon az öregasszonynak –, nincs egy nyugodt pil-

lanatom, mindig rajtad kell törnöm a fejemet. A munkám!” Oly furcsa
volt, a kép, a hang s a szó nem vágott egybe, a spangnis cipős, selypítő
Iza meg a fogalmak: „irritál” és „munka”. „Nincs életem már. Ügyetlen
vagy. Ügyetlen. Olyan keserű és szűk lett körülöttem minden.”
„Drágám – gondolta az öregasszony. – Szegény Izuka!” […]

Ebben a pillanatban tudta már, mit tehet meg Izáért, a benne élő Izáért,

nem azért az idegenért, aki taxiban szaladgál, Terézzel susog, s nagy
könyvek mögül néz ki szigorúan (256–257).

Pilátus-Iza édesanyja haláláról tudomást szerezve önmaga kétes meg-

nyugtatásaként „mossa kezeit”, anyja halálát (is) hűvösen racionalizálja,
mondva, hogy ő mindent megtett érte:

szelfet érintő „elárasztó érzés”, míg a bűntudat körülhatárolhatóbb, a felettes én kritikája fogalmazódik meg benne, például: „tettem valamit, amit nem lett volna szabad”. A szégyen inkább olyan
kijelentéssel ábrázolható, mint: „nem vagyok olyan, amilyennek lennem kellene” (Bereczki és
12

mtsai, 2017, 77).

A szégyen és az attól való félelem szélsőséges esetben öngyilkosságba is torkollhat (uo. 75).
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„Hálátlan volt – gondolta Iza –, milyen hálátlan volt, a szerencsétlen.

[…] Mióta a világon vagyok, mindent megtettem érte erőmön és lehetőségeimen túl, a legnagyobbat is, megosztottam vele az életemet, amelyet

egy férfival sem lehet egészen, s ő jobban szerette nálam a gönceit” (284).

Pszichoanalitikus pozícióból továbbá fontossá válik, és árnyalja a re-

génybeli anya-lánya viszonyról alkotható képet az alábbi idézet:

[Etelka] „Legtöbbször Izát mondta fel magának, többször, mint Vincét.

vel szinte folyton rosszul volt terhesen” (117).

Ebből az információtöredékből nyilvánvalóan nem lehet és nem is cél-

szerszerű a magzati korig visszanyúló következtetéseket levonni, mindenesetre a történet ismeretében – az anya-gyermek viszony sérültsége kap-

csán – fontos utalássá válik.

A tanítás során a Pilátusban kibomló anya-lánya viszony dinamikáját

érdemes lehet Bergman Őszi szonáta című, 1978-as filmjével összevetni,
hiszen a viszony némiképp hasonlít a két alkotásban. A filmben Eva felis-

meri és kijelenti: „Ha valaki olyannak szeretne, amilyen vagyok, akkor talán
szembe mernék nézni önmagammal”. Eva traumatizáltsága gyermekkorából

ered, hátterében az elutasító, hideg, szeretettelen szülői bánásmód áll.

Azért érdemes az Őszi szonátát a Pilátus mellé emelni, mert bár a téma – a

szeretet lehetősége – hasonló, itt a lány kötődik erőteljesebben anyjához,
nem pedig fordítva. A Pilátus anya-lánya viszonyában bár jelen van a köl-

csönös szeretet, a megértés hiánya felülírja ezt a tapasztalatot. A regény-

ben – és sokszor általában is – a szégyen hátterében a szeretet elvesztésétől

való félelem állhat (vö. Fülöp, 2008, 96). Izát zavarja, hogy édesanyja sze-

retete terhére van, ahogy az a narrátor többlettudásából kiolvasható:

„Rettenetesen bántotta, hogy az öregasszony állandó jelenléte irritálja.

Iza az anyját semmivel se szerette kevésbé, mint az apját, csak másképpen és más okok miatt” (127).

8. ÉVF. 1. SZÁM

195

Azt az Izát, aki még a világon se volt, de szünet nélkül émelyítette, aki-
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Szabó Magda egy vele készített interjúban találóan jegyzi meg Iza és

Etelka kapcsán:

„A Pilátus valójában: két otthonmodell összeütközése. Iza azzal ítéli ha-

lálra az anyját, hogy nem engedi saját, vidéki otthonképét megvalósítani

a fővárosban. De ugyanakkor neki is megvan a maga igazsága, neki is
megvan a joga a saját elképzelése szerinti élethez” (Szabó, 1997, 141).

Erich Fromm A szeretet művészete című művében kifejti, hogy az anyai

érzelem 13 „kihat a gyermek egész személyiségére” (Fromm, 2020, 70.). Majd
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úgy érvel, hogy az anyai szeretet lehet narcisztikus is, amennyiben a cse-

csemőt (még) nem választotta el önmagától, és rajongó szeretete kielégíti a
narcisztikus vágyait (Fromm, 2020, 71). A Pilátus kapcsán is felmerülhet

Etelka narcisztikus szeretetének kérdése, amely a gyermek Iza kapcsán

kielégül, ám a felnőtt Iza számára teherré válik ez a számára túlzó intenzitású érzelem. A frommi gondolathoz kapcsolódva, amely szerint az érze-

lem hatással van a másikra, a szeretet szégyene szempont vonatkozásában

célszerű lehet a szégyen interszubjektív mivoltára felhívni a figyelmet.
A kortárs pszichoanalízis nagyjából konszenzusosnak tartja, hogy a szégyenérzés könnyen „átragad” a másikra (Tiedemann, 2018, 9). Ennek

tudatosítása azért is lehet fontos, hogy a tanulók a regény elemzésével

tapasztalatot, pszichológiai szemléletű tudást szerezzenek a szégyen természetéről. Ezáltal tudatosabban viszonyulhatnak ahhoz az elgondolás-

hoz, hogy az érzelmeink nem választhatók el a másiktól, társas viszonyban
válnak értelmezhetővé (vö. Halász, 2006). Az empátia – vagy pszichoana-

litikus fejlődéslélektani fogalommal akár a „mentalizáció” (vö. Fonagy–
Target, 1998) – kérdése is jól kapcsolható ide.

A szeretet szégyene szempont kapcsán lényeges valamiféle megegyezé-

ses, kritikai szemléletű választ megfogalmazni arról, hogy a regényben

miért vált lehetetlenné anya és lánya kapcsolata, milyen változást idézett
elő egyik a másikban. Az erről való gondolkodás talán hozzátehet ahhoz,
13

Fromm elsősorban az anya életszeretetét és esetleges szorongását emeli ki „áttevődő” érzelemként,
de elgondolása a többi érzelemre is vonatkozhat.
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hogy a diákok számára reflektáltabbá váljon az a kérdés, hogy érzéseink és
cselekedeteink miként válhatnak értelmezhetővé a másik szempontjából.

Reflektálás
A mű feldolgozásának utolsó szakasza az áttekintés, a megbeszéltek ösz-

szegzése. Ennek egy lehetséges (ön)reflektív módja, hogy a diákok Iza
életébe, érzelmeibe belehelyezkedve levelet írnak, melyben megpróbálják

Ennek célja az empátiás készség, valamint az adaptív gondolkodás fej-

lesztése, amely véleményem szerint az irodalomtanítás (egyik) legfonto-

sabb szempontja és feladata. A levél megírása előtt érdemes lehet kérni a

diákoktól, hogy próbálják valamiféleképp feloldani, eloszlatni a meg nem

értettségből fakadó szégyent, mely a regényben anya és lánya között meg-

jelenik. A levél kezdését megadva talán könnyebben kezdhetnek el gondolkozni a mondandón:
„Kedves Anyu!

Egy éve készülök rá, hogy tollat ragadjak, és összefoglaljam mindazt,

amit sajnos már nem tudtunk megbeszélni. […]”

Záró gondolatok
Tanulmányomban arra tettem kísérletet, hogy bemutassak egy pszicho-

analitikus elméleteken és nézőponton nyugvó műelemzési lehetőséget.
Ennek egyik célja, hogy a diákok elsajátítsák, gyakorolják az analitikus

látásmódot, irodalomelemzési módszert. A másik – és talán lényegesebb –
cél a tanulói érzékenyítés, az empátia készségének fejlesztése, amely talán

soha nem volt fontosabb, mint manapság. Ennek egy lehetséges módja az
irodalomtanításba való több, árnyaltabb pszichológiai látásmód beemelése.

Ugyanakkor fontos (újra) nyomatékosítani, hogy elsősorban a mélylé-

lektani irányultságú szemléletmódot szeretném erősíteni az irodalomtanítás során, nem pedig az elméleti ismeretek (explicit) közvetítését. Ennek

egy lehetséges irodalomórai kivitelezését szemlélteti a mellékletként közölt
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összefoglalni mindazt, amit Iza nem tudott édesanyjának elmondani.
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foglalkozásterv, amely – a teljesség igénye nélkül – a tanulmányban megfogalmazottakon alapszik.
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MELLÉKLET
Óraterv14
Szabó Magda: Pilátus
I. Adatok:
A foglalkozást a gimnázium 12. évfolyamán, magyar fakultáción (90 perces időkeretben) célszerű megtartani.
II. Tudnivalók az óratervről
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A foglalkozás célja pszichoanalitikus szempontból értelmezni Szabó Mag-

da Pilátus című regényét. A foglalkozás során a diákok olvasmányélményéből indulunk ki, erre építünk. Az óra célja továbbá a műelemzés általi

személyiségfejlesztés, empátiás készség fejlesztése. Az óraterv feladatait a

tanulóktól elvárható válaszokkal is elláttam, melyek a foglalkozás megvaló-

sításához kívánnak segítséget nyújtani. (Természetesen más válaszok is
elfogadhatók.)

Az óra fókusza(i):
Poétikai, irodalmi fókusz:
A tanulók a foglalkozás által betekintést kaphatnak a gyász, a melankólia
és a szégyen érzésének irodalmi ábrázolásába.
Világismereti fókusz:
A tanulók a foglalkozás során betekintést kaphatnak abba, hogy a pszicho-

lógiai szemléletek hogyan kapcsolhatók be az irodalmi elemzésbe.
Szövegértési fókusz:

A diákok asszociációs készségére, kreativitására alapozva (tanári) irányított
kérdésekre fogalmazzák meg a választ. Az önálló véleménykifejtést, prob-

lémák artikulálását gyakoroltatjuk, ezáltal fejlesztve az anyanyelvi kommunikáció kompetenciáját, valamint a kulturális kompetenciát.
14

Fenyő D. György lineáris óratervsablonja alapján.
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Szövegalkotási fókusz:
A foglalkozás gyakoroltatja a kreatív írást is. A szövegalkotás célja az em-

pátiás és az adaptációs készség, valamint az anyanyelvi kommunikáció

kompetenciájának fejlesztése.
Kapcsolódási pontok:

A foglalkozás a mélyebb irodalomértés elősegítéséhez pszichológiai szem-

pontokat alkalmaz. A pszichológián belül a pszichoanalízis klinikai és elFogalmak:
Pszichológiai regény, pszichoanalízis, gyász, melankólia, szégyen, bűntudat.

Szervezési feladatok és eszközök:
A foglalkozáshoz projektorra és laptopra van szükség a kivetítendő feladatok bemutatásához, valamint hangfalra a zeneművek meghallgatásához.
III. Gondolati lépések, módszertani megoldások és a várt megoldások:
Ráhangolódás
Páros interjú. Válaszoljátok meg egymásnak padtársaddal az alábbi kérdéseket, és válaszaitokat rögzítsétek a füzetbe! (Páros munka, 10 perc.)
Kérdések:
1. Mi az első gondolat, amely eszedbe jut a szégyen szót hallva?
2. Vajon érezhetünk-e szégyent egyedül (önmagunkban), másik ember

(vagyis interakció) nélkül? (Válaszodat röviden indokold is: ha igen, miért,
ha nem, miért!)

3. Milyen közös tulajdonságot, jellemzőt fedeztél fel Poncius Pilátus és a
regény Pilátusa, Iza kapcsán? (Egy-egy kulcsszót mondj!)
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méleti szempontjait adaptáljuk.
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Várható válaszok:
Az 1. szempont válaszait a tanár pókhálóábrán rögzíti a táblán. (A „szé-

gyen” hívószó köré gyűjti össze a tanulói asszociációkat, és rendszerezi.)

A 2. szempont megoldásait végighallgatva a tanár összegyűjti a tanulói
válaszokat, és a dolgozatban idézett Ana-Maria Rizzuto (1991) meghatá-

rozásával (a szégyen nem jöhet létre a másik jelenléte nélkül) lezárja a feltehetőleg (többnyire) konszenzusos válaszokat.
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A 3. szempont válaszait újra pókhálóábrán rögzíti a tanár. Érdemes lehet a
„mosom kezeimet” gondolatot kiemelni mindkét Pilátus kapcsán.
Jelentésteremtés
(I.) Gyász és melankólia
1. Lélekrajz. A regény szövegét használva, valamint olvasmányélményetek

alapján próbáljátok meg rekonstruálni az idős anya, Etelka életútját!

Gyűjtsetek össze legalább öt konkrétumot, történést, jellemző tulajdonsá-

got! Fogalmazzátok meg, hogy hogyan lehetne jellemezni Etelka sorsát!

(Csoportmunka, 20 perc.)

A feladat ellenőrzéseként a tanulók meghallgatják egymás válaszát, melyet
a csoportonként megválasztott szóvivők közvetítenek.

Fontos, hogy az alábbi öt jellemző lehetőleg jelenjen meg a válaszokban:
• babonákhoz való kötődés, hit (Férje, Vince szerint Etelka „[…] az
egyetlen ember a huszadik században, akit még angyal kísér”, 257),

• kisfia, Endrus elvesztése, gyász,

• az autonómia, önálló döntések hiánya,

• mentalizáció (a másik helyzetébe való belehelyezkedés, mit gondolhat rólam a másik?),

• ürességélmény, melankólia.

A feladat végeztével a tanulói megoldásokból kiindulva, azokra alapozva a
tanár röviden bemutatja a gyász és melankólia freudi definícióját. Érdemes
az alábbi – a tanulmányban már közölt – Freud-idézetre támaszkodni:
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„A gyászban a világ vált szegénnyé és üressé, a melankóliában maga az én”.
A melankólia ürességélményét érdemes József Attila – szintén már említett – két versének idézésével árnyalni, bemutatni: „Nincsen apám, se

anyám, / se istenem, se hazám, / se bölcsőm, se szemfedőm, /se csókom, se szeretőm.” (Tiszta szívvel, részlet), „A semmi ágán ül szivem” (Reménytelenül,

részlet).

A feladat célja Etelka lélekrajzának rekonstruálása, a pszichológiai folya2. Idézetmeditáció. Gondolkozz el az alábbi idézeten, mely Etelkáról

állapít meg valamit. Hogyan tudnád értelmezni az alábbi mondatot a mű

és az eddig megbeszélt szempontok ismeretében? Írj 6–8 mondatos, rövid

reflexiót! (Egyéni munka, 10 perc.)

„[Etelkát] Mint a fagyasztott testrészt, metélhették már az események, nem

érezte.” (234).

A feladat megoldása alatt hallgattassuk a diákokkal például Mihail Glinka
orosz romantikus zeneszerző La séparation című zenedarabját, mely érzés-

világában kapcsolódik Szabó Magda regényéhez. https://www.youtube.
com/watch?v=Eq6EuQOXyX8 (kb. 4’30)

A feladatra annyi időt kapjanak a diákok, ameddig a zene tart, a többi időt
a válaszok megbeszélésére szánjuk.
(II.) A szeretet szégyene
3. Gondolatfolyam
Kérdések:

a) Nemes Nagy Ágnes Szomj című versének zárlata: „Szeretsz, szeretlek.
Mily reménytelen”. Hogyan hozható kapcsolatba az idézet Etelka és Iza

(anya-lánya) kapcsolatával?

b) Fogalmazzuk meg, hol és hogyan érhető tetten a regényben, hogy anya
és lánya „elszeretnek” egymás mellett!
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c) Gondoljuk tovább. A regény negatív tapasztalata, hogy bár anya és

lánya szeretni akarják egymást, a gyakorlatban nem sikerül. Legalábbis

nem úgy, ahogyan a másik arra vágyna. Miért lehet ez pusztító tapasz-

talat? Mit vált ki mindkettőjükből?
(Frontális osztálymunka, 15 perc.)

Várható válaszok:
a) Nemes Nagy Ágnes verse arra mutat rá – egy szerelmi kapcsolatban

ugyan –, amire a regény is: a szeretet „adott”, mégis van valami, ami
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miatt reménytelenné válik.

b) Például: Etelka túlzó gondoskodással szeretné kimutatni szeretetét,
amely Iza számára terhes. Iza számára túl sok anyja mindenre kiterjedő

szeretete, ugyanakkor ő is próbál anyjának kedveskedni, például drága

szállodába küldi Vince temetése után, ám ez Etelka számára inkább te-

her, mint pihenés.

c) Bűntudatot éreznek mindketten.
4. „Az élet erdejében.” A következőkben Etelka halálának, öngyilkosságá-

nak okát próbáljuk feltárni a műből vett idézet szoros olvasásával. Az idézetet elolvasva válaszoljuk meg az alábbi kérdéseket!

„Iza – mondta az öregasszony a benne élő Izának. – Ne haragudj. Nem

tudok kitalálni semmit. Apa van, de nem úgy, ahogy képzeltem, apa ház

lett meg út meg beton, és nem válaszol.”

Ment, törte a fejét, mit tehetne meg a lányért, aki most itt, a ködben és

őbenne ismét gyermek volt, göndör fürtű, kötényes, nedves orrú Iza, s el-

nyílt, kesergő szájjal panaszkodott neki. „Irritál a jelenléted – mondta a

gyermek Iza vékony hangon az öregasszonynak –, nincs egy nyugodt pillanatom, mindig rajtad kell törnöm a fejemet. A munkám!” Oly furcsa

volt, a kép, a hang s a szó nem vágott egybe, a spangnis cipős, selypítő

Iza meg a fogalmak: „irritál” és „munka”. „Nincs életem már. Ügyetlen
vagy. Ügyetlen. Olyan keserű és szűk lett körülöttem minden.”
„Drágám – gondolta az öregasszony. – Szegény Izuka!” […]
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Ebben a pillanatban tudta már, mit tehet meg Izáért, a benne élő Izáért,

nem azért az idegenért, aki taxiban szaladgál, Terézzel susog, s nagy

könyvek mögül néz ki szigorúan. (256–257)
(Frontális osztálymunka, 10 perc.)

Kérdések:
a) Ki lehet a benne élő Iza? Miért hasítja le a „valós” Izáról?

b) Miért a gyermek Izával „mondatja ki” a kegyetlen igazságot? („Irritál a
c) A gyermek Iza által kimondatott „nincs életem már” gondolat vajon
csak Izára, vagy Etelkára is vonatkozik?

d) Etelka miért az öngyilkosságot választja kiútnak?
Várható válaszok:
a) A gyermek Iza a tudatában lehasított Iza, aki Etelka számára a kielégítő, megfelelő szeretetkapcsolatot jelenti. Szemben a felnőtt Izával, aki-

vel sérült a viszonya, és léket kapott a szeretetviszony.

b) Feltehetőleg azért, mert a gyermek Iza „őszinte”, hozzá a jóérzések
kötik. Ezért a vele való kimondatás Etelka szempontjából „reálisabb”.

c) Feltehetőleg Etelkára is vonatkoztatható, hiszen ő is feladja korábbi

életét, életmódját; folyton Iza kedvében próbál járni és igyekszik követni az Iza diktálta életritmust, amely számára idegen, szokatlan.

d) Az elhatalmasodó szégyen és bűntudat a halálba sodorja, nem képes
tovább hordozni a sérelmeit, nem tud tovább elrejtőzni a szégyene – és
lánya elégedetlenkedő pillantása – elől.

5. Őszi szonáta. Ingmar Bergman filmje szintén egy sérült anya-lánya kap-

csolatot ábrázol. A lány (Eva) egy helyen az alábbiakat mondja: „Ha valaki

olyannak szeretne, amilyen vagyok, akkor talán szembe mernék nézni önmagammal”. Hogyan hozható ez kapcsolatba Etelkával és Izával?

(Frontális osztálymunka, 5 perc.)
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Várható válasz:
A feltétel nélküli, elfogadáson alapuló szeretet „önfeledt”, harmonikus
érzéseket, továbbá szabadabb, bátrabb önreflexiót és önelfogadást is hoz-

hat(na) magával. Etelka és Iza számára is probléma, hogy nem képesek

mintegy kívülről rátekinteni életükre, egymáshoz való kapcsolatukra.
Reflektálás

Üzenet. Próbálj belehelyezkedni Iza helyzetébe, és az alábbi megadott
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levélkezdést folytatva fejtsd ki mindazt (a feloldás jegyében), amit Iza nem
tudott elmondani édesanyjának! (Egyéni munka, 15 perc.)
„Kedves Anyu!

Egy éve készülök rá, hogy tollat ragadjak, és összefoglaljam mindazt, amit

sajnos már nem tudtunk megbeszélni. […]”

A feladat célja, hogy a regény hűvös, már-már materialista lezárását
(„A halottak nem feleltek.” [318]) valamelyest feloldjuk, lehetőséget adva

Izának, hogy összefoglalja édesanyjának mindazt, amit nem tudott elmondani neki. A feladat megoldása alatt hallgattassuk például Gustav Mahler

V. szimfóniájának Adagietto tételét (kb. 12’).

https://www.youtube.com/watch?v=Les39aIKbzE
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Psychoanalytic analysis of Magda Szabó’s novel
Pilate in a literature lesson

Abstract
In my paper, I attempt to demonstrate the applicability of certain theories of

psychoanalysis in the teaching of literature in high school. The aim of the study is

to show how teaching literature with a psychoanalytic approach can become psychoanalytic approaches of Magda Szabó’s novel Pilate from a theoretical point of

view. The second part of my writing provides a possible lesson plan on the given
topic.
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chologically instructive for students. The first part of my article presents the psy-
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A 19. század végén megjelenő életreform mozgalmak színes és gazdag

humanisztikus öröksége sajátos módon él tovább a Camphill Movement
(Camphill Mozgalom) mai közösségeiben. Az egy ilyen életközösséghez
(Camphill community, life-sharing) való, akár csak rövid ideig tartó csat-

lakozás is a kívülről érkező (co-worker) teljes körű bevonását jelenti annak

egyedi életmódjába és nevelési rendszerébe, amely az életreform mozgalmak számos irányzatának tanításából merít, illetve őrzi meg és fejleszti
tovább gyakorlatukat. Alapvetően azonban egy periferikus vallási irányza-

tuk (Krabbe, 2018), a Rudolf Steiner által hirdetett, és a teozófiából leága-

zott antropozófia ezoterikus keresztény tanításaira és oktatási módszerére,

a Waldorf-pedagógiára épül (Németh–Ehrenhard, 2018). Ezeket, más

hatásokkal együtt, a Karl König-i gyógyító nevelés (curative education) szociálterápiás gyógypedagógiai módszere (McKanan, 2017) az értelmi fogya-

tékkal élő gyermekek és felnőttek holisztikus fejlesztése, és egy minél teljesebb élet megvalósítása szolgálatába állítja. Tanulmányunkban az életre-

form mozgalmak tanításainak megjelenését és 21. századi tovább élését
keressük a camphill közösségek életében, melyhez ismertetjük a camphill-i

életmód és a gyógyító nevelés elveit, valamint összetett pedagógiai gyakor-

latát. Megállapításainkat egyrészt az általunk elért legfrissebb angol és

magyar nyelvű szakirodalom áttekintése, valamint a Camphill Movement

hivatalos, angol, skót, amerikai és magyar honlapjain, továbbá Facebook

oldalain elérhető információk alapján tesszük meg. Ezt kiegészítik a szerző
saját, egy egyesült királysági camphill közösségben szerzett tapasztalatai,
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Az életreform mozgalmak továbbélése
a Camphill Movement
mai közösségeiben

AZ ÉLETREFORM MOZGALMAK TOVÁBBÉLÉSE …

valamint a magyarországi mozgalom egyik vezetőjével, Halász Zsuzsannával 2019 tavaszán folytatott mélyinterjú adatai.

A tanulmány első része a Camphill Mozgalom rövid történetét mutatja

be, majd ismerteti a gyógyító nevelés és a camphilli életmód ideológiai hát-

terét, fogyatékosképét, főbb elveit és képviselt értékeit, valamint 21. száza-

di környezetvédelmi innovációit. Ezt követi mindezek mindennapi meg-

valósításának egy példája, a gyógyító nevelés The Mount Camphill Commukiegészítünk a Magyarországon elsőként megalapított velemi camphill

lakóotthon tapasztalataival. A tanulmány negyedik része a camphilli életmód és az életreform mozgalmak tanításai közti hasonlóságokat és különbségeket tárja fel, majd egy rövid értékeléssel zárul.

A Camphill Movement rövid története
Értelmi fogyatékkal élő embertársaink sajátos nevelési-oktatási-foglal-

koztatási igényeire számos különféle szervezet kíván megoldást nyújtani

szerte a világon: a világegyházak, több kisebb vallás és egyedi felekezet,
különféle indíttatású civil szervezetek, jótékonysági alapítványok, vala-

mint nemzetközi és nemzeti fogyatékosügyi politikák (Kálmán–Könczei,

2002). A sajátos megközelítések egyike az az antropozófiai-gyógypedagógiai irányzat, melyet a második világháború éveiben Karl König és társai

alapítottak meg Skóciában Rudolf Steiner antropozófiai tanítása és a Wal-

dorf-pedagógia rendszere alapján (Jackson, 2013). A gyógyító nevelés

(curative education) a Camphill Mozgalom egyes közösségeiben valósul

meg és gyorsan elterjedt Nagy-Britanniában és a világon, a 21. század
elején gyökeret verve Magyarországon is.

Az első camphilli közösséget 1939-ben Karl König, egy magyar-

moráviai zsidó származású bécsi orvos alapította munkatársaival és bará-

taival a skóciai Aberdeenben, miután a fokozódó náci veszély miatt
emigrációba kényszerültek. König Ita Wegman pilgramshaini gyermek-

otthonában megkezdett munkáját Nagy-Britanniába kerülve is folytatni

kívánta, egyrészt szakmai és keresztényi küldetéstudatból (Jackson, 2013;
8. ÉVF. 1. SZÁM
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nityben (Egyesült Királyság) megvalósuló pedagógiai gyakorlata, melyet
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König, 1975; Molnár, 2013), másrészt, hogy megmentsen „egy darabkát

abból a humanitásból, abból a belső szabadságból, békeszeretetből, abból

a méltóságból”, amely Európa eredeti feladata (König, 1975, 2). Baráti

kapcsolatai révén előbb az aberdeeni Kirkton House paplakban, majd
1940. június 1-én a Camphill House-ban hozta létre a gyógyító nevelésre

és szociálterápiára épülő közösségét (Camphill Rudolph Steiner Schools),

melybe előbb néhány, majd pedig egyre több értelmi fogyatékos gyerme-

ket tudott befogadni (Halász, 2019; Jackson, 2013; Molnár, 2013). Célja
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az volt, hogy a korabeli gyakorlat szerinti családban tartás vagy kórházi

bezárás helyett egy olyan életteret biztosítson tanítványainak, ahol egyszerre fejlesztheti-nevelheti őket, és ahol azok valódi otthonra is találnak
(„Camphill History”, 2019; Jackson, 2013). Ugyanakkor kis emigráns

csoportjuknak is otthonra és értelmes, szakmai munkára volt szüksége,

hogy életüket újraépíthessék. Ahogy fogalmaz: „Akkoriban egy olyan

homályos érzésünk volt, mintha a folyatékkal élő (zurückgebliebenen)
gyerekek hozzánk hasonló helyzetben lennének. Ők is menekültek vol-

tak, hisz a társadalom nem akarta a közösség tagjaiként elismerni őket.
Mi politikai értelemben, ezek a gyerekek pedig szociális értelemben voltak menekültek” (König, 1975, 3.).

A camphilli közösségben folytatott gyógypedagógiai és közösségépíté-

si munka célja az értelmi fogyatékos gyermekek, fiatalok és felnőttek egyé-

ni képességeinek lehető legteljesebb mértékű kibontakoztatása, „belső

lényük kifejeződésének elősegítése” („Camphill history”, 2019; „A gyó-

gyító nevelés”, 2019; Jackson, 2013), mely a fejlesztés évei alatt elvezet a

közösség mindennapi életéhez való értékes hozzájáruláshoz, illetve vala-

mely területen való hatékony munkavégzéshez, azaz egy minél teljesebb

élet eléréséhez. A gyógyító nevelés minden gyermek, fiatal és felnőtt

fejlődését egyénre szabottan és egyedi módon stimulálja, biztosítva azt a
szabadságot, mely képességeik teljes kibontakoztatásához szükséges.

A holisztikus megközelítés jegyében a camphill közösségekben az élet
minden területén folyik a gyermekek (6–19) és fiatalok fejlesztése (16–
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25), melyet az antropozófiai tanítások alapján és a Waldorf-pedagógia

módszereivel végeznek („Camphill history”, 2019).

A modell sikere átütő volt: 1940-ben a szülőkön kívül már maguk a

helyi hatóságok is camphilli elhelyezést kerestek körzetük értelmi fogyatékos gyermekei számára, 1945-re a szervezet már négy nagy birtokkal

rendelkezett, 1949-ben pedig már 180 gyermeket neveltek miközben

sokan várakoztak a bekerülésre („Camphill history”, 2019). Az ötvenes

határait és előbb Angliában (1951: Bristol és Hampshire mellett), majd

Észak-Írországban (1953: Glencraig, Belfast) hoztak létre gyermek, ill.

ifjúsági camphill közösségeket. Ez az évtized az értelmi fogyatékos fel-

nőttek bevonásának ideje is volt: 1955-ben alakult meg a máig legna-

gyobb felnőtt camphill közösség az észak-yorkshire-i Botton Village-ben.

Továbbá ekkor vált nemzetközivé a szervezet és fejlődött ki a Camphill
Worldwide Movement előbb Dél-Afrika, Nyugat-Németország, Hollandia és az Egyesült Államok, majd a hatvanas években Svájc és Norvégia

csatlakozásával. Az 1970-es és 80-as években Finnországban, az Ír Köz-

társaságban, Walesben, Botswanában, Ausztriában, Franciaországban,
Brazíliában, Svédországban és Kanadában is alakultak camphill közössé-

gek. A kilencvenes évek a kelet-európai elterjedés kora Lengyelország,

Észtország és Oroszország camphilljeinek megszületésével, míg az ezred-

fordulón bevonódik India, s a kétezres évek elején csatlakozik Lettország
és Magyarország is. Mára camphill ihlette közösségek működnek Izrael-

ben és Japánban is („Camphill History”, 2019; Worldwide Reach”, 2019;
Jackson, 2013).

Bár túlnyomó többségük vidéki közösség, léteznek városi camphillek

is, úgy, mint a hatvanas években alapított Camphill Houses Stourbridge. Az

idők szele sem hagyta érintetlenül a mozgalmat: a kétezres évek óta több

új kezdeményezés is született a 21. századi igényekhez való alkalmazko-

dásra, így például a wifi-hálózat bevezetésére és a helyi közösséggel való

nyitottabb és aktív kapcsolatok kialakítására (Takáts, 2019; „Worldwide
Reach”, 2019). Mára több mint 120 közösség működik szerte a világban
8. ÉVF. 1. SZÁM
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összesen 29 országban mintegy háromezer „tanulási nehézségekkel, ér-

telmi fogyatékossággal vagy speciális szükségletekkel élő” gyermek és

felnőtt fejlesztő-gyógyító nevelésére, ill. foglalkoztatására („Worldwide
Reach”, 2019).

Ideológiai háttér, elvek és értékek
A gyógyító nevelés fogyatékosság-képe és ideológiai háttere
A Camphill Mozgalom az antropozófiai kezdeményezések második gene-
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rációjának tekinthető, ám egy camphilli közösség több, mint egy antropo-

zófiai gyógypedagógiai iskola: König és munkatársai az Osztrák-Magyar

Monarchia sokszínű kulturális és művelődéstörténeti hagyományait magukkal hozva egy új társadalmi rendet kívántak megalkotni a gyógyító
nevelés összetett rendszere által meghatározott életközösségek megalapítá-

sával (McKanan, 2017). König a gyógyító nevelés lényegét úgy foglalta
össze, hogy az „Csakis az egyik személytől a másik irányába megnyilvánuló

segítség, magasabb spirituális lényük összetalálkozása, a másik egyediségének tudata, a hitbeli, vagy világnézeti, vagy politikai hovatartozás felőli

érdeklődés nélkül, csupán két egyéniség szemtől szembeni találkozása, csak

ez alkotja azt a fajta gyógyító nevelést, amely szembeszállhat és meggyó-

gyíthatja a legbensőbb emberségünket fenyegető veszélyt” (Pietzner, 1990,

idézi Molnár, 2013, 141). Ugyanis azt vallotta, hogy minden emberben
egy egészséges, belső személyiség lakozik, amely független az egyén fizikai

jellemzőitől, fejlődési, vagy akár mentális hátrányaitól (Jackson, 2013),

s amely méltóságot és a kiteljesedés lehetőségét érdemli (McKanan, 2017).

A gyógyító nevelés feladata, hogy felismerje, táplálja és kifejlessze ezt az

esszenciális, belső ént (Halász, 2019).

Tehát a gyógyító nevelés az értelmi fogyatékossággal, tanulási nehéz-

séggel vagy speciális nevelési igénnyel élő embereket önálló lénynek tekinti

egyedi testi felépítéssel, társas és kulturális környezettel és saját élettel
(Halász, 2019). Elismeri belső értékeit, rejtett képességeit, méltóságát,
spirituális integritását és potenciális hozzájárulását egy közösségben meg-
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élt élet mindennapjaihoz mind az oktatás, mind az együttélés és a munka

területén (Jackson, 2013; McKanan, 2017; Molnár, 2013; „Worldwide

Reach”, 2019). Ezeket az értékeket kívánja felszínre hozni és fejleszteni az

értelmi fogyatékosságból eredő sajátosságok felismerése, megítélése és

elfogadása mellett. Alapvető hozzáállása az empátián és aktív együttmű-

ködésen alapuló együttérzés és az abból fakadó segítőkészség, amely egyénre szabottan fejleszti a sérült személyt (Halász, 2019; Steiner, 1910).

vetően az antropozófiában gyökerezik, de Rudolph Steiner tanításain kívül

Königre nagy hatást gyakorolt több más kiemelkedő jelentőségű művelő-

déstörténeti személy is: Johan Amos Comenius, Ludwig Zinzendorf, Robert

Owen (König, 1975; Pietzner, 1988, idézi Molnár, 2013), Johann Heinrich

Pestalozzi és Friedrich Froebel is (Jackson, 2013). König szerint őt, Comeniust, Zinzendorfot és Owent a kora-újkori Rózsakeresztes Rend tanításaiból

eredeztethető, az emberi társadalom átalakításának vágya köti össze, ami

egy olyan új társadalmi rend kialakítása, „amelyben az igaz testvériség

élővé lehetne” (König, 1975, 6). Comenius munkásságából kiemeli Orbis
Pictusát és szó és kép kapcsolatára épülő oktatási módszerét, az emberi

tanulás értelmét, a tanulás egész életet végig kísérő szükségességét, egy

univerzális iskola, a pansophia eszményét, valamint az emberiség békés

jövőjét és a kölcsönös megértést biztosító bölcsesség és tanulás fontosságát,

mellyel eljuthat Istenhez. Zinzendorfban vallási alapú új-világrend megközelítését, az ős-keresztényi elvek szerint élő közösségek megvalósítását
valamint azt a kitartó jóakaratot és odaadást csodálta, amivel munkáját

egész élete során végezte. Owenben viszont már akarata és energetikussága
ragadta meg, valamint azon hite, hogy minden embert meghatároz a kör-

nyezete, így annak javításával emberi tulajdonságai is javulni fognak.
A New Lanarkban megvalósuló, közös tulajdonú faluközösség a camphill

közösségek megszervezésének előképe volt (König, 1975).

König munkásságának értelmezői más szempontokat is kiemelnek. Co-

menius egész életet átfogó, koncentrikus iskola koncepciója és az „Egyete-

mes Tanács” intézménye felismerhető a Camphill Mozgalom tanulás8. ÉVF. 1. SZÁM
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nevelés szervezésén (gyermek-, ifjúsági- és felnőtt camphillek), valamint a

közösségi gyűlés intézményén (College Meeting), ami minden, az értelmi
fogyatékos személy nevelésében részt vevő szakemberre és gondozóra ki-

terjed (Müller–Wiedemann, 1996, idézi Molnár, 2013; Pietzner, 1988,

idézi Molnár 2013; Pukánszky–Németh, 1996). Zinzendorftól pedig a
keresztény moralitás és a spirituális cél, mint az emberi életet irányító el-

vek szükségességét tanulta meg, mely értelmet ad a fogyatékos emberekkel
való közösségi együttélésnek (Steiner, 1992, idézi Molnár, 2013).
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Ám a legmeghatározóbb befolyást Rudolf Steiner antropozófiai vallási-

filozófiai irányzata gyakorolta rá, ami König szemében a három előfutár

tanításainak összegzése és egy magasabb szintre emelése. Az antropozófia

a szűkebb értelemben vett életreform mozgalmak egyik meghatározó
irányzata volt, Rudolf Steiner teozófiára épülő, evolúciós-spirituális eszmerendszere és életpraxisa. Integrálta az életreform mozgalmak legjellemzőbb

törekvéseit (pl. kommunák, vegetarianizmus, természetgyógyászat, gazdálkodás, reformpedagógia), ugyanakkor azokat „olyan zárt és egyedi vi-

lágnézeti rendszerré formálja, amelyben a motívumok sajátos értelmezést

nyernek” (Németh–Ehrenhard, 2018, 174.). Az antropozófiát holisztikus

emberfelfogás jellemzi, amely az emberi fejlődést a kozmikus fejlődéssel

együtt értelmezi, s megértéséhez a „beavatott”, a „szellemtudós” megvilágo-

sult látásmódja szükséges. Steiner előadásaiban az emberi létezés minden
jelentős kérdésére pontos és általános érvényű válaszokat fogalmazott meg.

Holisztikus, „a mindenségre egyformán érvényes intenciókat nyújtó” világnézete „a mindentudás, a magasabb és a legfelsőbb világokba való köz-

vetlen belépés, az ’ősi bölcsesség’ képességét hirdetve követeli az episz-

temológiai határok átlépését és tanai abszolút igazságának elfogadását”

(Németh–Ehrenhard, 2018, 174–175). Metafizikai tanítása szerint az

emberi fejlődés a születéstől a halálig elkerülhetetlenül halad a végső, istenit megközelítő szellemi létállapot felé, miközben egyre inkább megszabadul biológiai-materiális lététől (Németh–Ehrenhard, 2018). A reinkarná-

ciós tant elfogadva ez a folyamat több életúton keresztül zajlik le, az egyén

sajátos karmájának megtalálása és megvalósítása során (Steiner, 2007).
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Steiner szellemtudománya a maga teljességében a Camphill Mozgalom

ideológiai háttere lett (König, 1975; Molnár, 2013; McKanan, 2017),

melynek gyógyászati, pedagógiai, gyógypedagógiai, mezőgazdasági, művé-

szeti és építészeti témájú gondolatai és tanításai, valamint spirituális-

keresztény szellemisége a gyógyító nevelés elméleti alapjait és gyakorlatának irányelveit adják (König, 1975).

Végül meg kell említenünk König felesége, Matilda (Tilla) Maasberg

rendjével, mélyen megélt vallásosságával, önfegyelmével, egyszerűségre
törekvésével és koncentrált gazdasági erőforrásaival nagy hatást gyakorolt
Königre (Jackson, 2008; McKanan, 2017).

A gyógyító nevelés főbb elvei és képviselt értékei
Steiner pontosan megfogalmazza, hogy antropozófiai tanításai szerint mi-

ként kell értelmi fogyatékossággal élő embertársainkhoz viszonyulni: „ha

egy gyenge embergyermek születik bele a környezetünkbe, vagy csatlako-

zott hozzánk, akkor ki kell mondjuk magunknak:

…el kell képzeljük, hogy (előző életünkben-a szerző) mi voltunk az iri-

gyeltek, a kipletykáltak. Ekkor minden körülmények között szívünk leg-

mélyéről gyakorolhatjuk a megbocsátás és elnézés érzését. …Bizony lát-

nánk a hatását. …azok az emberek kivirágoznak, …érzéseink gyógyítóan,

kivirágoztató hatással vannak rájuk” (Steiner, 1910). Halász Zsuzsanna, a
magyarországi Camphill Mozgalom egyik alapítója részletesen ír az értel-

mi fogyatékos gyermekek neveléséhez szükséges „gyógyító hozzáállásról”

(Halász, 2019, 7): a gyógyító nevelés annak gyakorlójától nyíltszívű és
bizalommal teli érdeklődést, belemerülést és bátorságot kíván meg. Ki kell

alakulnia annak a képességének, hogy „felismerje a külső nyílt és a belső
finom jeleket” (Halász, 2019, 7). Utóbbiak a gyermek személyiségét és

problémáját jelzik, mint például érzékelési, kommunikációs, emocionális

vagy motorikus problémák, melyet a nevelő leginkább megfigyelésen keresztül ismerhet meg. A megfigyelés és tapasztalatszerzés során alakul ki a

sérült gyermek szükségletei felismerésének objektív képessége, s a nevelő
8. ÉVF. 1. SZÁM
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sajátos diagnózisa, amely kiindulási alapot jelent az egyéni terápia kidolgo-

zásához. Ehhez viszont már ismerni kell a gyermek személyiségét, kór- és

élettörténetét, családi hátterét, kapcsolatait és környezetét is, s megalkotá-

sa a vele foglalkozó valamennyi szakember és nevelésében részt vevő személy, azaz házszülői, nevelői, osztálytanítója, orvosai, terapeutái közös

megegyezésén alapul (Halász, 2019).

De ez nem egy egyirányú folyamat. Jackson (2013) a camphill közössé-

gek hat alapvető értéke egyikének tartja a kölcsönösséget, amit a nevelő és a
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gondozott közti tiszteletteli „adok és kapok” viszonynak, a feltétlen elfo-

gadáson és pozitív érzelmi alapon működő, kölcsönös barátságnak tart,

végső soron a „hatalommegosztás egyenlőtlenségen túli tárgyalásos viszo-

nyának”, ami a felhatalmazás (empowerment) valódi megvalósulása (Jack-

son, 2013, 35; McKanan, 2017). A camphill közösségek további értékei az

ismétlődés, ami a napi- és heti rutin, valamint az évszakok változásához

kötődő tantervek, munkarend és ünnepek mentén biztonsággal tölti el a

fogyatékkal élő személyt és kijelöli helyét és szerepét a közösségben.
A spirituális jóllét az önmegvalósító, magával szellemi-lelki-testi egyen-

súlyban lévő ember lelkiállapotára utal, ami a közösségi együttélés, mint az

egymás életében való osztozás és közös tanulás során alakul ki. E belső

érzelmi és intellektuális békéből fakad a közösségnek és magának a hely-

nek is a nyugalma, mely lecsillapítja a negatív érzelmeket, kitisztítja az

elmét, optimizmusra sarkallja a lelket és erősíti a testet, azaz lelki és testi
terápiás hatást fejt ki (Jackson, 2013).

Az ötödik camphilli érték a gazdasági fenntarthatóság, mely a közösség

lelkét jelentő gazdaságra utal. Ez König szerint nemcsak élelmiszerrel látja

el a közösséget, hanem nevelési (McKanan, 2017) és kikapcsolódási célokra is szolgál, s mint egy kis sziget, izolációjával biztosítja az önfenntartás

külső függésektől mentes megvalósulását. Mára azonban az izoláció, mint

érték erősen megkérdőjeleződött, sőt, a camphill közösségek számos országban települési-társadalmi környezetük környezetvédelmi úttörőiként

jelennek meg (McKanan, 2017). Végezetül a hatodik érték az ökológiai

érzékenység. König azt hirdette, hogy a camphill közösségek csupán „gyámSCIENTIA PANNONICA

AZ ÉLETREFORM MOZGALMAK TOVÁBBÉLÉSE …

jaik” a rájuk bízott földterületnek, ezért csak olyan gazdálkodási módsze-

reket alkalmazhatnak, melyek tisztelik a termőföldet, a termesztett növé-

nyeket és a tenyésztett állatokat, sőt magát az élelmiszert és a belőle ké-

szült ételt is. A közös étkezések a testi és lelki jóllét biztosítói, s a közös-

ségnek ki kell fejeznie háláját az elfogyasztandó étel és ital iránt, mely az

étkezés előtti és utáni imákban, dalokban vagy rövid történetekben nyilvá-

nul meg (Jackson, 2013).

(life-sharing), mely a minden résztvevő bevonásával folyó mindennapi élet

tevékenységeiben való holisztikus részvételt jelenti az antropozófia sokféle
dimenzióját egy szervezeti egységbe ötvözve (McKanan, 2017). Miként
valósul meg a camphill összetett ökonómiája (McKanan, 2017) a gyakorlatban?

Az első camphill megalapításakor újfajta (König, 1975) és máig egyedi

közösségi elképzelés szerint az oktató-nevelő munkát végző gyógypedagó-

gusok és nevelők, családjaikkal együtt, ugyanazon házban és háztartásban

élnek a rájuk bízott értelmi fogyatékos gyermekekkel (6–19 év), tinédzse-

rekkel és fiatal felnőttekkel (16–25 év), vagy felnőttekkel (25 év felett) a

teljes naptári évben („Vocational co-workers”, 2019; „A gyógyító nevelés”,
2019). Házakba, azaz „családok”-ba rendeződve együtt és egymást segítve

élik meg mindennapjaikat, tanulnak és dolgoznak, pihennek és ünnepel-

nek. A házakat egy-egy házszülő-pár vezeti, ahol 6–10 sérült gyermek és
még 2-3 nevelő él együtt. A házközösségek központi alakjai a házszülők,
illetve a házanya, aki nemcsak egy antropozófiában, Waldorf-pedagó-

giában és valamely gyógypedagógiai terápiás módszerben magasan képzett

szakember, hanem maga is családanya és a szó legnemesebb értelmében

vett tradicionális háziasszony. Ő a sérült gyermekek testi- lelki fejlődésé-

hez elengedhetetlen kiegyensúlyozott mindennapok, egészséges táplálkozás, rendezett környezet, házi béke, nyugalom és harmónia biztosítója
(Schmidt–Brabant, 1999, idézi Halász, 2019; „Voluntary co-workes”,
2019). A közösen vezetett háztartás, a teljes idejű együttélés, a kölcsönös
tisztelet és segítés légköre, valamint a camphill közösségek életmódja va8. ÉVF. 1. SZÁM
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A camphill közösségek alapja a közösségi együttélés, avagy életközösség
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lódi otthonokká alakítja ezeket a házakat, s egy családdá a benne lakókat,

messze túlmutatva egy bentlakásos iskola keretein. Ezért König gyógypedagógiai módszere nemcsak túlmutat a szociális munkán vagy a szociális

gondozáson, hanem szociálterápiás nevelési módszere az értelmi fogyatékkal élő gyermek, vagy fiatal teljes lényére kiterjedő „családi gyermekneve-

lés”-sé (parenting) alakul (Jackson, 2013, 16).

Az a tény, hogy a camphill közösségekben élő értelmi fogyatékos em-

berek életük minden területét, azaz az iskolai oktatást vagy munkát, a sza-
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badidőt, a pihenést és a magánélet minden aspektusát eme második vagy
első valódi, otthonukban élik meg, rendkívüli jelentőségűvé emeli lakó-

környezetük minőségét. Továbbá az egyes terápiás célok is különös jelen-

tőséget tulajdonítanak a megfelelő életkörülmények biztosításának.

A camphill közösségek túlnyomórészt vidéki elhelyezkedése valamely falu
vagy város határában (Molnár, 2013), a tiszta és csendes természeti kör-

nyezet, a saját kert és gazdaság, az antropozófia ihlette, organikus építészet

stílusában épült házak és közösségi épületek, a természetes anyagokból
készült berendezési tárgyak, a rendezett és tiszta környezet mind tudatos
döntés eredményei. Ezek célja, hogy a sérült gyermekek és felnőttek

egészséges és szép környezetbe kerüljenek, kialakulhasson kötődésük új
otthonuk iránt, biztonságban érezhessék magukat, s a mindennapi házi-

munkák által megtanuljanak felelősséget vállalni és gondoskodni új otthonukról. Azaz a gondosan kialakított lakókörnyezet a gyógyító nevelés

alapvető eszköze, maga a „gyógyító környezet” (Schmidt-Brabant, 1999,

idézi Halász 2019; „Home Life”, 2019; Jackson, 2013).

A közösségek mindennapi életét az antropozófiai és ökológiai szemlé-

let életvezetési elvei és értékei határozzák meg, melyek a Camphill Moz-

galom valamennyi közösségét jellemzik szerte a világban. Közéjük tartozik:

a) a közösségben végzett mezőgazdasági munka a biodinamikus gazdaságban;

SCIENTIA PANNONICA

AZ ÉLETREFORM MOZGALMAK TOVÁBBÉLÉSE …

b) az itt termelt friss, organikus zöldségek, gyümölcsök és tejtermékek

fogyasztása a vegetariánus, a vegán, vagy speciális diéták alapján
(Jackson, 2013; McKanan, 2017);

c) az ökológiailag biztonságos tisztítószerek és higiéniai eszközök használata;

d) a minél teljesebb körű újrahasznosítás (Molnár, 2013; McKanan,
2017);

gyógyszerek alkalmazása;

f) az energia takarékosság és a közösségi autóhasználat (McKanan,
2017);

g) a fair trade elvek követése a közösségi beszerzések és a saját termékek értékesítése során („Contemporary Relevance”, 2019);

h) az alkohol- és drogfogyasztás, valamint a dohányzás tilalma;

i) a felekezettől független, antropozófikus keresztény vallásosság.

Az ily módon megélt hétköznapokon keresztül válik kézzel foghatóvá a

königi kezdeményezés korabeli szociális reformnak is értelmezhető alter-

nativitása, amely mára belesimul az ökofalvak gyakorlatába (Hall, 2015;
Jackson, 2013; McKanan, 2017).

A Camphill Mozgalom egy további sajátossága az a „radikális inkluzivi-

tás” („Founding Values”, 2019), amely szerint mindenki egyenlő; hogy

mindenkinek részt kell vennie a közösségi munkákban, valamint a közösség társas és kulturális életében; hogy mindenki szükségleteit a közös erő-

forrásokból elégítik ki; s hogy egy valódi család támogatását és biztonságát

ajánlják fel mind a gondozottak, mind a nevelők számára. Az oktatás terén
ez az úgynevezett mainstreaming módszerében nyilvánult meg: a König által
1951-ben, Aberdeenben alapított St. John’s School volt az első olyan iskola,

ahol nem a tanulmányi eredményeik vagy az IQ-értékük alapján sorolták

osztályba a szellemi fogyatékossággal élő gyermekeket, hanem biológiai
életkoruk alapján („Founding Values”, 2019). A camphill közösségekben

máig ezt a besorolást alkalmazzák, és a gyógypedagógus-tanár szakmai

8. ÉVF. 1. SZÁM
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e) az antropozófia és homeopátia elvein alapuló organikus orvoslás és
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felkészültsége és kreativitása az, ami az eltérő egyéni fejlettségi szintekből
adódó tanulási szükségleteket kielégíti (Halász, 2019).

Végül külön kiemelendő a Camphill Mozgalom közösségeinek kör-

nyezetvédelmi tevékenysége. Húsz év camphilli tereptapasztalatainak és

kutatásának eredményeit foglalja össze a neves amerikai vallásszociológus,

Dan McKanan (2017), aki könyve egyik fejezetét a camphill közösségek

sokszínű ökológiája értékelő bemutatására szánja. Ebben kiemelkednek a

biodinamikus gazdálkodásra épülő, ám azon jóval túl is mutató camphil-
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li ökoszisztémák sajátosságai, valamint mai környezetvédelmi és társadalmi innovációi. Mint említettük, a biodinamikus gazdálkodás az antro-

pozófiából született és a gyógyító nevelés terápiájának alapvető eleme.

A közösség mezőgazdasági-kézműves tevékenységeibe bekapcsolódó ér-

telmi fogyatékos emberek a munka által értelmes és produktív ered-

ménnyel járó tevékenységgel tölthetik mindennapjaikat, kapcsolatba lép-

hetnek a Földdel, melynek életét az évszakok változásán keresztül megis-

merhetik és megtanulhatnak törődni az őket körülvevő élőlényekkel. Egy

teljes környezeti ökoszisztéma részeseivé válnak, finomodik környezetvé-

delmi érzékenységük, és egészséges táplálkozási szokások alakulnak ki
bennük. A biodinamikus gazdálkodás legismertebb közössége az első

camphill falu, az értelmi fogyatékos felnőtt emberek teljeskörű életfel-

tételeit biztosító észak-yorkshire-i Botton Village (McKanan, 2017).

Ám a biodinamikus termelésen túl megannyi környezetvédelmi jógya-

korlat indult már ki camphill közösségekből. A norvégiai Camphill Solborg

és Camphill Vidaråsen a vízszellőztetés egy hagyományos, fenntartható és

tájképbe simuló gyakorlatát alakította ki és terjeszti. Az írországi Camphill
Clanaboganban Martin Strum kialakította a biomassza technológián alapuló, fűrészpor-égetésű kazánját, melyhez metszésre szánt fűzfaültetvényeket

telepítettek, létrehozták a szennyvíztisztítás természetes módszerét, az
érdeklődőknek környezetvédelmi oktatást és képzést biztosítanak, sőt Íror-

szág „Fenntartható Energia” szervezetének megalapításában is részt vettek
a mára az egész országra kiterjedő innovációik és környezetvédelmi tevékenységük okán. De számos más ír camphill közösség lehet büszke körSCIENTIA PANNONICA
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nyezetvédelmi jógyakorlatára: a Camphill Ballytobin biogáz-üzemet mű-

ködtet, mely a közösség trágyáját és a városi ételmaradékot használja fel

metángáz képzésre, melyet elégetvén biztosítja a közösség melegvízellátását és fűtését, illetve a visszajuttatott üledékkel a környékbeli farmok

termőfölderő visszapótlásához járul hozzá. Sőt, mindezzel jelentős közösségépítő tevékenységet folytat, mert a camphill közösség szomszédai meg-

ismerik és bevonódnak annak közösségi és kulturális életébe (McKanan,
építéstechnikáiról, valamint képzéseiről híres, s az ökológiai tudatosságot
növeli a kisvárosi közösségben. A skóciai Camphill Tiphereth Pencuik

„Elveszett Édenkert” projektjébe kapcsolódott be visszaállítandó egy neves
19. századi kertet, míg a Vermont állambeli Heartbeet Lifesharing a helyi

közösség összefogásának számos jó példáját nyújtja: kooperatív ABC és

farmok, közös üzleti oktatás-tanulás és egyéb társadalmi vállalkozások.
Ezeken a neves kezdeményezéseken túl McKanan szerint minden camphill

közösség rendelkezik legalább egy környezetvédelmi innovációval, amely

összeköti a helyi települési közösség tagjaival: számos camphill nyilvános

ökoiskolaként is működik, közösségi komposztálási rendszert működtet,
tanösvényt alakított ki, tűzifát felhasználó vállalkozásba kezdett, újrahasz-

nosít, vagy éppen megosztja autóit a helyi közösséggel (McKanan, 2017).

Néhány ellentmondást azonban érdemes megemlíteni. Ma több olyan

gyakorlattal találkozhatunk számos ország camphill közösségeiben, melyek

újszerűnek tűnnek az antropozófián belül, vagy nem közvetlenül abból
származnak: ilyen az antropozofikus banki finanszírozás (pl. Németor-

szágban és Hollandiában), a „tudatos haldoklás”, az erőszakmentes kom-

munikáció, és a HANDLE (Holistic Approach to Neuro-Development and
Learning Efficiency) módszer terápiás alkalmazása. Másrészről bár a

„camphill közösségek ökológiájának zsenialitása” (McKanan, 2017, 167)
összeköti a természeti környezetért érzett felelősséget és törődést az életközösségben élés többi dimenziójával, azaz a közösségi élet aspektusai és a
környezetvédelem egymásba fonódnak, a környezetvédelem csupán a

camphill-i élet egyik, s nem is a legfőbb dimenziója. Ugyanakkor megany8. ÉVF. 1. SZÁM
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2017). A Camphill Callan közösségi művészeti fesztiváljáról, fenntartható
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nyi feszültség húzódik a mai környezetvédelmi mozgalom „egoista tenden-

ciái” és az antropozófia tanításai között, miközben a camphillek sokszínű

gyakorlata jelentősen gazdagította az ökofalu mozgalmat (McKanan,
2017).

A gyógyító nevelés pedagógiai gyakorlata két camphill közösségben
The Mount Camphill Community (Egyesült-Királyság)
Miként működik mindez a gyakorlatban? Hogyan valósul meg a gyógyító
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nevelés rendszerének fejlesztő munkája az értelmi fogyatékos gyermekek

és fiatalok camphill közösségi életében? Bár a szerző és forrásai az Egyesült Királyságból, kiemelten a The Mount Camphill Community tinédzserekkel és fiatal felnőttekkel foglalkozó közösségéből származnak, informá-

ciói alapvetően a világ valamennyi camphill közösségének működésére
jellemzőek.

1. ábra

The Mount Camphill Community, East Sussex, Egyesült Királyság: a főépület a kert felől
Forrás: https://bit.ly/3inK1vq

Az enyhe vagy közepes értelmi fogyatékossággal élő vagy tanulási ne-

hézségekkel küzdő, illetve valamilyen okból speciális nevelési igényű

gyermekek, tinédzserek és fiatal felnőttek, illetve felnőttek (Molnár, 2013)

egy camphill közösségbe orvosi javaslat, egy szociális munkás tanácsa
avagy a szülők kezdeményezése alapján, valamint az illetékes egészség-

ügyi hatóság javaslatára kerülnek („Student Applications”, 2019; „Our
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Offer”, 2019). Bekerülésük azonnal egy házhoz való csatlakozást jelent, s

először egy egy terminusnyi (kb. három és fél hónapos) próbaidőn vesznek részt, amely során kiderül, hogy megfelelő-e számukra ez az életmód

(Molnár, 2013, „Our Offer”, 2019). Beilleszkedésük elősegítésére és
egyénre szabott fejlesztési programjuk előzetes kialakítására házszüleik

egyikét nevezik ki („Voluntary co-workers”, 2019), akit a gyermek, illetve

diák (mindkettő student) mindennapi feladatai elvégzésében asszisztáló, a
szerint, egy 2-3 fős szobában helyezik el, s az első perctől bevonják új „csa-

ládja” életébe. Egy hétköznap a reggeli ébredéssel, tisztálkodással és a

reggeli előkészítésében való segédkezéssel indul, majd a hét órai reggeli
után az étkező, a konyha, a szobák és a fürdőszobák rendbetételével folyta-

tódik, melyet a házközösség tagjai együtt, illetve heti feladatbeosztás alap-

ján végeznek. Kilenc órakor kezdődik a tanítás, illetve a műhelymunka a

camphill különböző épületeiben, mely egyénre szabott órarend szerint,
kiscsoportokban folyik és egy-egy terminusra érvényes. A délelőtt két

tanórát vagy műhelyfoglalkozást jelent egy teaszünettel. A déli ebéd saját
házukban való elköltése után a diákok egy rövid pihenőt követően ismét két

fejlesztő nevelési szakaszban vesznek részt. Ez lehet egy műhelyfoglalko-

zás vagy a diákok egyéni fejlesztési programjai által meghatározott terápi-

ás foglalkozás, vagy az egyéni mentorukkal eltöltött, úgynevezett tutorial

óra. A délután négy órai teaszünetet követően egy testnevelés óra vagy a

napi közös séta vagy a valamelyik fiatal nevelő által szervezett szabadidős

foglalkozás (pl. origami) következik. A vacsora hat órakor kezdődik, amit

minden diák a saját házában költ el, és a reggelihez hasonló módon szer-

veződik. A közös rendrakás és takarítás után hetente néhány alkalommal

este nyolc órától egy egyórás közösségi szabadidős programot szerveznek,

melynek célja a diákok átmozgatása (pl. labdajáték, torna, néptánc). Végül

a ház közössége kilenc és tíz óra között elvégzi a lefekvéshez szükséges
előkészületeket, és a diákok tíz órakor nyugovóra térnek.

Az egyes tanórákat, illetve műhelyfoglalkozásokat a rezidens vagy eset-

leg óraadó gyógypedagógus nevelők vagy tanárok vezetik, illetve facilitál8. ÉVF. 1. SZÁM
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házban élő egyik nevelő (co-worker) is segít. Az új diákot a házban neme
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ják a Waldorf-pedagógia módszereit alkalmazva („Our Offer”, 2019).

Munkájukat egy vagy két fiatal nevelő, azaz a camphill közösségéhez egy

vagy két évre csatlakozott, többnyire külföldi egyetemista vagy fiatal segíti.

A tanórákon korosztály szerinti kiscsoportokban az alapkészségeket (olvasás- és nyelvi készségek, matematikai készségek, alapvető IKT-készségek)

fejlesztik minden diák egyéni értelmi és fizikai fejlettségének figyelembe

vételével („College Life”, 2019). A műhelyfoglalkozások az adott camphill

által kínált műhelytípusokban folynak, de általában jellemző a kertészke-
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dés, a gazdálkodás, a főzés (egy-egy házban) és a sütés (saját pékségben),
ami a közösség mindennapi igényeit látja el. Ezeket többféle, az adott
camphill közösségre jellemző műhelytípus egészít ki, mint például az asztalosműhely, a szövőműhely, a fazekasműhely, az üvegműves műhely stb.

(„Our Offer”, 2019). A diákok, évfolyamuk előírásai alapján, egy vagy két

műhelyhez csatlakoznak: az egyiket terápiás céllal kijelölik nekik, a másikat maguk választhatják, s minden tanévben lehetőség van a változtatásra,

amíg kiderül, hogy milyen területen szeretnének kiteljesedni. Ez lehetősé-

get ad a változatosságra és érdeklődésük kielégítésére, valamint egy adott

területre való specializációjukra, ami az úgynevezett Camphill College-ok

fejlesztő nevelésének alapvető célja, és felkészíti őket a felnőtt camphill

közösségi életre („College Life”, „Craft Workshops”, „Therapies”,
„Learning Through Movement and the Arts”, 2019).

A hétvégéken kissé más mederben folyik az élet. A reggeli egy órával

később kezdődik, a szombat délelőtt a szomszédos településen való közös

vásárlással telik, a délután a nagy séták és a Biblia-est (Bible Evening) előkészületeié, ami aztán öt órakor kezdődik. Ez a hét csúcspontja, amit
minden héten egy másik, a házban élő nevelő tart. A közös imádság, bib-

liaolvasás és annak értelmezése után egy ünnepi vacsora és beszélgetés
következik, majd az este a szokásos módon zárul. Ez a ház kis közösségének legbensőségesebb heti találkozója, minden lakó számára legfőbb ér-

zelmi-spirituális feltöltődési alkalma, amire csak nagyon ritkán, s a kitüntető megtiszteltetés jeleként hívnak meg egy más házban élő nevelőt.

A vasárnap délelőtt fő eseménye a felekezettől független, s az antropozófia
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spirituális tanításaival átszőtt istentisztelet. A nagy gonddal elkészített
vasárnapi ebéd után rövid kirándulás és szabadprogram zárja a napot, illet-

ve a hetet.

A camphill közösségi élet alapvető szervező elve a keresztényi ünnep-

kör, az antropozófiai tanítás számára jelentős ünnepnapok és az évszakok

változása. Legjelentősebbek közülük a Szent Mihály-nap, az advent, a ka-

rácsony, a húsvét és a pünkösd, valamint a nyári napforduló ünnepei. Ezek

hetekkel az ünnepnap előtt. A diákok és nevelők közös színdarabbal, zenei

előadással, tánccal készülnek rá, a nevelőknek gyakran több hetes lelki

felkészítő foglalkozásokat szerveznek (pl. az advent és a nagyböjt idősza-

kában), a diákok a házakat és közösségi tereket gondosan kitakarítják és

gyönyörűen feldíszítik, ünnepi kenyereket és péksüteményeket sütnek,

énekeket tanulnak stb. S bár ezek zártkörű rendezvények, az évente két
nyílt napon (Open Morning) és a nyári fesztiválon (Summer Festival) a

diákok családja, barátai és az érdeklődők is részt vehetnek. Ezeken a diá-

kok is aktívan segédkeznek: büszkén vezetik körbe rokonaikat a camphill

területén és mutatják meg a tanévben készített alkotásaikat.

A szabadidő minél változatosabb eltöltése is a holisztikus fejlesztés cél-

ját szolgálja. A korábban említett tevékenységformákon kívül, melyek a
camphill területén belül zajlanak, a diákok és nevelőik minden terminus-

ban részt vesznek olyan programokon, amik a környékbeli településeken,

vagy más camphillekben kerülnek megrendezésre. Például egynapos ki-

rándulásokra mennek (pl. túrázás egy természetvédelmi parkban, kaland-

park, abseiling), a környező települések zenei vagy színházi előadásait látogatják, éttermi vacsorával egybekötött mozizáson, úszáson vagy bowlingo-

záson vesznek részt avagy tanulmányi célú előadásokra vagy jótékonysági

vásárokra mennek egy másik camphill közösségbe („Our Offer”, 2019).
E színes programok nemcsak változatossá teszik terminusaikat, hanem

8. ÉVF. 1. SZÁM
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előkészületei és megünneplése átszövik a közösség mindennapjait már

SITKU KRISZTINA

rendkívüli mértékben elősegítik társadalmi szocializációjukat és a közösségi kapcsolatépítést. 1

A mindennapi élethez, a szabadidőhöz és az ünnepekhez kötődő össze-

tett fejlesztés beágyazódik az egyes diákok egyéni fejlesztési programjába,

melynek része a sajátos terápiák alkalmazása. Ezek köre részben függ a

gyógypedagógus nevelők egyéni specializációjától, de szükség esetén külső
szakembereket is meghívnak erre a feladatra („Our Offer”, 2019; Halász,

2019). A leggyakrabban a művészetterápia valamely ágát alkalmazzák, mint
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például a festésterápiát, vagy az euritmiát, a zeneterápiát és a drámaterápi-

át. De olyan különleges gyógyító módszerek is előfordulnak, mint a lovasterápia, Bothmer-gimnasztika, a színes fényterápia, különféle masszázs-

formák, valamint a beszéd és nyelv-, vagy játékterápia („Therapies”, 2019;
Molnár, 2013; Halász, 2019). Ezek nagyon tudatos és tervezett beavatko-

zások a diákok életébe, s csak orvosi egyeztetés után és egy szakértői csapat

döntése nyomán kerülnek be a diákok órarendjébe („Our Offer”, 2019;

Halász, 2019).

A Velemi Camphill Gyermek Lakóotthon (Magyarország)
A Magyarországi Camphill Egyesület a Fogyatékos és Sérült Gyermekekért
kiemelten közhasznú szervezetet 2001. október 16-án alapította meg ti-

zenkét elkötelezett civil a Halász Zsuzsanna – Takáts Péter házaspár veze-

tésével. Céljuk az volt, hogy megújítsák a gyógyító nevelést Magyarorszá-

gon a „camphill gyógyító nevelés módszerének megismertetésével és beve-

zetésével”, hogy ez által a „fogyatékosság új értelmezését” érjék el („Külde-

tésünk”, 2019). Ezt legalább egy, a „camphill módszer”-t alkalmazó gyermekotthon létrehozásával kívánták elérni, ahol az antropozófiai megisme-

rés útján haladó nevelők annak „életszemléletét és emberismeretét” alkal-

mazzák a szellemileg fogyatékos gyermekek nevelésében. Reményeik sze-

1

A Mount Camphill Community közösségének hétköznapi és ünnepnapi életéről, szabadidős és az

egyes műhelyekben töltött tevékenységeiről, valamint a helyi (Wadhurst, East-Sussex, UK) kö-

zösséggel való aktív kapcsolatáról számos kép található a közösség Facebook oldalán, ami itt tekinthető meg (2019. 06. 02.): https://bit.ly/2S7l9h1
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rint ezt több másik fogja követni, amelynek megszervezéséhez, finanszíro-

zásához, és működtetésének támogatásához az önrendelkezés jogát tiszteletben tartva segítségüket ajánlották fel („Küldetésünk”, 2019).

A Magyarországi Camphill Egyesület elsődleges küldetése az, hogy meg-

változtassa a magyar emberek szemléletét az értelmi fogyatékossággal élő

emberekről, akikre a társadalom a másféle fogyatékossággal rendelkezők

mellett kevesebb figyelmet szentel (Kiegészítő melléklet, 2019). Fogyatéa legfontosabb, hogy bennük az „önálló személyiséggel rendelkező em-

ber”-t lássuk, a „teljes embert mint önálló egyéniséget” („Küldetésünk”,

2019). Őket pedig úgy lehet megérteni, ha „többféle síkon” foglalkozunk
velük, s ha azt a szemléletmódot fogadjuk el, hogy „bármennyire is fogya-

tékos az a ’szerszám’ vagy a ’hangszer’ amivel megszülettek, a ‘játékos’ ak-

kor is megpróbál játszani rajta’’ („Küldetésünk”, 2019).

Ennek az egyedi melódiának a felcsendüléséhez és kiteljesedéséhez biz-

tosított eszközt az első magyarországi camphill közösség létrehozása, me-

lyet többéves előkészület és fáradozás után 2007. augusztus 25-én sikerült
megnyitni Velemi Camphill Gyermek Lakóotthon néven, amely 2012. márci-

us 31-éig működött a Vas megyei kistelepülésen. A magyar camphill kö-

zösség a nemzetközi Camphill Movement részeként, abban a KözépEurópai Camphill Régió tagjaként jött létre (Takáts, 2019), ezért felépítése
és működése sokban megegyezett a fentebb ismertetettekkel.

Akárcsak Königék első közössége, a velemi lakóotthon is az antropozó-

fia szellemtudományának tanításai iránt elkötelezett, a gyógypedagógiához
korábbi tevékenységeik alapján köthető civil személyek indíttatásából jött

létre, melyhez kis lakói családjaik saját megkeresése alapján csatlakoztak.

A Vas megyétől használatra kapott területen kialakított nappali fejlesztő

terápiás és foglalkoztató központ, a gazdaság és az újonnan épült családi
ház tíz 6–12 éves értelmi fogyatékos gyermek, két házszülő és négy nevelő
otthona lett, míg a faluközösségből egy szakács és egy állatgondozó segí-

tette mindennapi munkájukat. A gyerekek viszont a nagy-britanniai

camphill közösségektől eltérően nem évente négyszer, hanem előbb há8. ÉVF. 1. SZÁM
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kos-képe szerint bár sokféle típusú és szintű értelmi fogyatékosság létezik,
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rom-, majd kéthetente is hazatérhettek családjukhoz (Halász interjú,

2019; „A velemi otthon története”, 2019).

A gyerekek többsége autista volt, a többiek Down-kórban, születési sé-

rülés okán szerzett értelmi fogyatékosságban vagy Rett-szindrómában

szenvedtek avagy magatartás-zavarral küzdöttek. A camphilli gyógyító
nevelés módszertana alapján a gondozott gyermekek esetmegbeszélésen

alapuló, egyedi fejlesztési terv szerinti nevelésben részesültek, amit Velemben nem a gyógypedagógia hagyományos módszereivel, sem valamely
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előírt terápiás programmal, hanem az „élet kínálta” terápiával (Halász in-

terjú, 2019) valósítottak meg. Például a kerti munkák során az autista diá-

kok hordták be a fát, illetve gondozták a disznókat, ami egy-egy sajátos,

autizmushoz köthető betegségtünet enyhítését, illetve megszüntetését

célozta, s azokban jelentős javulást eredményezett. A gyógyító nevelés

terápiái közül alkalmazták a gyógy-euritmiát, a napi gyaloglást és a lovagló

terápiát, valamint a festés- és zeneterápiát. Mindez fejlesztette a diákok
egyéni test- és térérzékelését, mozgáskoordinációját és fizikai erőnlétét,

továbbá harmonizálta napi állapotukat és elősegítette érzéseik kifejezését
(Halász, 2019). Fontos megjegyezni, hogy egyéni értelmi fogyatékossági

állapotukra semmilyen gyógyszert nem szedtek velemi tartózkodásuk ideje

alatt, s kezdeti agresszióik fokozatosan elmúltak a speciális nevelés hatására (Halász-interjú, 2019).

Az értelmi fogyatékos gyerekek oktatása itt is korosztályuk szerinti kis-

csoportokba sorolva folyt, a Waldorf-iskolák szokásos tananyagát alkal-

mazva, és háromféle tanóra keretében: fő oktatás, szakóra és gyakorlóóra.
Fejlesztő oktatásuk alapja a tanulásra irányuló akaratuk megerősítése volt.

Egy-egy tanítási alkalmat valamely kezet-lábat megmozgató, verses vagy

énekes gyakorlattal kezdték, hogy fókuszálják a gyerekek figyelmét és előhívják akaratukat a tanulásra. A tananyag bemutatása után személyes

munka következett a tanárt segítő nevelők asszisztenciájával, majd az
egyéni eredmények és a megélt tapasztalat megosztásával zárult. A tanórák
kiemelt célja a gyerekek egyéni tapasztalatait egybefűző osztályközösségi

élmény kialakítása és akaratuk megerősítése volt, melyen keresztül kezelSCIENTIA PANNONICA
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ték tanulási nehézségeiket (Halász, 2019). A velemi camphill közösségben

folyó holisztikus oktató-nevelő fejlesztés eredményességét a diákok állapo-

tának jelentős javulása bizonyítja, amit a szülők örömteli meglepetése és
például az a rendkívüli eset tükröz, amikor az egyik autizmusban szenve-

dő, nem beszélő kis diák bekerülése után fél évvel egy teljes mondatot
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alkotva először szólalt meg (Halász-interjú, 2019).

2. ábra

A Velemi Camphill Gyermek Lakóotthon épülete
Forrás: http://bit.ly/3rXaDow

A camphilli életmód és az életreform mozgalmak kapcsolata
Miként értékelhetők a fenti elvek és gyakorlatok az életreform mozgalmak
szempontjából? Milyen kapcsolat van a bő száz évvel ezelőtti úttörők taní-

tásai és a camphilli életforma 21. századi megvalósulása között? Az életre-

form mozgalmak alapvetően önreformra törekedtek, és az egyén és életkö-

zösségei (kommunák) „alulról jövő” kezdeményezésein keresztül remélték

orvosolni a 19. század végi kapitalista gazdasági és társadalmi rendszerek
8. ÉVF. 1. SZÁM
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torzulásait, valamint az emberi lélekben és testben okozott károsodásokat

(Krabbe, 2018; Németh–Ehrenhard, 2018). Az önmagától, embertársaitól

és a világtól is elidegenedett ember a természettel, a munkával és az Isten-

nel való kapcsolatának újraértelmezésén keresztül kereste a megbékélést
önmagával, embertársaival és a világ egészével. A természethez való vissza-

térés, az öngyógyítás és a spiritualitás alapvető módjai voltak e folyamat-

nak és összekötötték a sokszínű életreform mozgalom egyes irányzatait
(Németh–Ehrenhard, 2018). Amint azt fentebb láthattuk, nagyon erős a
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hasonlóság az antropozófia, a gyógyító nevelés és a camphilli életközössé-

gekben megvalósuló életmód, valamint az életreform mozgalmak között, s

nemcsak az értelmi fogyatékkal élő gondozottak, de az őket tanító-nevelő,

velük együtt élő, dolgozó-ünneplő nevelők és családtagjaik esetében is.
Egy camphill közösség a társadalmi befogadás és az önreform olyan magas
szintű példája, amely mára iránymutatóvá vált az oktatás, a szociális munka

és az orvoslás terén is (Jackson, 2013).

Krabbe (2018) szerint az életreform mozgalmak irányzatai egy rejtett

belső összefüggésrendszer köré szervezhetők, melynek egyik ága, az indi-

viduális-genetikus életmód reform szoros kapcsolatban állt az ezoterikus
vallási irányzatokkal, melyek az ember elidegenedésének leküzdésére kí-

náltak utakat. A „harmadik út evangéliumá”-nak az ember és természet

összetartozását hirdető egyik új, spirituális vallási formája volt az egyetemes
teozófiai mozgalom, amelyből Rudolf Steiner megalkotta az antropozófia

irányzatát (Németh–Ehrenhard, 2018). Mint fentebb említettük, tanításai

képezik a camphill közösségek vallási- életfilozófiai-életvezetési kánonját,

annak abszolutizmusa máig e közösségi élet alapja (McKanan, 2017).
Ezért a camphillben élő nevelőknek (long-term és short-term co-workers),
valamint a külső alkalmazottaknak is tisztában kell lenniük az antropozófia tanításaival a feladatkörüknek megfelelő szinten. Erről vagy eleve képe-

sítéssel rendelkeznek (long-term co-workers, a gyógypedagógusok), vagy

belépéskor egy bevezető képzést kapnak (alkalmazottak), vagy folyamatos

belső oktatásban részesülnek (short-term co-workers). Az étkezés előtti és
utáni imák, a szombati Biblia Estek Szentírás-értelmezései, a vasárnapi
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istentiszteletek, az étkezőasztal feletti beszélgetések, az évszakokhoz kötő-

dő vallási ünnepek ideológiája, a karácsonyi színdarab és a karácsonyfa

feldíszítésének módja, a kórusénekek szövegei, sőt a gyógyító nevelés heti
esettanulmányainak értelmezése is mind Steiner összetett antropozófiai

tanításának átadására szolgálnak.

Ugyanakkor az életreform mozgalmak többségét Krabbe az „ökológiai

típusú respektív szociogenetikus életreform” csoportjába sorolja (Németh–

egy új közösségi élet megszervezése volt a városból elmenekülő ember

számára. A vidéki, érintetlen természet közelében létrehozott (pl. Monte

Veritá, a gödöllői művésztelep), gyakran önellátó (pl. Éden Gyümölcstermelő

Kolónia) kommunák az életreform mozgalmak legplasztikusabb megnyil-

vánulásai voltak, melyeknek egyértelmű párhuzamai a vidéki camphill

közösségek. Ezek, mint láttuk, nagy kiterjedésű, biodinamikus gazdálko-

dást folytató vidéki birtokok, melyek egyúttal olyan életközösségek is (life-

sharing), melyekben együtt tanul, dolgozik, él, ünnepel az egészséges és a
fogyatékos ember az év 365 napján. Az összetett és a mai kor számára is

példaértékű természetvédelmi kezdeményezéseket felmutató camphilli

ökoszisztémák (McKanan, 2017) méltó leszármazottai az életreform mozgalmak korabeli természetképének és újító törekvéseinek: a termőföld
tiszteletére épülő mezőgazdaságnak, a természetközeli életmód megannyi

megnyilvánulásának (pl. természetgyógyászat, vegetarianizmus és termé-

szetvédelem), vagy a természeti környezet szépségei dicséretének (pl. a

preraffaeliták és a szecesszió) (Németh–Ehrhard, 2018). Azonban a biodi-

namikus mezőgazdaság módszerének kialakításával, innovatív környezet-

és természetvédelmi gyakorlataival, valamint az önfenntartásra, az ener-

giahatékonyságra és a fenntarthatóságra törekvő gazdálkodásával a Camp-

hill Mozgalom messze túlszárnyalja az életreform mozgalmak jószándékú,

ám néha naiv kezdeményezéseit (pl. az Éden Kolónia, lásd Baumgartner,
2018, vagy a Monte Veritá, l. Böhme, 2018). Sőt, ezek az ökofalvak mai

mozgalmában is kiemelkedő, példaértékű gyakorlatnak számítanak (Hall,

2015; McKannan, 2017).
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Ehrhard, 2018, 33), melynek célja egy új otthon megteremtése és egyúttal
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Krabbe (2018) az életreform mozgalmakat egymáshoz való időbeli-

tematikus viszonyuk szerint is rendszerezi: a „specifikus életreform” vagy
„magirányzatok” csoportjára (vegetarianizmus, természetgyógyászat és
testreform), a „periferikus életreform törekvések” csoportjára (antialko-

holizmus, település-, föld- és lakásreform, ezoterikus vallási irányzatok),
valamint egy rendkívül sokszínű tevékenységi kör csoportjára osztva őket
(pl. testkultúra mozgalom, reformpedagógiák, iparművészeti mozgalmak,

a hagyományos építészet, táj- és természetvédelem irányzatai). Ezek kap-
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csolata koncentrikus: a magirányzatokat körbeveszik a periferikus kezdeményezések, melyeket viszont körbe ölelnek a belőlük leszármazott, szé-

leskörű életmód, művészeti, pedagógiai és egyéb mozgalmak. Mint fen-

tebb láttuk, a vegetarianizmus, a természetgyógyászat és az alkoholmen-

tesség a camphilli életmód integráns részei, illetve a gyógyító nevelés alap-

elvei közé tartoznak, továbbá olyan gyakorlatokkal egészülnek ki, mint a
saját termelésű, organikus alapanyagokból előállított, ám mértékletes

mennyiségű étkezés, a visszafogott stílusú öltözködés és megjelenés, a homeopátiás orvoslás és a természetes tisztítószerek használata, vagy a ko-

rábban ismertetett megannyi mai, fenntartható környezetvédelmi gyakorlat (McKanan, 2017).

A művészet területén megemlítendő a letisztult, funkcionális és termé-

szetes alapanyagokból előállított lakberendezési eszközök használata, az

organikus építészeti stílus megteremtése és képviselete (elindítója Steiner

Goetheanumja Dornachban, de lásd pl. a Milton Keynes Camphill Commu-

nityt), a terápiás célú drámapedagógia, a festészet és a kézműves foglalko-

zások vagy a harangművészet és az euritmia magas táncművészete, melyek

mind beleolvadnak a camphill sokszínű ökológiájába (McKanan, 2017).
Az antoprozofikus mozgáskultúra hétköznapi szintjén pedig kiemelkedő
jelentőségű a napi mozgás biztosítása: a sportfoglalkozások (gimnasztika,
egyes labdajátékok), a szabad levegőn való napi séta (legalább 1 óra) és a

heti táncház (néptánc), melynek testi-lelki egészségmegőrző és kikapcso-

lódást biztosító szerepe van.
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Végezetül számos hasonlóság mutatható ki az életreform mozgalmak

fogalmi vezérmotívumai (Buchholz, 2018) és a camphill közösségek hat

alapvető értéke (Jackson, 2013) között. Az életreform mozgalmak „igaz”

(mint „őszinte” és „hiteles), valamint „valódi” és „eredeti” fogalmai a testkép, a viselkedés, a cselekvés, az esztétika és az erkölcsiség terén egyértel-

műen felfedezhetők a camphill közösségek értékrendjében: etikájában,
esztétikájában, művészetében és moralitásában. A „tisztaság”, a „világosvalamint a spiritualitás értékében (Jackson, 2013) lelhetők fel, de megnyil-

vánulnak az organikus építészetben és lakberendezésben, az organikus

élelmiszertermelésben, valamint a környezetvédelmi gyakorlatokban.
A „természetesség” mint természetközeli életmód vezérfonala és a camphill

közösségek értékei közti kapcsolat már nem is igényel külön magyarázatot:
utóbbiak az előbbi egyértelmű továbbélései, sőt a fenntarthatóság és az

ökológiai érzékenység értékeinek mai gyakorlataival tovább is fejlesztik az
életreform irányzatokat. A „szépség”, „méltóság” és „megnemesítés” pedig

a gyógyító nevelés fogyatékos-képében és az antropozófia emberképében
még magasabb rendű értelmet nyer.

Összegzés
Összességében a Camphill Movement közösségeiben követett életmód, a
„Camphill ökológiája” (McKanan, 2017) és a gyógyító nevelés szociálterá-

piás rendszere az antropozófia második, majd további generációin keresz-

tül átörökítette, kiteljesítette és magasabb szintre emelte az életreform
mozgalmak legtöbb tanítását. Külön hangsúlyozandó, hogy tartósan, im-

máron majdnem száz éve folyamatosan fenn is tudja tartani egyedi gyakorlatát, szemben az életreform mozgalmak legtöbb kezdeményezésével. Kö-

nig izolációs elve, mely ma egy új minőségi szinten kell, hogy megvalósul-

jon (McKanan, 2017), megtartotta és tovább gazdagította az alapítók elveit és gyakorlatait. Ugyanakkor a camphill közösségek egyes értékek terén

határozottan elválnak az életreform mozgalmak egyes tanításaitól. Ilyen a

társadalmi inklúzió a 19. század végén még érthetetlennek tűnő (Magyar,
8. ÉVF. 1. SZÁM
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ság” és az „átláthatóság” fogalmai a camphillek mindennapi ritmusában,
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2018) „szélsősége”, azaz az értelmi fogyatékkal élő emberek az élet minden

területén való egyenrangúnak tekintése, valamint az a nemzetközi és mul-

tikulturális közösségi tagság, amely maximálisan befogadó környezetre
talál a camphill közösségekben.

A 21. század szempontjából értékelve a camphillek számos korunkbeli

jelentőséggel bíró értéket hordoznak. Ilyenek a már említett társadalmi
befogadás és a részvétel, hisz a camphill közösségek a különféle értelmi fo-

gyatékossággal vagy bármilyen tanulási nehézséggel küzdő gyermekek,
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fiatalok és felnőttek számára biztosítanak fejlődési és kiteljesedési lehetőséget, s őket a tanulás, munka, mindennapi élet valamennyi aspektusába

bevonják. Egy másik értékpár a közösségi élet és a kölcsönös támogatás
biztosítása, amelynek révén jelentősen fejlődnek, sőt „kivirágoznak” ezek a

személyek. Továbbá a környezet- és természetvédelem, valamint a fenn-

tarthatóság értékei áthatják a camphill közösségek mindennapi működését
(„Contemporary Relevance”, 2019). Ezáltal pedig nemcsak saját, de a helyi

települési közösségre vagy akár regionális és országos szinten is kialakuló

tanuló közösségek kiépüléséhez járulnak hozzá (Jackson, 2013; McKanan,
2017).

Mindezek alapján kirajzolódik a társadalom számára gyakran ismeret-

len, vagy elszigetelődéssel vádolt camphill közösségek egy teljesebb arca,

melyet pironkodva, de lelkesen szemlélhet a kívülálló: megannyi valódi
érték és hasznos gyakorlat, mely a 21. századi ember testi, lelki és spirituális megújulását szolgálhatja.
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The heritage of the Life Reform Movements in today's
Camphill Movement

Abstract
The rich and colourful heritage of the late-19th century Life Reform Movement
(LRM) survives in the present-day communities of the international Camphill

Movement. Joining such a life-sharing community involves the newcomer’s full

by the teachings and preserve the practice of several branches of LRM. Especially

one of its peripheral religious trends (Krabbe, 2018), the theosophic-esoteric

Christian teaching of anthroposophy and Waldorf-pedagogy (Németh–
Ehrenhard, 2018) have had a determining influence on the camphill system.

Rudolph Steiner’s teachings, together with Karl König’s curative education

(McKanan, 2017) aim at the holistic development of mentally disabled children

and adults in the hope of providing them with a full life. Therefore, our paper
investigates the surviving traits of the Life Reform Movement in 21st century

camphill communities by describing and analysing the theoretical background
and everyday practices of the camphill lifestyle, curative education and their complex pedagogical system. Our research was based on the content analysis of the
latest English and Hungarian literature, and the website and Facebook pages of

selected English, Scottish, American and Hungarian camphill communities. This

was supplemented by the author’s first hand experience of the Mount Camphill
Community, UK and data from an in-depth interview with Zsuzsanna Halász, a

leader of the Hungarian Camphill Association. Our results show that the ’ecology

of Camphill’ (McKanan, 2017) and the social therapeutic system of curative education have preserved, extended and raised most of the teachings of the LRM to a

higher level by the second and further generations of anthroposophy. However, in
terms of social inclusion, as the equality of mentally imapired people in all aspects

of life, as well as the internationality and multiculturality of its communities are

important distinctions. The camphill values of inclusion and participation, life-

sharing and mutual support, environmentalism and sustainability not only further
the special educational objectives of the Camphill Movement, but also provide a

wealth of good practices to wider society and promote the formation of new
learning communities (Jackson, 2013; McKanan, 2017).
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immersion into its unique way of life and educational system which are inspired
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