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Énektanítás másképp
Zenei élményszerzés az általános iskola elsõ 

és második osztályában

Az óvodás gyermek már rendelkezik némi zenei ismerettel.
Hallgatott zenét, énekelt, mozgott a dalosjátékokban, gyakorolta az
egyenletes lüktetést mondókára, dalra, tapsolta a mondóka vagy dal

ritmusát, van némi fogalma a magas-mély, hangos-halk párosokról, a
hangszínről és a tempóról, esetleg rajzolt, festett zenehallgatás

közben.  Alig egynegyedük rendelkezik zeneileg értékelhető, tiszta
hallással.  Kisebb hányaduk zeneileg eléggé nehezen kezelhető,

morog, vagy hamisan harsogja túl a többit. Így kezdődik a munka az
általános iskola alsó tagozatában. 

L. Nagy Katalin felmérése szerint az
általános iskolai tanulók nagy szá-
zaléka az utolsó helyre teszi az

énekórát a preferencia-skálán. Nyilván en-
nek is megvan az oka.

Az egymásra mutogatás helyett itt az
ideje egy olyan filozófia és pszichológia
kidolgozásának, amely helyrebillenti a ko-
dályi elveken nyugvó, egyébként világhírû
alsó fokú ének-zene tanításunk mérlegét.

A heti óraszám egyre csökken. A számí-
tógépes mámorban ringatózó oktatáspoli-
tikusaink a haladást az óraszámcsökken-
tésben vélik felfedezni. „Ne terheljük a
gyerekeket” jelszóval olyan országokat te-
kintenek példaképnek, ahol az énektanítás
nem is létezik.

A kritikával azonban mi sem elégedhe-
tünk meg, mert ennek a dilemmának a
megoldása ránk vár.

A kreativitás fénykorában Szabó Helga
is írt füzeteket, amelyek kreativitást fej-
lesztõ gyakorlatokat tartalmaztak. Munká-
ját sajnos az ének-zenei általános iskolák
szintjére méretezte, így egyéb iskolák pe-
dagógusai nem sokat profitáltak belõle.
Használhatóbbnak ígérkezett Dimény Judit
,Hang-játék’ címû mûve, amely viszont di-
vergens volta miatt a „megcsontosodott”
kodályisták látókörén kívül rekedt, és a
személyes információáramlás szegényes
volta miatt (továbbképzések elmaradása)
nem került pedagógusaink kezébe.

Azóta több kísérlet született. A tananyag
újítását célzó munkák közül említem
Gonda János ,A rögtönzés világa’ címû
munkáját (1996/97), amely elsõsorban a
könnyûzene és a jazz oldaláról közelítette
meg a kérdést. Laczó Zoltán ,Egy zene-
hallgatás központú tantervrõl’ címû mun-
káját, amelynek célzatosságát már a cím-
ben is jelöli. Említést érdemel a MUS-e
program, amely már az európai uniós tö-
rekvéseket is magában rejti, valamint Sáry
László ,Kreatív zenei gyakorlatok’ címû
munkája.

Sáry László kitûnõ anyaga, amely a zö-
rejt, a hang különbözõ dimenzióit, az em-
beri beszédhangot vonja be a gyakorlatok
sorába, arra enged következtetni, hogy a
kiváló zeneszerzõ aligha fordult meg nor-
mál általános iskolák énekóráján, azaz
nem szembesült a mai gyerekek ének-ze-
nei szintjével, és ez rányomja bélyegét
egész munkájára, amely így inkább felnõt-
teknek vagy egyetemistáknak való, sem-
mint iskolás gyerekeknek.

Milyen énekkönyvek arattak sikert a ma
általános iskoláiban? A színesek, a képesek.

Még akkor is az Apáczai-féle könyvet
használják, ha annak nyilvánvaló módszer-
tani hiányosságai vannak. De, mint azt an-
nak mûvelõi is észrevették, a gyerekek szí-
vesebben forgatnak színes, képes könyvet,
mint a még papírjában is silányabb kivitelû
Lantos-Tegzes könyveket.
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A gyermek fõleg kezdetben a mese és a
rejtély világában él. Fantáziájában a titok-
zatosság, a tündér, a mesebeli királyfi él. A
színek, az érdekes háttér emelik a mese
hangulatát. Továbbá meg kell jegyeznünk,
hogy a mesebeli hangulat, akárcsak a ze-
nei hangulat, globális jelenség, de önmaga
nem okoz katarzist. A hangulatot teremtõ
elemek közül a gyermek kiemel, rátapad
egyre, és ez nála újabb hangulatot szül, az
elõbbit színezi.

De, mivel konkrét megfigyelhetõ elem-
rõl van szó, amely megihleti, amit azért
emel ki, mert tetszik neki, a hangulatot
képzõ többi elem alárendeltté válik. A ki-
emelés érzelmi töltõdéssel jár, a szervezet
megszokott egyensúlyából kilendül és az
extatikus állapot felé
közelít. Az adrenalin
és non adrenalin
szint megemelkedik,
és izgalmi állapot
jön létre. Zenehall-
gatáskor lyan érzel-
mi töltõdés esetén
jön létre katarzis,
amikor a zenét mû-
velõ vagy hallgató
belsõ rezgései a mû
alkotójának belsõ
rezgéseire rezonál-
nak. Ha jó a mû, ak-
kor az alkotó belsõ
rezgései külsõ rezgések formájába jelen-
nek meg, érik el a hallgatót, aki azokat is-
mét belsõ rezgésekké alakítva vagy rezo-
nál arra, vagy sem. A rezonancia jelensége
olyan boldogságérzettel tölti el, még ha
egy-két másodpercre is, hogy õ azt újból
és újból át akarja élni. Gondoljunk a gyer-
mekre, aki ha az iskolában hall valami
kedvére valót, otthon elõkeresteti a szülei-
vel, vagy megveteti a megfelelõ lemezt
vagy CD-felvételt. A belsõ elvárások effé-
le kielégítése a zenével való találkozás
nagy pillanatai. A rákapcsolódás sokszor
vonatkozik a csúcspontképzésre, annak
megoldási részére fõleg fejlettebb zene-
hallgatók körében.

Összefoglalva: nekünk elegendõ, ha a
gyermek néhány másodpercre kerül ilyen

állapotba, akkor már nyert ügyünk van,
mert majd keresi az újabb és újabb lehetõ-
séget, hogy csodálatos érzését, esetleg más
mûvek kapcsán, újból és újból átélje.

Felmerül a kérdés: hol a helye az ének-
órán belüli készségfejlesztésnek? A beve-
zetõ hangképzés, játék jó elõzménye az
órán belüli készségfejlesztésnek. A kész-
ségfejlesztéshez azután odaillõ zenehall-
gatási anyaggal szolgál a tanító. A zene-
hallgatásnak is létezik ma már különbözõ
formája: passzív, aktív zenehallgatás. Ak-
tív zenehallgatásként értékeljük a zenére
történõ rajzot, festést, mozgást, táncot,
hangszeres improvizációkat stb.

A bevezetõ játék, a készségfejlesztõ
gyakorlatok halmaza, a zenehallgatás kü-

lönbözõ formái mind
csak elõkészítõi egy
majdani, lehetséges
katartikus élmény-
nek, de azzal nem
azonosak, azt nem
helyettesítik. Van,
akinél ez az élmény
könnyebben, van
akinél nehezebben
születik meg. Ilyen
szempontból a szín-
padi mûvek hatal-
mas elõnyt élveznek
az elvontabb zenei
megnyilvánulások-

kal szemben, fõleg a zeneileg képzetle-
nebb alanyok esetén.

A ,Rigoletto’ apa-lánya jelenete, az
,Aida’ zárójelenete képileg is hangolja a
hallgató-nézõt. Ugyanakkor megemlíten-
dõ, hogy sok zene funkciója eltér a katar-
zisra késztetés elvétõl.

A nagy fáraók, az indiai maharadzsák ud-
vari zenéi a lebegõ hangulati háttért közvetí-
tették, ahol a zene nem tartott sehová, nem ér-
kezett meg sehonnan, csak ott helyben lebe-
gett és biztosította a kellemes delíriumos han-
gulatot. Ezt a hatást tapasztaljuk bizonyos
tánczenéknél is. Egyedi változata a sehova
tartó zenéknek a huszadik század divatos
irányzata, a repetíciós zene, amelynek filozó-
fiája ugyanakkor messze mutató és nem vet-
hetõ össze a tánczenék ihlettelen forgatagával. 

Művelt, képzett muzsikusok meg-
szerzik maguknak a katarzis él-
ményét, de vajon van-e lehetőség
aktív muzsikálásra általános is-

kolai szinten? A hangszeres neve-
lés, úgy tűnik, csak kisebb kör ki-
váltsága, azoké, akik zeneiskolá-
ba járnak. Kodály azért hangsú-
lyozta az ének fontosságát, mert
az tömegméretekben is tanítható.

A másik kérdés, hogy heti egy
órában van-e elegendő idő az

énekhang kiművelésére.
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Mint már említettük, mûvelt, képzett
muzsikusok megszerzik maguknak a ka-
tarzis élményét, de vajon van-e lehetõség
aktív muzsikálásra általános iskolai szin-
ten? A hangszeres nevelés, úgy tûnik, csak
kisebb kör kiváltsága, azoké, akik zeneis-
kolába járnak. Kodály azért hangsúlyozta
az ének fontosságát, mert az tömegmére-
tekben is tanítható. A másik kérdés, hogy
heti egy órában van-e elegendõ idõ az
énekhang kimûvelésére. A zenei kifeje-
zõeszközök bõvítésére készített Dimény
Judit és Sáry László olyan kreatív ritmi-
kai-dallami játékot, amely az énekhang ki-
mûvelésével párhuzamosan segíti a gyer-
meket az aktív zenélésben.

Igazi zenei folyamatok alkotására
ugyanakkor a gyerek még fejletlen az álta-
lános iskola alsó tagozatában. Ezért találta
ki Dimény Judit, Sáry László és jómagam
is a zenei dimenziókkal való játékokat.
Ezek lehetnek a hang különbözõ dimenzi-
óit tekintetbe véve dallami és ritmikai játé-
kok, ahol a zenei forma még nem feltétlen
követelmény. 

Ha tekintetbe vesszük, hogy a ritmikai
játékok meddig nyúlnak vissza, akkor azt
kell mondanunk, hogy az emberiség böl-
csõjéig. Az efféle játékokat a ma élõ primi-
tív népeknél is tetten érhetjük. Az ember õsi
ösztönét követve lemásolta a környezõ ter-
mészet hangjait, a szél zúgását, a menny-
dörgést-villámlást, a tenger morajlását stb.
A természet világának zörejeit, hangjait sa-
ját életritmusához szelídítette: harci táncok,
beavatások, halotti szertartások.

Ha gyermekeinket csak a ritmus világá-
ba kényszerítjük, akkor feltételezzük ró-
luk, hogy ritmus-improvizációikban köve-
tik a bennük rejlõ õsi ösztönt. Ezt köny-
nyûszerrel megteszik, mert a génjeikben
rejlõ õserõ könnyen a felszínre tõr. Egy jól
szervezett ritmikai játékban az egyenletes
lüktetéshez képest aprózás révén érdekes
poliritmikus hangzások jönnek létre.

Ha megfelelõ ütõhangszereket adunk a
gyerek kezébe, azt találjuk, hogy – mint az
õsemberek, vagy a ma élõ primitív népek-
nél – ezek nem csak ritmushangszerek, hi-
szen a hangolható dobok, a különbözõ
hangszínû bambusznádak, csontok nem-

csak hangszínt, hanem hangmagasságot is
produkáltak. Nos, egy ilyen válogatott rit-
mushangszerekbõl álló zenekar, ha azt egy
vezetõ szólam, az egyenletest hangoztató
nagy dob fogja össze, az aprózások, bõví-
tések, lassítások révén a hangszín és hang-
magasság csodálatos egyvelegét hozza lét-
re, pontosabban a zenei poliritmika csodá-
ját. A ritmikus játékok másik vonzereje a
monotonitásban rejlõ intenzitás-növeke-
dés. Az õsi szertartások feltehetõen hosz-
szúak voltak, nemegyszer több napig is el-
tartottak. A belsõ fûtöttség olyan fokra há-
gott, hogy extázisuk gyakran más tudatál-
lapotba sodorta õket. A zenei extázisig el-
jutni az örömérzések egyik legemelkedet-
tebb formája, amely a gyermek számára is
a zenei befogadás szélesebb spektrumát
nyitja meg.

Az aktivizálásnak másik formája, ha írott
zenét hallgatunk gépi úton, majd ritmus-
hangszerekkel szabad kíséretet engedélye-
zünk hozzá (ritmu- aleatória). Ezek a rit-
musimprovizációk lehetnek szabad kísére-
tek, osztinátók, amelyek azzal válnak krea-
tívvá, hogy beintésre vagy egyéni szabad-
sággal lépnek be. Az effajta csengõ-bongó
kíséretet két kezes vezényléssel is irányítha-
tjuk, amely a szólamok váltott, illetve egy-
szerre való megszólalását teszi lehetõvé.

A dolog nagyszerûsége abban rejtezik,
hogy az efféle zenei folyamatot gyermek-
karmesterre is bízhatjuk.

Ha már az egyes feladatok szintjén is
adtunk néhány ötletet, akkor el kell mon-
danunk, hogy minek kapcsán születtek
ezek az ötletek.

Az általános iskola elsõ és második osz-
tályában egy, a szokásostól eltérõ anyagot
állítottunk össze abból a meggondolásból,
hogy az énekórák száma véglegesen heti
egyre csökkent, a gyerekek zöme nem na-
gyon kedveli a zenei írást-olvasást, az eu-
rópai normák más zenéket is preferálnak,
mint a nemzeti népzene és dalkincs.
Ötletként merült fel, hogy a gyerekeket bi-
zonyos zenei hangulatokba vezetjük be a
zenehallgatási anyag és az ahhoz kapcso-
lódó népzenei és egyéb dalanyag kapcsán.
Nem térve ki más európai népek dalanya-
ga elõl sem.
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Érdekes momentumként tettük be a
hallgatási anyagba azokat az értékelhetõ
popzenei számokat, amelyek növelik a
gyerekek popzene iránti szelekciós vágyát
és készségét, és felkészíti õket a zenei sa-
lak elvetésére.

A zenei hangulatok ilyenfajta bemutatá-
sát ritmikai-dallami, hangszeres kreatív
gyakorlatok követik, hogy a gyermek a ze-
nét ne csak a befogadás, hanem az alkotás
szintjén is megismerje.

Mielõtt a részletekbe belemennénk, elõ-
rebocsátunk néhány információt arról a kí-
sérletrõl, amely azzal a céllal indult, hogy
a gyerekeket bevezesse az igazi nagy ze-
nék és emberi hangulatok világába. Kecs-
keméten három általános iskola alsó tago-
zatos pedagógusa vállalta a kísérleti mun-
kát az általános iskola elsõ, majd folyama-
tosan a második osztályában.

Az elsõ két és fél hónap a gyerekek be-
szoktatásával, hangjának beállításával te-
lik el. A tulajdonképpeni kísérleti munka
november közepén kezdõdik. Válogatott
zenei anyagokon keresztül vezetik be a
gyerekeket a zenés mese, a vidám, a szo-
morú, a táncos hangulatokba zenehallga-
tással, illetve hallás útján megtanulandó
gyermek- és népdalok révén.

A zenehallgatásnál nem az elemzés, a
hangszerek kihallása, formai elemzés a cél
és feladat, hanem a zene hangulatának
megéreztetése rajz, a zenéhez applikált
improvizáció (hangszeres, énekes), moz-
dulat, tánc segítségével. Így a legnagyobb
zenék részletei is mûsorra kerülhetnek. 

A kreatív gyakorlatok magán-, illetve
mássalhangzó-gyakorlatai kiegészülnek
érdekes térgyakorlatokkal. Itt a zenei tér
szervezésére gondolunk, amilyet Durkó
Zsolt szervezett a ,Halotti misé’-ben, de
megtalálható a ,Gyertek haza, ludaim’ kez-
detû népi gyermekjátékban is. A magán-
hangzó-gyakorlatokhoz kitûnõ elektroni-
kus felvételt mellékelünk. A népi anyag-
ban kézenfekvõ a ,Koszorú, koszorú’ kez-
detû dal gyakorlása.

További érdekességet jelent valamely
mondóka, illetve dal szövegének versszerû
elmondása, amelyhez egy tartalmában ha-
sonló dal kapcsolódik háttérzeneként.

(Rubinstein domináns effektus-elve).
Mondókát helyezhetünk két fixált hang-
magasságra és beindíthatjuk egyszerre
vagy kánonikusan, amelyhez szintén lehet
alkalmazni a mondóka narrátor-szerû elõ-
adását, valamint csengõ-bongó ütõhang-
szerek aleatórikus használatát.

A metallofon mint kísérõhangszer fixált
dó-szó váltott kezes megszólaltatásához
csodálatos mondóka- vagy vers-improvizá-
ciókat lehet énekelni egy lehetõleg meg-
adott hangterjedelmen belül. A képrõl való
meseéneklés régi ötlet, de két szólamban,
szerepek szerinti osztásban, poliritmiát sej-
tetõ belépésekkel új ötletnek számít.

A zenére való mozgás szintén õsi ötlet-
nek tûnik. Mégis próbálkozunk táncpáro-
sokkal, akik kezükben esetleg a mozdula-
tot felnagyító szalagot vezetnek a levegõ-
ben, mint a mûvészi tornászok, egymás
mozdulatait figyelik és próbálják azokat
egymással összhangba hozni, míg a többi
figyel és készülõdik a parkettre, hogy va-
lami újabbat valósítson meg. A várakozás
egyfajta feltöltõdést eredményez és a fel-
adatra való koncentrálás nagyobb hõfo-
kot ér el.

A tánchoz a gyerekek is énekelhetnek,
de lehet hangosított gépi zene is.

Ha rendelkezésre áll komolyabb szte-
reó vagy quadrofon berendezés, játszha-
tunk kis karmesterjátékot is. A vezénylõ
kis hurkapálcikát kap a kezébe – ez a kar-
mesteri pálca egyben és egy vagy két kéz-
zel vezényli a zenei folyamatot. A csalás
nem olyan szembetûnõ – mármint-hogy a
kéz csak követi a zenei folyamatot –, a
fejlesztés érdekében használhatunk ilyen
kis trükköket. Bicíniát bemutathat a tanár
úgy is, hogy egyik szólamát a magnó ad-
ja, a másikat õ énekli élõben. A névritmi-
zálások, dallamosítások, ritmusüzenetek
küldése az osztály különbözõ részeibe
szintén gazdagítják a gyerekek kreatív
hozzáállását, valamint fejlesztik zenei
térérzéküket.

Összefoglalva elmondhatjuk, hogy
alapvetõ célunk az, hogy megmozgassuk a
gyerek fantáziáját, felkeltsük alkotó ked-
vét, bevezessük a zene világába, hangula-
taiba, örömteli és szomorú pillanataiba,
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felkeltsük táncos kedvét és zenehallgatási
igényét, s végül fejlesszük a zenei értékíté-
letét. Ez lenne az elsõ és második általános
iskolai osztály feladata, mielõtt belekezde-
ne a zene-írás és -olvasás rendkívül fontos
és munkaigényes gyakorlataiba.

Irodalom

Dimény Judit (1981): Hang-játék. Zenemûkiadó, Bu-
dapest.
Sáry László (2000): Kreatív zenei gyakorlatok. Ars
Longa, Jelenkor kiadó, Pécs.

Burián Miklós

A középkor könnyûzenéje

Ha  meg akarjuk ismertetni a diákokkal a történelmet, a filmek 
valósnak tűnő díszleteivel szemben a múlt valós emlékeit kell úgy 

bemutatnunk nekik, hogy az lenyűgöző élményként 
hasson rájuk.

Olyan korban élünk, amelyben a
gyerekek a történelmet, irodalmat
legelõször az amerikai filmekbõl

ismerik meg. Azokból a filmekbõl, ame-
lyekben a történelmi hûség vagy a mû ere-
deti tartalmának, mondanivalójának be-
mutatása helyett az izgalom és az érzel-
mek felborzolása a cél. És mivel könnyebb
filmet nézni, mint például olvasni vagy
múzeumba menni, az amerikai filmek tor-
zított történelemképe úgy ivódik be a gye-
rekekbe, hogy a pedagógus feladata az is-
kolában már nem az új ismeret közlése,
hanem a filmélményekbõl szerzett áltudás
korrigálása. Hiszen már az óvodák jóhi-
szemû óvónénijei is örömmel kapcsolják
be a Disney-rajzfilmeket ajándékként,
vagy csak mert így könnyebb – s a felsõ-
oktatási intézmények magyar irodalmi
szemináriumain ha megkérdezi az oktató,
hogy hogyan végzõdik ,A párizsi Notre
Dame’, a hallgatók gondolkodás nélkül
mesélik Esmeralda és Phoebus kapitány
boldog egymásra találását. 

A tudásnak ez a korrigálása sem olyan
egyszerû már. A diákok ugyanis hozzá-
szoktak a komplex és intenzív élmények-
hez a multimédia, az internetes játékok, a
mozi hatására, amellyel szemben a mesé-
lés, (fel)olvasás már erõtlennek, unalmas-
nak és fárasztónak tûnik – hiszen ráadásul
még a fantáziára is szükség van. Éppen
ezért az iskolai oktatásban most még na-
gyobb szükség lett a szemléltetésre – más-

különben a gyerekek egy részénél hatásta-
lan marad mindaz, amit az irodalom-, tör-
ténelem-, ének- stb. órákon végighallgat.
Ha azt akarjuk, hogy az irodalmi alkotás
legyõzze a filmélményeket, az irodalom
története helyett végre a konkrét mûveket
kéne elõvenniük a pedagógusoknak, s nem
sajnálva az idõt és energiát, úgy elemezni
az alkotásokat, hogy az élményként és ne
tanulnivalóként hasson a diákokra. 

A Musica Historica együttes új, ,Amor
ey’ címû albuma a középkori történelem,
irodalom és zene oktatásában is nagyon jól
használható összeállítást kínál nekünk.
(Szerkesztette és a mûveket feldolgozta
Csörsz Rumen István.)

A középkor zenéjérõl a legtöbb ember-
nek az egyházi gregorián muzsika jut az
eszébe. Az ,Amor ey’ egy kevésbé ismert
miliõbe: a világi énekköltészet izgalmas,
változatos világába kalauzolja el a hallga-
tót. S talán nem mellékes az a tény sem,
hogy a maga nemében egyedülálló ez a
vállalkozás: mindezidáig Magyarországon
ilyen tematikájú CD nem született. Ráadá-
sul a Musica Historica együttes munkája
nem a dallamok puszta megszólaltatásá-
ban áll. A feldolgozást komoly tudomá-
nyos kutatás elõzte meg, a mûvek autenti-
kus feldolgozása Csörsz Rumen István
szaktudását dicséri.

Egyfelõl a középkor egyszólamú világi
zenéjébõl nyújt válogatást a huszonegy
dalt feldolgozó album, abból a muzsikából,
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A gyermekkor-történet a hazai
neveléstörténeti kutatásokban

Érdekes, kissé paradox helyzet előtt állunk, amikor a
gyermekkorkutatásokról gondolkodunk. A 20. század második felétől
egyre gyakrabban fogalmazódik meg a társadalmi szféra különböző
területein az „elvesztett gyermekkor”, a „gyermekkor halála” toposza,

ugyanakkor az elmúlt évtizedben gyermekekkel, fiatalokkal
kapcsolatos kutatások sokasága készült el mind hazánkban (Ifjúság

2000), mind pedig világszerte. A gyermekkorkutatásokon belül
kiemelt helyet kapott a gyermekek, a fiatalok helyzetének, szerepének,

a velük való bánásmódnak a vizsgálata a különböző történeti
korokban. 

amely a királyi és fõúri udvarokban, váro-
sok, falvak piacterein hangzott el vándor-
zenészek vagy híres költõk elõadásában. A
mûvek javarészt a lovagi költészet emlé-
kei, közös forrásuk a trubadúrlíra, amely a
11. századi Dél-Franciaországból szárma-
zik. Köztudott, hogy a középkori Európá-
ban a trubadúrköltészetben valósult meg
elõször a szerelem és a vele legtöbbször
azonosnak tekintett, ideális nõ eszményíté-
se. A szerelmes lovag (a fin’ amant), hogy
hölgyéhez méltó legyen, önmaga folyama-
tos tökéletesítésén fáradozott, a szerelem
örömét (joy) pedig a legtöbb trubadúr úgy
élte meg, mint egy misztikus érzést, amely
költészetének ihletet ad. Jaufré Rudelt pél-
dául „a távoli szerelem költõje”-ként õrizte
meg az emlékezet. A fõúri trubadúr egy ta-
vaszi patakparton írta az albumon elhangzó
énekét a kedveshez, akit mintha csak édes
vágyak rajzolnának a messzeségbe. A tru-
badúrok mestere, Bernart de Ventadorn pe-
dig legtöbbször a tünékeny, gyönyörûség-
gel teli pillanatokat énekelte meg. 

Az egyszólamú dalok mellett az album
a korabeli tánczenével is megismertet. A
13. századi Neidhart von Reuenthal mind-
két téli dala táncmulatsággal folytatódik,
ahol stájer parasztok vigadnak. Kortársa, a
gallego nyelven alkotó Martím Codax az
ibériai szerelmi líra híres képviselõje volt,
az albumon szereplõ egyik dalát az áprili-
si királynéválasztáskor énekelték, s a fel-
szarvazott férjeket csúfolták vele.

A lenyûgözõ zenei élmény mellett a
szerkesztõ egy különleges csemegével is
kedveskedik a hallgatónak: a CD borító-
ján Vaskó Péter avatott tolmácsolásában
az elhangzott dalok mûfordítását is elol-
vashatjuk.

Remélhetõleg kiválóan használhatja az
albumot az általános és a középiskolai ok-
tatás, de – tekintve, hogy tulajdonképp a
középkor könnyûzenéjébõl nyújt váloga-
tást a lemez – ritka csemegeként szolgál-
hat mindazoknak is, akik igényes kikap-
csolódásra vágynak. 

Nagy Júlia

Atársadalomtudományos történetírás
megjelenésével megrendült az egysé-
ges, belülrõl koherens historiográfiá-

ba vetett hit, megtört a makrotörténet-írás
egyeduralma, és ezzel párhuzamosan fellen-
dültek a mikrotörténeti kutatások, amelyek
kiváló alapot szolgáltattak a gyermekkor-tör-
téneti kutatásoknak is. A mikrotörténet meg-
jelenésével megerõsödött az a gondolat, hogy

a múltról több történet is elmondható, „leg-
alább annyi, ahány múltbéli jelentésösszefüg-
gést a történész, szakszerû kutatási módsze-
rekkel, rekonstruálni tud”. (Gyáni, 2000. 43.)
A gyermekkor-történeti kutatásokra ezt a
megállapítást még inkább érvényesnek tart-
hatjuk, errõl bizonyosodhatunk meg mind a
hazai, mind pedig a nemzetközi gyermekkor-
történeti kutatásokat vizsgálva. 



Ha a hazai gyermekkor-történeti mun-
kákat nézzük, akkor tematikailag három
nagy egység körvonalazódik. Az elsõ cso-
portba a külföldi gyermekkor-történeti ku-
tatásokat összefoglaló munkák tartoznak.
Ezek közül is kiemelkedik a hazai gyer-
mekkor-történet egyik megalapozójának,
Szabolcs Évának a munkája (Szabolcs,
1986), mely 16 évvel késõbb jelent meg a
Pedagógiai Szemlében, mint a gyermek-
kor-történet alapmûveként, „szentírása-
ként” számon tartott Ariés-mû. (1) Ettõl
kezdve írások sora részletesen mutatta be
elsõsorban a francia és angol nyelvû tudo-
mányos életben zajló vitákat (Szabolcs,
1990, 2000, 2003, 2003a; Vajda, 1997;
Golnhofer – Szabolcs, 1998; Vajda –
Pukánszky, 1998; Pukánszky, 2001,
2001a), ugyanakkor a 90-es évek elején –
kivéve Vincze László (Vincze, 1991) írását
– még nem jelent meg hazai, önálló kuta-
tásokat bemutató tanulmány. 

Az okokat keresve számos tényt lehet
kiemelni: egyrészt a történetíráson belül a
20. század közepéig az Annales-kör meg-
jelenése ellenére is háttérben maradtak a
gazdaság-, társadalom- és kultúrtörténeti
kutatások, így a neveléstörténet sem nyi-
tott az intézményes nevelés és az oktatás-
politika történetén kívül esõ területek felé;
másrészt a külföldi gyermekkor-történeti
mûvek többsége nem, vagy csak szemel-
vényesen olvasható magyarul. (Patyi,
2001) Az összefoglaló munkákkal kapcso-
latban joggal merülhetne fel kritikaként,
hogy elsõsorban a francia, angol, amerikai
kutatásokra tértek ki, kiemelve Ariés mel-
lett Linda Pollock, Lloyd deMause, Neil
Postman nevét, ugyanakkor például a né-
met nyelvterületen zajló kutatásokról igen
keveset tudhatunk meg. Ezt általában az-
zal magyarázzák, hogy a gyermekkor-tör-
ténetet Németországban is sokáig Ariés és
a körülötte kialakult vita befolyásolta, ho-
lott Pukánszky Béla (Pukánszky, 2001) és
Vincze Tamás (Vincze, 2003) is felhívják
figyelmünket arra, hogy 1960 elõtt is szü-
lettek olyan munkák, amelyek – ugyan
más hangsúllyal – a gyermekképpel fog-
lalkoztak. Ezek jelentõségét azonban még
saját – hazai – kutatótársaik sem ismerték

fel. A magyar kutatók közül az 1990-es
évek második felében Kéri Katalin a gyer-
mekkortörténet nyugat-európai dominan-
ciáját akarta megtörni, amikor a spanyol-
országi, portugál és olasz gyermekkor-tör-
téneti kutatásokkal kezdett el foglalkozni.
Véleménye szerint a dél-európai kutatók
jogi, irodalmi, képzõmûvészeti, orvosi,
statisztikai és néprajzi források felhaszná-
lásával kiválóan megvalósítják az inter-
diszciplinaritás elvét. (Kéri, 2003a)

A hazai gyermekkor-történeti írások
nagy csoportját alkotják azok az elsõdle-
ges és másodlagos forrásokat tartalmazó
szöveggyûjtemények, amelyek kiemelten
kezelik egy adott társadalmi rendben a
gyermek helyérõl és szerepérõl alkotott
felfogásokat, a gyermekkel kapcsolatos
vélekedéseket. Az eredeti, elsõdleges for-
rásokat feldolgozó munkák közül a Kéri
Katalin által szerkesztett forrásgyûjte-
mény emelkedik ki, amelynek összeállítá-
sakor a szerkesztõ legfõbb célja az volt,
hogy szemléltesse az egyes korok gyerme-
keinek mindennapjait, illetve a korabeli –
írástudó! – felnõttek róluk alkotott véle-
ményét. (Kéri, 1999) A legújabb nevelés-
történeti szöveggyûjtemény (Mészáros –
Németh – Pukánszky, 2003) szervesen
kapcsolódik a gyermekkor-történeti szem-
pontok alapján készült ,Neveléstörténet’
címû könyvhöz (Németh – Pukánszky,
1994; Mészáros – Németh – Pukánszky,
2003a), így nem meglepõ, hogy ugyan
nem gyermekkor-történeti szöveggyûjte-
ményként jelentették meg a szerkesztõk,
szerepelnek benne források régmúlt idõk –
sajnálatos módon csupán egyetemes –
gyermekképérõl. Az alapvetõ, nemzetközi
gyermekkor-történeti szakirodalomból
szemelvényeket tartalmazó szöveggyûjte-
mények (Kéri, 1997; Vajda – Pukánszky,
1998) kiváló mintát adtak a különbözõ tör-
téneti korok gyermekképének, kisgyer-
mek-nevelési gyakorlatának kutatásához. 

A harmadik nagy csoportba azokat a
munkákat soroltuk, amelyek önálló kutatá-
sokat mutatnak be. Örömmel tapasztalhat-
juk, hogy a neveléstörténészek (Kéri Kata-
lin, Nóbik Attila, Pukánszky Béla, Sza-
bolcs Éva), történészek (Péter Katalin),
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néprajzkutatók (Hegedûs Ildikó), pszicho-
lógusok (Vajda Zsuzsanna) közül egyre
többen vállalkoznak gyermekkorral, gyer-
mekképpel kapcsolatos kutatásokra. 

Az elsõ hazai vizsgálódásokat történé-
szek végezték el. Ugyan Németh György
ókori játékokról szóló könyve nem igazán
gyermekkor-történeti munka, de vélemé-
nyünk szerint fontos kiemelni szerepét, hi-
szen a felnõttek játékai mellett a gyerme-
kek játékaira is kitért. Az elsõ, kifejezetten
gyermekkor-történeti kutatást Magyaror-
szágon Péter Katalin által vezetett kutató-
csoport végezte el. Eredményeikrõl, a ko-
ra újkori arisztokrácia gyermekeinek hely-
zetérõl 1996-ban egy tanulmánykötetben
be is számoltak.  Elismerve a kötetben sze-
replõ tanulmányok jelentõségét, mégis a
bevezetõben írtakat emelnénk ki, hiszen
ezek további vizsgá-
lódás alapjául  szol-
gálhatnak: „az derült
ki, hogy nincsen
olyan forrástípus,
amelynek egyik
vagy másik darabjá-
ban ne lennének a
gyermekekrõl szóló
információk” (Péter,
1996. 9.) A követke-
zõ évben, 1997-ben
a História történelmi folyóirat egy teljes
számot (5–6. szám) szánt a gyermekkor-
kutatásoknak: az ókortól kezdve egészen a
20. századig mutatott be különbözõ gyer-
meksorsokat, gyermekek életével kapcso-
latos történéseket, helyeket. Véleményünk
szerint ez a tematikus szám méltó lenne a
folytatásra. 

A történészek mellett a neveléstörténé-
szek sem tétlenkedtek. A gyermekkép
alakulásának összefoglalásaként két ki-
emelkedõ munka jelent meg: Szabolcs
Éva (Szabolcs, 1995) követte nyomon a
gyermekekrõl való gondolkodást a kö-
zépkortól a 20. század elejéig, majd
Pukánszky Béla (Pukánszky, 2001) adott
áttekintést a gyermekfelfogás történeté-
bõl. A gyermekkortörténet egyik legjelen-
tõsebb hazai szakértõjének könyve nem-
csak azért vált alapvetõ szakirodalommá,

mert elsõdleges forrásokon alapuló elem-
zést ad a gyermekkép fejlõdésérõl, hanem
mert a gyermekkor-történeti kutatások
módszertanát is gazdagítja a történeti de-
mográfia beemelésével. A könyvben –
sajnos csak – illusztrációként közölt kép-
zõmûvészeti alkotások arra ösztönzik az
olvasót, hogy a gyermekábrázolás jellem-
zõin is elgondolkodjék. Pukánszky Béla
munkája magán viseli a magyar gyermek-
kor-történeti kutatások legfõbb jellemzõ-
it: a hazai neveléstörténészek elsõsorban
Magyarországra és Nyugat-Európára
koncentrálnak, Kéri Katalin munkáit ki-
véve kevés írás született, amely kitekin-
tett volna akár Európa más tájaira, akár a
Közel- és a Távol-Kelet gyermekszemlé-
letére. A gyermekkor-történeti kutatások
elsõsorban pedagógiai munkák (gondol-

kodók mûvei, tan-
könyvek, pedagógiai
sajtó) forráselemzé-
sén alapulnak, ke-
vésbé jelenik meg
például a képzõmû-
vészeti alkotások,
jogi, statisztikai  do-
kumentumok, ada-
tok elemzése, a ré-
gészeti leletek fel-
használása. 

Mindennek ellenére azt mondhatjuk,
hogy jelenleg a magyarországi gyermek-
kor-történeti kutatás „kezdi kinõni gyer-
mekcipõjét”, egyre sokoldalúbbá, multi- és
interdiszciplinárisabbá válik, tudatosabban
próbálja kialakítani a gyermekkor-történet
magyar nyelvû fogalmi rendszerét. (Nóbik,
2000) Errõl tanúskodnak a gyermekkor-
történeti kutatásokról készült monográfiák
(Szabolcs, 1999; Pukánszky, 2001), tanul-
mánykötetetek (Pukánszky, 2000, 2003) és
konferenciasorozatok (mind a 2002-es,
mind a 2003-as Országos Neveléstudomá-
nyi Konferencián külön szimpózium fog-
lalkozott a gyermekkor-történeti kutatá-
sokkal).  A legújabb eredményeket Sza-
bolcs Éva monográfiája (Szabolcs, 1999),
az Iskolakultúra 2002. évi tematikus száma
(3. szám), valamint a 19–20. század gyer-
mekkorának történetét többféle szempont-
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A  magyar kutatások nem foglal-
koznak a „különleges bánásmó-
dot igénylő gyermekek”, illetve a
gyermekbántalmazás történeti

megítélésével: sem a fogyatékkal
élőkkel, sem a bántalmazott gyer-
mekekkel, sem a fiatalkorú bűn-
elkövetőkkel kapcsolatos véleke-

désről nincs információnk.



ból bemutató tanulmánykötet (Pukánszky,
2003) foglalja össze. 

A gyermekkor-történeti kutatások nem-
csak a neveléstörténeti vizsgálatok témái-
nak körét bõvítik, hanem módszertani
megújulást is hoztak. Ezt leginkább Sza-
bolcs Éva munkája bizonyítja, aki a gyer-
mekkortörténet kutatásában egy új kutatá-
si módszert vezetett be, a tartalomelem-
zést. A szerzõ dualizmuskori folyóiratok
(Kisdednevelés, Család és Iskola, Népta-
nítók Lapja) tartalomelemzésével vázolta
fel az 1868–1890 közötti korszak gyer-
mekképét, s közben nemcsak a gyermek-
felfogásról adott információt, hanem e ku-
tatási módszer alkalmazásának nehézsége-
irõl is. Elgondolkodtató, hogy a nevelés-
történészek figyelmét kevéssé keltette fel
ez a munka, hiába írta meg Nóbik Attila
vitaindító recenzióját (Nóbik, 1999), és
szólította fel a gyermekkor-történet hazai
mûvelõit eszmecserére. Ez a tény azért is
sajnálatos, mert Szabolcs Éva írása kap-
csán a neveléstörténeti kutatásokban vég-
bemenõ paradigmaváltás kérdéseirõl is le-
hetne (kellene) beszélni. 

A 2003-ban megjelent tanulmánykötetre
méltán lehet büszke a szerkesztõ (Pukán-
szky, 2003), hiszen az eddig annyira hiá-
nyolt multidiszciplinaritásra, a többféle
forrás felhasználására adott példát. A tanul-
mányokat olvasva nemcsak Fáy András
filantropista gondolataival ismerkedhetünk
meg (Dombi, 2003), hanem a „hosszú 19.
század” tankönyveiben megjelenõ gyer-
mekszemlélettel is. (Pukánszky, 2003a)
Esettanulmányával, mely egy nyitrai diák,
Magos Sándor mindennapjairól szól, Kato-
na Csaba, a Magyar Országos Levéltár ku-
tatója felhívja a figyelmet arra, hogy a le-
véltárak anyagai között sok olyan forrás
fellelhetõ, amelyekkel gazdagítani lehetne
az eddig felhasznált források körét. (Kato-
na, 2003) A tanulmánykötetben négy írás is
sajtóelemzésen alapul: Nóbik Attila a peda-
gógiai lapokat elemezve a pedagógusok
gyermekrõl, családról való gondolkodását,
a család és iskola kapcsolatát vizsgálja
(Nóbik, 2003), míg Balogh Lídia Az Én
Ujságom képes irodalmi gyermeklap il-
lusztrációit elemzi. (Balogh, 2003) Két ta-

nulmány is foglalkozik az 1950-es évek
gyermekképével: Kéri Katalin (Kéri, 2003)
a Nõk Lapja és az Óvodai Nevelés elemzé-
se mellett a gyermekjátékokat is vizsgálja,
míg Kis-Molnár Csaba és Erdei Helga
(Kis-Molnár – Erdei, 2003) írása a Nõk
Lapja tartalomelemzésével a gyermekkép,
a nevelési problémák mellett a nõk helyze-
térõl ad rövid áttekintést. A multidiszcipli-
naritás megjelenését Hegedûs Ildikó (He-
gedûs, 2003) tanulmánya igazolja, aki 
összefoglalja a terhességgel, gyermekvá-
rással, születéssel kapcsolatos népszokáso-
kat, megerõsítve bennünket abban, hogy
mennyire fontos lenne, ha a gyermekkor-
történeti kutatásokba még erõteljesebben
beépülnének a néprajz által feltárt ismere-
tek. Németh András (Németh, 2003) és
Sonja Häder (Häder, 2003) írásai nemzet-
közi témát dolgoznak fel: Németh András a
reformpedagógia gyermekszemléletét
elemzi, míg a német kutatónõ a berlini
munkásgyerekek életérõl ad képet. 

Ha a nemzetközi tendenciákkal vetjük
össze a hazai gyermekkor-történeti kutatás
helyzetét, további feladatok várnak még
szakembereinkre. Egyrészt bõvíteni kelle-
ne a gyermekkor-történeti kutatások téma-
körét. Magyarországon teljesen hiányzik
az ókor gyermekképének feltárása, ezt
nemzetközi színtéren a Tel Aviv-i Egyetem
oktatója, Meir Bar-Ilan teszi meg, aki 
összegyûjtötte az antikvitás gyermekképé-
vel foglalkozó szakirodalmak bibliográfiai
adatait (http://faculty.biu.ac.il/~barilm/
bibchild.html). A hazai középkori gyer-
mekképrõl is kevés információnk van
(Csukovits Enikõ foglalkozott ezzel), ho-
lott Shulamith Shahar (Shahar, 2000) már
magyarul is olvasható könyve kiváló kiin-
dulópont lehetne. A középkori gyermek-
kort feldolgozó munkákról a http://
www.the-orb.net/bibliographies/chil-
dren.html és a http://historymedren.about.
com/library/weekly/aa100500a.htm web-
helyen tájékozódhatunk. A felvilágosodás
hazai gyermekképérõl ad némi informáci-
ót Fehér Katalin monográfiája (Fehér,
1999), de kifejezetten gyermekkor-törté-
neti kutatás nem készült errõl a korszakról
hazánkban. A hazai gyermekkor-kutatás –
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elsõsorban a források könnyebb hozzáfér-
hetõsége miatt is – inkább a 19. századra
koncentrál, ezen belül is kiemelt szerepet
kap a dualizmus korának vizsgálata,
amely összefüggésbe hozható a pedagógi-
ai sajtó megjelenésével. Érdekes, hogy
sem a két világháború közötti idõszak,
sem pedig a háborús gyermeksors eddig
még nem kapott szerepet, holott ezzel
kapcsolatban is olvashatunk kitûnõ mun-
kákat a nemzetközi tudományos életbõl.
(Brostoff – Chamovitz, 2001; Bauer –
Strickhausen, 1999)

Hiányként fogalmazható meg, hogy a ma-
gyar kutatások nem foglalkoznak a „különle-
ges bánásmódot igénylõ gyermekek”, illetve
a gyermekbántalmazás történeti megítélésé-
vel: sem a fogyatékkal élõkkel, sem a bántal-
mazott gyermekekkel, sem a fiatalkorú bûn-
elkövetõkkel kapcsolatos vélekedésrõl nincs
információnk.   A gyermekvédelemhez kap-
csolódó témákat gyermekkor-történeti szem-
pontból – többek között – Llyod deMause
elemezte (deMause, 1998), illetve Hans
Malmede, a düsseldorfi Heinrich Heine
Egyetem tudományos munkatársának kuta-
tásait hasznos kézbe venni (Malmede, 1990),
ha a gyermek- és fiatalkori bûnelkövetõk
helyzetét szeretnénk kutatni. 

Másrészt a gyermekkor-történetet mû-
velõk számára fontos feladat lenne a forrá-
sok, a kutatásmódszertani eszközök bõví-
tése. Jelentõs eredményként értékelhetjük
Szabolcs Éva (Szabolcs, 1999) tartalom-
elemzéssel kapcsolatos törekvéseit, aki
egyúttal a pedagógiai sajtó mint elsõdleges
forrás jelentõségét is hangsúlyozta. Ba-
logh Lídia (Balogh, 2003) és Kéri Katalin
(Kéri, 2003) történeti ikonográfiai vizsgá-
latai is jó kiindulópontjai lehetnének a kö-
vetkezõ kutatásoknak, de újabb források
(például filmek, plakátok, gyermekruhák,
gyermekjátékok, naplók, szépirodalmi
mûvek) és módszerek (biográfiai kutatá-
sok, oral history) beépítésén is érdemes
lenne elgondolkodni a nemzetközi kutatá-
si eredmények nyomán. Érdemes megis-
merkedni Rudolf Dekker (Dekker, 1999)
kutatásaival, aki 17. és 19. század közötti
naplókat vizsgált abból a szempontból,
hogy hogyan írnak a gyermekkorról,

egyúttal felhívja a figyelmet a biográfiai
kutatások alkalmazására a neveléstörténeti
kutatásokban. Szintén önéletírásokat, nap-
lókat elemez az Elizabeth Warnonck
Fernea által szerkesztett könyv (Fernea,
2003), amely ,Emlékezés a gyermekkorra
a Közel-Keleten: Önéletírások a változá-
sok évszázadából’ címmel jelent meg. Ez a
könyv a közel-keleti országokban felnõtt
gyermekek életérõl szól, kiemelve a vallás
és az etnikai hovatartozás szerepét a gyer-
mekek életében. Hasonló – elsõsorban
pszichohistóriai jellegû – munkák jelentek
meg Németországban is: például Ralph
Frenken (Frenken, 2003) a szülõ-gyermek
kapcsolatot vizsgálta az 1200–1700 közöt-
ti idõszakban Hollandiában. Azonban
ilyen jellegû kutatások elvégzéséhez elen-
gedhetetlen lenne a biográfiai kutatások
módszertanának kidolgozása, a nevelés-
történeti kutatásokba való tudatos beépíté-
se. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy a gyer-
mekkor-(történeti) kutatásról készüljenek
olyan összefoglaló munkák, amelyek – ha-
sonlóan a Németországban most megje-
lent ,Bevezetés a gyermekkorkutatásba’
címû munkához (Hurrelmann – Bründel,
2003) – az alapfogalmakat tisztáznák, (tör-
téneti) áttekintést adnának a gyermekkor-
ban megjelenõ problémákról. 

2003 októberében az Amerikai Egyesült
Államokban megjelent háromkötetes en-
ciklopédia (Fass, 2003) az ókortól kezdve
napjainkig vizsgálja a gyermeket társada-
lom-, mûvelõdés- és politikatörténeti
szempontból, multi- és interdiszciplináris
módon. Valószínûleg hazánk nem tudna
337 szerzõt felsorakoztatni a történet-, a
nevelés-, az irodalom-, az orvostudomány,
a szociológia, a régészet és mûvészettörté-
net területérõl, akik 445 szócikkben 250
fotóval, grafikával illusztrálva nemcsak a
gyermekkor intézményes formáival fog-
lalkoznának, hanem a gyermekek minden-
napjaival, a szülõ-gyerek kapcsolat alaku-
lásával, a szexuális bántalmazás történeté-
vel, a média hatásával is, de talán nem ir-
reális vágy Magyarországon sem egy
inter- és multidiszciplináris lexikon meg-
jelentetése a gyermekkor-történetrõl, a
gyermekkor-kutatásról.
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A tanulási stílus és a kulturális háttér
összefüggései 

A tanulás különböző módjainak vizsgálata elvezetett a kulturális
háttér és a tanulási stílus kapcsolatának kutatásához. Felmerült a

kérdés, vajon kimutatható-e bármiféle összefüggés a tanuló kulturális
háttere és tanulásának jellemzői között. E kutatás eredményei

különösen fontos tanulságokat hordozhatnak a hazai cigányság
iskolai kudarcainak enyhítésére nézve is.

Minden ember különbözõ módon
tanul, egyéni, rá jellemzõ tanulá-
si stílussal rendelkezik. A tanulá-

si stílus koncepciója azon alapszik, hogy a
tanulási tapasztalatokra adott egyéni vá-

lasz az embernél konzisztens viselkedés-
és teljesítménymintákkal jellemezhetõ. 

„A tanulási stílus, a tanulás sajátos, domi-
náns, egyénre jellemzõ módja.” (Pedagó-
giai Lexikon, 1997. III. kötet, 489.)



A tanulásistílus-kutatások eredménye-
ként ma már számos információ áll a tudo-
mány rendelkezésére e stílusok fajtáiról,
vonásairól. Petriné Feyér Juditnak a Peda-
gógiai Lexikonban közölt szócikke
(1997), valamint Oroszlány Péter (1995),
Bordács Margit és Lázár Péter (2002) mû-
ve alapján a tanulási stílusok az alábbiak
szerint jellemezhetõk: az érzékelés módo-
zata, az emlékezet típusa szerint auditív,
vizuális és motoros
tanulási stílusról be-
szélhetünk.

Az auditív tanulási
stílusú emberre jel-
lemzõ, hogy leg-
könnyebben abból
tanul, amit hall, ér-
deklõdése a hallás út-
ján felfogható inge-
rek, információk felé
irányul. Hallásfigyel-
me és emlékezete
fejlett, szeret hango-
san tanulni, a tanári
magyarázat nagyban
segíti a tanulandó
anyag megértésében.
Tanulását úgy segít-
hetjük, ha dalok, ze-
nemûvek, versek, rit-
mikus elemek hall-
gatására, létrehozá-
sára késztetjük.

A vizuális típusú
ember legkönnyeb-
ben azt jegyzi meg,
arra emlékszik visz-
sza, amit látott – ké-
peket, ábrákat, diag-
ramokat, táblázato-
kat, filmeket, vizuális demonstrációs
anyagokat idéz emlékezetébe a legkön-
nyebben. Képes a vizuálisan megjelenõ
részletek aprólékos, pontos megfigyelésé-
re. A látási vagy vizuális tanulási stílusú
emberek, amikor emlékezetükbe idézik a
tanultakat, elõször maguk elé idézik a tan-
könyv megfelelõ helyét, képzeletükben
maguk elõtt látják a könyv, a füzet egyes
részeit (a lap alján vagy a tetején), majd

utána koncentrálnak a konkrét, felidézen-
dõ információra. A vizuális típusú embe-
rek tanulása oly módon segíthetõ, ha kü-
lönbözõ demonstrációs anyagokat, képe-
ket, diagramokat, ábrákat, fotókat, filme-
ket, videókat és CD-ROM-okat használ-
nak a tanulás hatékonyságának növelése
érdekében.

A motoros vagy mozgásos tanulási típu-
sú diákok jellemzõje, hogy tanulás közben

szívesen mozognak,
jobban megy a mun-
ka, ha nem egy hely-
ben, hanem járkálva,
mozgással összeköt-
ve tanulhatnak. Szí-
vesen manipulálnak
tárgyakkal, és öröm-
mel vesznek részt
olyan feladatokban,
amelyek mozgással
kapcsolódnak össze,
a fizikai mozgás fon-
tos szerephez jut ta-
nulásukban. A moz-
gási élményeket
könnyen elraktároz-
zák, testük finom
mozgásait nagy
ügyességgel vezér-
lik, a mozgásos tevé-
kenység különbözõ
formáit szívesen
gyakorolják. A mo-
toros tanulási stílus-
sal jellemezhetõ em-
berek tanulását ak-
kor segítjük legin-
kább, ha széleskörû
lehetõséget adunk a
mozgásra, minél

több mozgásos aktivitást, táncot, drámajá-
tékot, szabad mozgást viszünk a tanítási
folyamatba, és ha tanárként nem büntetjük
a spontán mozgást.

A társas környezet szerint intraper-
szonális és interperszonális típusú tanuló-
kat különböztethetünk meg.

Akik inkább egyedül szeretnek tanulni,
azokat az embereket az intraperszonális tí-
pusba soroljuk. Õk azok, akik kedvelik a
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A vizuális típusú ember leg-
könnyebben azt jegyzi meg, arra
emlékszik vissza, amit látott – ké-
peket, ábrákat, diagramokat, táb-

lázatokat, filmeket, vizuális de-
monstrációs anyagokat idéz em-
lékezetébe a legkönnyebben. Ké-
pes a vizuálisan megjelenő rész-
letek aprólékos, pontos megfigye-
lésére. A látási vagy vizuális ta-
nulási stílusú emberek, amikor
emlékezetükbe idézik a tanulta-
kat, először maguk elé idézik a

tankönyv megfelelő helyét, képze-
letükben maguk előtt látják a
könyv, a füzet egyes részeit (a
lap alján vagy a tetején), majd

utána koncentrálnak a konkrét,
felidézendő információra. A vi-
zuális típusú emberek tanulása

oly módon segíthető, ha különbö-
ző demonstrációs anyagokat, ké-
peket, diagramokat, ábrákat, fo-
tókat, filmeket, videókat és CD-

ROM-okat használnak a tanulás
hatékonyságának növelése 

érdekében.



nyugalmat, a csendet tanulás közben, za-
varják a külsõ környezet ingerei, a körü-
lötte járkáló emberek, inkább magukban,
mint másokkal tanulnak. 

Velük szemben az interperszonális típu-
sú tanulók szeretnek társakkal együtt ta-
nulni, könnyen alkalmazkodnak az embe-
rekhez, érdeklõdésük olyan tevékenységek
felé irányul, amelyeket csoportban lehet
végezni. Szívesen vesznek részt páros és
csoportmunkában. Kedvelik, ha a tananya-
got megbeszélhetik másokkal, igénylik a
társak jelenlétét, egyáltalán nem zavarja,
sõt inspirálja õket, ha barátok, családtagok
vannak körülöttük tanulás közben. Az in-
terperszonális típusú tanulókat akkor se-
gítjük leginkább, ha megbeszélhetik a kü-
lönbözõ problémákat másokkal, a társas
környezet, egymás kikérdezése, a tan-
anyag párban, csoportban való feldolgozá-
sa nagyban hozzájárul tanulási eredmé-
nyeik növekedéséhez.

A gondolkodás sajátossága szerint
reflektív és impulzív tanulási típusokról
beszélhetünk.

A reflektív tanulási típusú egyén a prob-
lémamegoldás elõtt elemzi, logikai egysé-
gekbe foglalja az információkat. Elõször
elgondolkodik, mielõtt hirtelen választ ad-
na. Tanulás közben megáll az egyes ré-
szeknél, kérdéseket tesz fel magának. Szí-
vesebben tanul egyedül, mint társakkal kö-
rülvéve. Metakognitív módon közelít a
tananyaghoz, képes magát elemezni, irá-
nyítani, ellenõrizni, értékelni. 

Az impulzív típusú tanulók válaszaikat
impulzív módon közlik, elõbb beszélnek,
mielõtt mérlegeltek volna. Az impulzív ta-
nuló a válaszát azonnal és gyorsan adja
meg, míg a reflektív tanulási stílusú embe-
rek több idõt hagynak a válaszra. Az im-
pulzív tanulók elsõ benyomásra hirtelen
reagáló emberek, jellemzõ rájuk a meg-
gondolatlanság, a nagy érzelmi reakcióval
való válaszadás. Szívesen tanulnak, olda-
nak meg problémákat, vitáznak csoport-
ban. Tanulásuk kooperatív csoportmód-
szerekkel eredményes lehet, a vita, a közös
megbeszélés, egy-egy téma társak elõtt va-
ló exponálása különösen szívesen végzett
tevékenységük.

A tanulás különbözõ módjainak vizsgá-
lata, a tanulásistílus-kutatások fejlõdése
elvezetett a kulturális háttér és a tanulási
stílus kapcsolatának kutatásához. A tudo-
mány képviselõiben felmerült a kérdés,
vajon kimutatható-e bármiféle összefüg-
gés a tanuló kulturális háttere és tanulásá-
nak jellemzõi között. Mindez pedig azért
vált fontossá, mert a nagy bevándorló or-
szágokban, illetve az etnikai kisebbségek
össznépességen belüli magas arányával
jellemezhetõ államokban általános megfi-
gyelés volt, hogy az etnikai kisebbségek-
hez tartozó gyerekek alacsonyabb teljesít-
ményt nyújtanak az iskolában, mint a
többségi társadalomhoz tartozó társaik. 

Jellemzõ volt az afro-amerikai etnikai
kisebbséghez tartozó gyermekek körében
nagyobb mértékû iskolai lemorzsolódás, a
tanulási sikertelenség, a gyenge matemati-
ka-eredmények, írás-olvasás terén mutat-
kozó hiányosságok nagy száma. A kutatók
(Banks – Banks, 2001) a probléma hátteré-
ben az afrikai kultúra, a történelem, az el-
térõ szocializációs minták jellemzõit jelöl-
ték meg.

Ezek a megfigyelések azonban nem
csupán a fejlett nyugati országokra jellem-
zõek, hanem a hazánkban élõ roma tanuló-
kat is érintik, a hazai roma diákság ugyan-
csak korai iskolai lemorzsolódással, alulis-
kolázottsággal, tanulási, iskolai kudarcok-
kal írható le. Az empátiás osztályba járó
roma tanulókat vizsgálva Réthyné (1999)
leírja, hogy az ott tanuló roma gyermekek
átlagos beszéd-, írás- és kommunikációs
szintje alacsony, azonban a problémák ko-
rántsem a tanulók alacsony képességeivel
magyarázhatók. A tanulók nem a képessé-
gek, hanem az általános tájékozottság te-
rén maradnak le társaiktól. Az empátiás
osztály létrehozásának gondolata mögött a
fejlesztés szándéka állt, azonban a szerzõ
megjegyzi, az empátiás osztály azért nem
lehet sikeres, mert nem igazodik a diákok
sajátos kultúrájához.

A folyamatos kudarcok következtében
felmerült az igény a multikulturális neve-
lést fontosnak tartó, fejlett országokban a
tanuló hátterének, ezen belül is kulturális
világának megismerésére, mert úgy gon-
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dolták, hogy a diákság kulturális jellem-
zõinek feltárása, majd a kultúrához közel
álló oktatási módszerek és stratégiák al-
kalmazása közelebb vihet a tanulási ne-
hézségek megoldásához, a sorozatos ku-
darcok enyhítéséhez. Nem érdektelen
megismerni a kulturálisháttér- és a tanulá-
sistílus-kutatások eredményeit, mert külö-
nösen fontos tanulságokat hordozhatnak a
hazai cigányság iskolázására, kudarcainak
enyhítésére nézve is.

A kultúra és a tanulás összefüggései

A kutatók arra a megállapításra jutottak,
hogy a tanuló kulturális háttere és az isko-
la elvárásai között lévõ szakadék hátteré-
ben gyakran a diákságra jellemzõ kulturá-
lis különbségek állnak. Benett (1990) öt
kulturális faktort azonosít, amelyek befo-
lyásolják a tanulást. Ezek: a gyermekkori
szocializáció, a szocio-kulturális háttér, a
környezeti adaptáció, a biológiai hatások
és a nyelv.

A gyermekkori szocializáció a külön-
bözõ kultúrák egyedi gyermeknevelési
gyakorlatára vonatkoztatható, így például
egyes kutatók az autoriter nevelési gya-
korlatot összekapcsolják a mezõfüggõség-
gel, a laissez-faire gyakorlatot a mezõfüg-
getlenséggel. Chimezie (1988) az afro-
amerikai gyerekeknek fejlettebb motori-
kus képességeket tulajdonít, megfigyelé-
sei szerint az afro-amerikai anyáknak több
fizikai kontaktusuk van a gyermekükkel,
mint az európai-amerikai anyáknak. Az
afro-amerikai otthonokban általában több
ember él együtt, az afro-amerikai gyere-
kek több és intenzívebb verbális és fizikai
stimulusban részesülnek, mint a fehér
gyerekek.

A gyermekkori szocializáció rendkívüli
hatásának érzékeltetésére további példa-
ként említhetjük R. Spitz híressé vált vizs-
gálatait, amelyek a szeretetkapcsolat nél-
kül nevelkedõ gyerekek tanulására vonat-
koznak. Vizsgálatában négy gyerekcsoport
vett részt: lelencházi csecsemõk, börtön-
büntetésüket töltõ anyák gyermekei, nagy-
városi, értelmiségi családok gyermekei,
egy halászfaluban élõ családok gyermekei,

akiknek fejlõdését egy éves korig kísérte
végig. A négy csoport közül kiugróan más
eredmények születtek a többi csoportéhoz
képest a lelencházi csecsemõk körében:
eleinte ugyan jól fejlõdtek, azonban az el-
sõ év végéig ijesztõen hanyatlottak, az
anya nélkül nevelkedett gyerekek fejlõdé-
sében 40 százalékos visszaesést tapasztal-
tak. A gyerekeknél megjelentek a hospita-
lizmus jelei, amely hatással volt az egyén
intelligenciájára, képességeinek alakulásá-
ra, olvasási, számolási eredményeire, de a
társas kapcsolataira is kihatott. 

Itt említhetjük meg Danzinger és Frankl
vizsgálatait, akik a bécsi és egy albániai
kisváros gyermekeinek fejlõdését vizsgál-
ták. Az albániai Kavaja környékén a gyer-
mekgondozásra jellemzõ volt, hogy a cse-
csemõk elsõ életévüket lekötözve, egy
bölcsõben töltötték, kezüket és lábukat 
összekötve, játékszer nélkül nevelkedtek.
A mozgásban és a manipulációban való
akadályozottság kihatott a tanulásukra, a
lekötözött gyerekek elmaradtak mozgás-
fejlõdésükben a bécsi gyermekekhez ké-
pest. (A mozgásfejlõdésben jelentkezett
lemaradás nem behozhatatlan, ha a gyere-
kek manipulációs, mozgási lehetõséget
kaptak, megkésve bár, de behozták lema-
radásaikat. Összehasonlítva a spitzi vizs-
gálatokkal, a hospitalizálódott gyermek-
nek hiába volt játékszere, nem volt kinek a
kedvéért elindulnia a fejlõdés útján, az al-
bán csecsemõk vizsgálata pedig arra muta-
tott rá, hogy a kedvezõtlen környezeti fel-
tételek mellett, de megfelelõ anya-gyerek
viszonyban is képesek elindulni a felfede-
zés útján a gyermekek. (Mérei, 1981)

Szociokulturális háttér tekintetében
Hall (1989) magas és alacsony kontextusú
kultúrákról beszél. Véleménye szerint a
magas és az alacsony kontextusú kultúrák
számos dimenzióban különböznek egy-
mástól, így az idõhöz való viszonyban, a
társadalmi szerepekben, az interperszoná-
lis kapcsolatokban, a verbális üzenetekben
és a társadalom szervezettségében. Úgy ta-
lálta, hogy a mezõfüggõ tanulás magas
kontextusú kultúrában élõ egyénekre jel-
lemzõ, míg a mezõfüggetlen tanulás az
alacsony kontextusú kultúrák jellemzõje.
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A romák idõhöz való viszonya, idõfo-
galma kapcsán Forrai és Hegedûs egyik
mûvében arról olvashatunk (Forrai – He-
gedûs, 2000), hogy az idõhöz való viszony
a tradicionális roma családokban eltér a
többségi társadalomban megszokott for-
máktól. Míg másutt az idõ nagy szerepet
játszik, addig a roma családok kevésbé él-
nek az „idõ nyomása alatt”, az idõnek
nincs olyan nagy jelentõsége náluk, mint a
többségi családokban. A holnap, a jövõ
kérdése a szükségletek szempontjából
nem merül fel, a nevelésben a gyermek
igényeit, kéréseit igyekeznek azonnal ki-
elégíteni, a gyermeknevelésben nem kap-
csolódnak semmilyen kötött napirendhez. 

Az egyén szociokulturális háttere, a
szülõk iskolai végzettsége, szociális osz-
tályba tartozása, jövedelem- és lakásviszo-
nyai, lakóhelye mind olyan tényezõk,
amelyek hatással vannak a gyermek tanu-
lására, iskolai eredményeire. Ilyen szem-
pontból a roma népesség döntõ többsége a
szegény társadalmi rétegbe sorolható, a ro-
ma családok rossz szociális-gazdasági
helyzete messzemenõen rányomja bélye-
gét gyermekeik tanulására, amit számos
szomorú statisztikai adat bizonyít.

Az ökológiai adaptáció szintén hat a ta-
nulási stílusra. Néhány kultúrában példá-
ul a környezeti túlélés erõsen függ a fej-
lett perceptuális képességektõl. A navajo
családok gyermekeiket megtanítják állat-
csordáik nagy távolságból történõ felis-
merésére, és a veszély jelzését ugyancsak
messzirõl képesek továbbítani, egymás-
nak átadni.

A biológiai-fizikai hatások közé olyan
faktorok tartoznak, mint a táplálkozás, a
fizikai fejlõdés vagy az emberi agy fejlõ-
dése. Egyes szerzõk úgy vélik, hogy a
különbözõ kulturális hátterû diákok elté-
rõ tanulási stílusa mögött biológiai té-
nyezõk állnak.

A nyelvi faktor szintén fontos tényezõje
a tanulási stílus fejlõdésének. Bernstein
klasszikussá vált elmélete világított rá,
hogy a különbözõ társadalmi hátterû,
iskolázottságú szülõk eltérõ nyelvi kódot
alkalmaznak, és nevelési gyakorlatuk so-
rán gyerekeiknek is továbbadják a külön-

bözõ nyelvhasználati módokat. A kidolgo-
zott kód használata a magasan iskolázott,
míg a korlátozott kód az alacsonyan isko-
lázott szülõk jellemzõje. A családból ho-
zott nyelvi kód meghatározó módon hat a
tanulásra, az iskolai sikerekre.

A nyelvhez vezetõ utak igen különbözõ-
ek lehetnek, a kultúra, a közösséget jel-
lemzõ viszonyok, a környezet kezdettõl
fogva befolyással vannak a gyermek nyel-
vi fejlõdésére, nyelvhasználatára. A kör-
nyezet segítheti bizonyos nyelvi elemek
elsajátítását, míg másokét hátráltathatja.
Réger Zita (2002) könyvében különbözõ
antropológiai, nyelvészeti kutatások ered-
ményein keresztül mutatja be a nyelvi szo-
cializáció eltérõ mintáit, amelyek rávilágí-
tanak arra, hogy különbözõ kulturális hát-
tér és családi neveltetés igen eltérõ szocia-
lizációs mintát jelent, nagyban befolyásol-
va az iskolai sikereket. Az otthon elsajátí-
tott nyelv hatással lesz arra, hogy a gyer-
mek miként fog boldogulni az iskola vilá-
gában. A tanuló iskolai esélyeit a nyelv-
használati módok is jelentõs mértékben
befolyásolják. 

A romák közt végzett megfigyelései
alapján Réger Zita (2002) arra mutat rá,
hogy a roma közösségekben jellemzõ az
orális kultúra dominanciája, az írásbeliség,
az írott nyelvvel való találkozás rendsze-
rint hiányzik a cigányság körébõl szárma-
zó gyerekek nyelvi mintájából. Míg a
többségi társadalomban a gyerekek bele-
nõnek az írás-olvasás világába, a roma kö-
zösségekben nem jellemzõ az iskoláskor
elõtt a szocializálás az írás-olvasásra. A
hagyományos cigány családokban hiá-
nyoznak a mesekönyvek, gyerekkönyvek,
a mesélés nem a könyvbõl való felolvasást
jelenti, a meséket, történeteket elmondják,
ezekben gyakran megjelennek a közösség
által átélt élmények, hétköznapi esemé-
nyek, a mesélõ egyéni sorsa, érzelmei.

Számos ázsiai, afro-amerikai, spanyol
vagy roma diák, illetve az etnikai kisebb-
ségek különbözõ csoportjai azért kudarco-
sak az iskolában, mert anyanyelvüket az
iskola nem pozitív értékként, hanem in-
kább kulturális deficitként értékeli. Az is-
kolai nyelvhasználati kommunikáció so-
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rán megjelenõ feladatok bizonyos nyelv-
használati módok megértését, alkalmazá-
sát feltételezi.

A tanulási stílus és az ember kulturális
hátterének összefüggéseit az Egyesült Ál-
lamokban vizsgálják a legintenzívebben,
hiszen a legnagyobb számban itt élnek
kulturális kisebbségek. A vizsgálatok ered-
ményeit Banks és Banks (2001) – hivatko-
zással számos tanulásistílus-kutatás ered-
ményeire – az alábbiakban foglalja össze:

Az afro-amerikaiak tanulási stílusára 
jellemzõ, hogy
– jártasabbak a nonverbális, mint a ver-

bális kommunikációban;
– a tanulás során elõnyben részesítik a

mozgásszabadságot és a választásra lehe-
tõséget adó tanulást,

– a társas tevékenységet, szemben a
nem társas tevékenységgel,

– a kinesztétikus aktivitást;
– inkább az esti, mint a délelõtti tanulást

preferálják;
– mezõfüggõ tanulók, szemben a mezõ-

függetlenséggel jellemezhetõ tanulókkal,
– egészlegesen és kevésbé analitikusan

válaszolnak a világ jelenségeire.

Az USA-ban élõ spanyolajkú népesség 
tanulási stílusára jellemzõ, hogy
– mezõfüggõ tanulók;
– elõnyben részesítik a csoportos tanu-

lási helyzeteket;
– érzékenyek mások véleményére;
– cselekedve tanulnak;
– extrinsic motivációval jellemezhetõk;
– a megismerés konkrét formáit elõny-

ben részesítik az absztrakttal szemben;
– a megismerés során orientációjuk az

emberek felé fordul az elméletekkel
szemben.

Az indiánok tanulási stílusára jellemzõ:
– elõnyben részesítik a vizuális, térbeli

észlelési információkat a verbális informá-
ciókkal szemben;

– inkább egyedül, mint közösségben ta-
nulnak;

– szóasszociációk helyett mentális ké-
peket használnak annak érdekében, hogy

emlékezzenek, illetve megértsenek új sza-
vakat és koncepciókat;

– kiváló térbeli tájékozódóképességük
van;

– a nonverbális helyzetekbõl könnyeb-
ben tanulnak, mint a verbális kommuniká-
cióból;

– a tapasztalati tanulást preferálják;
– az egészleges prezentációt és a vizua-

lizációt kedvelik.
Az afro-amerikai kultúráról releváns

beszámolót találhatunk Boykin (1986)
mûvében, aki úgy véli, hogy az afro-
amerikai kultúra legalább kilenc, egymás-
sal szoros összefüggésben lévõ alapvetõ
dimenziót tartalmaz. Így például a kultúra
részeként kiemeli a mozgás fontosságát,
hangsúlyt helyezve a táncra, ritmusra és a
zenére, kiemeli továbbá az érzelmek sze-
repét az egyén és a közösség életében, a
közösségi szellem, a társas kapcsolatok
iránti elkötelezettséget, a szájhagyomány,
az orális kommunikáció preferenciáját, az
expresszív individualizmus, az õszinte,
hiteles személyiség értékét és az élet irán-
ti lelkesedést. 

A kutatók nemcsak az egyes kulturális
csoportokhoz tartozó tanulók tanulási stí-
lusát analizálták, hanem többen javaslato-
kat fogalmaztak meg a gyakorló tanárok
számára a különbözõ kulturális háttérbõl
érkezett tanulókkal kapcsolatban haté-
konynak vélt tanítási stratégiákra, oktatási
módszerekre vonatkozólag is. 

Egyes megfigyelõk a fenti afro-
amerikai értékekre támaszkodva azt ál-
lítják, hogy a fekete diákok fizikai akti-
vitás során, személyes tanár-diák kap-
csolatra építve, kooperatív csoportmun-
kákban és orális kommunikációra építõ
feladatokban képesek a legjobb teljesít-
ményt hozni. 

Slonim (1991) a hispán kultúra értéke-
iként említi a csoporton belüli kölcsönös
kapcsolatokat, kiemelve a csoporton be-
lüli kooperációt, a bizalomra és felelõs-
ségre építõ interperszonális viszonyokat.
A hispán diákokkal kapcsolatban javasolt
tanítási stratégiák a kooperáció értékei-
vel összhangban állnak, hangsúlyozva az
interperszonális kapcsolatok fontosságát.
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Hale-Benson (1986) megfigyelései
alapján arra mutatott rá, hogy a fizikai,
motorikus aktivitás, mint például a tánc
vagy a taps, hozzájárul az afro-amerikai
tanulók eredményeinek növeléséhez. Az
amerikai spanyolajkú diákokkal kapcso-
latban Ramínez és Casteneda (1974) olyan
oktatási módszereket javasol, mint ami-
lyen a kooperatív technikák, a tananyag, a
tanterv humanizálása, a humor, a kreativi-
tás felhasználása az oktatásban, a személy-
re szóló jutalmazás, a vita, a tananyag
egészleges bemutatása az analitikus szem-
léletû tanítás helyett, a szabályok pontos,
világos ismertetése
az oktatási folyamat-
ban. Sawyler (1991)
az indián diákokkal
kapcsolatban java-
solt tanári viselke-
désrepertoárt az
alábbiakban jelöli
meg: a tanár kerülje
az egyéni sikerek kö-
zéppontba állítását,
és csökkentse mini-
málisra az iskolai
elõadások számát,
törekedjen a csendre,
hagyjon hosszabb
szüneteket kérdései
után, a nyelvtanítást
globális módszerrel
végezze. A különbö-
zõ kutatók leggyak-
rabban a kooperatív
tanulási technikákat javasolják a különbö-
zõ kultúrából érkezõ diákok sikeres tanítá-
sa érdekében.

A tanulásistílus-kutatások korlátjai

A tanulásistílus-kutatások rendkívül ér-
dekes összefüggésekre derítettek fényt a
tanulás és a kultúra kapcsolatáról, azon-
ban az eredmények óvatosságra intenek.
A vizsgálatok több kérdést is felvethet-
nek, így felmerülhet bennünk az a kérdés,
hogy:

Vajon a kultúra az elsõdleges változó,
amely befolyásolja a diák tanulási stílusát?

Egy kulturális csoport jellemzõi egysége-
sen érvényesek a csoport minden tagjára?

Milyen összefüggés lehet a tanár oktatá-
si módszerei és a diákok tanulási stílusa
között?

Igaz ugyan, hogy a közös kultúra és kü-
lönösen az azonos etnikai csoporthoz való
tartozás hatalmas erõ, amely befolyással
van a diák tanulási fogékonyságára, azon-
ban hangsúlyozni kell, hogy a kulturális
gyakorlat tanult viselkedés, amely módosít-
ható. A kultúra nem statikus determináns, a
kisebbségi tanulók viselkedése nem csak a
kultúrájuk következménye. A kultúra az

egyént különbözõ
módon befolyásolja,
a kulturális hatásokat
az egyén saját sze-
mélyiségén keresztül
szûri és ellenõrzi, az
azonos kulturális
háttérrel rendelkezõ
diákok osztoznak
ugyan egy azonos
kulturális háttérben,
azonban egy kulturá-
lis csoport minden
egyes tagja mégsem
viselkedik azonos
módon. 

A tanulási stílus
milyenségét befolyá-
soló kulturális fakto-
rok összekapcsolód-
nak még olyan to-
vábbi tényezõkkel is,

mint az egyén szociális osztályba tartozása
vagy neme. Itt kell említést tennünk a
szubkultúrák sokaságáról. Valentin (1971)
az USA-ban élõ feketék között legalább 14
afro-amerikai szubkultúráról beszél, többé-
kevésbé eltérõ kultúrával. Az Egyesült Ál-
lamokban élõ spanyol anyanyelvûek 19
különbözõ országból érkeztek, és különbö-
zõ szocio-ökonómiai háttérrel és karakter-
rel jellemezhetõk. Nem osztoznak egy kö-
zös nyelvben, vallásban vagy etnikai iden-
titásban sem. A szubkulturális különbségek
megjelennek a tanulás terén is. Ramínez és
Casteneda (1974) úgy találta, hogy a spa-
nyol populáción belül a tanulási stílus kü-
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A tanulásistílus-kutatások figyel-
meztetik a tanárokat, hogy meg-
értsék és elfogadják a diákok sze-

mélyes kulturális hátterét, és
használják ki a tanulóik tudásá-
ból és kulturális hátteréből eredő
lehetőségeket a tanításban. A ta-
nulásistílus-kutatások nagy segít-
séget jelentenek a diák tanulásá-
ért felelős tanári magatartás for-
málásában. A különböző tanulá-
si stílusokat, az emberi intelligen-
cia különböző formáit kihasznál-
va a pedagógus érdekes és érté-
kes osztálytermi kultúrát építhet
fel, amelyen belül a gyermekek

különböző utakat választva 
tanulhatnak. 



lönbözõsége kapcsolatban áll az asszimilá-
ció fokával, a mexikói határ távolságával,
az USA-ban való tartózkodás idejével és az
urbanizáció szintjével. Bell és McGraw-
Bruell (1988) úgy találta, hogy a magasan
teljesítõ afro-amerikai diákoknak a tanu-
láshoz vezetõ útja hasonló, mint a fehér ta-
nulóknak. Jól látható tehát, hogy a kultúra
és az etnicitás keretet ad a tanulási stílus
fejlõdéséhez, azonban más tényezõk is
szignifikáns szerepet játszhatnak a kulturá-
lis hatások változtatásában, tanulásunk ala-
kításában.

A tanulásistílus-kutatások eredményei
veszélyeket is magukba rejtenek, különö-
sen, ha az értelmezõk számára együtt jár-
nának bizonyos, a tanulók képességeinek
hiányáról szóló hiedelmekkel, általánosí-
tásokkal, az egyéni különbségek figyel-
men kívül hagyásával.

Számos szakíró javasolja, hogy a tanár
oktatási módszerei, stratégiái alkalmaz-
kodjanak a kulturálisan különbözõ háttér-
rel rendelkezõ diákok tanulási stílusához.
Mások azonban megjegyzik, hogy a na-
gyobb tanulói aktivitás, az érzelmi bevo-
nódás, a kooperatív technikák alkalmazása
nem csak a kisebbségi tanulók javát szol-
gálja, hiszen minden gyermek profitálhat a
gyerekbarát, aktivitásra épülõ tanulási
módszerekbõl.

A kutatások tanulságai

A tanulásistílus-kutatások kritikus
pontjai mellett érdemes rávilágítani né-
hány pozitív vonásukra is. A kutatások
nagy érdeme, hogy kulturális kontextusba
helyezték az emberi tanulást, és kiinduló-
pontot jelentenek a kulturálisan sokszínû
diákság tanításához, a gyerekek között lé-
võ tanulási különbségek megértéséhez.
Rendkívül fontos tanulságuk, hogy a do-
mináns kultúrán kívül esõ gyermekek job-
ban tanulnak, ha a tanítás folyamata az ál-
taluk preferált tanulási stílushoz kapcsoló-
dik. A kulturális sokszínûség gyakran ma-
gyarázó tényezõ a színes bõrû tanulók is-
kolai kudarcainak értelmezése során. Az
afro-amerikai, a spanyolajkú, az indián,
roma és egyéb kisebbségi csoportba tarto-

zó diákok magukkal hozzák az iskolába
kultúrájuk sajátos jellegét, kulturális vi-
selkedésük megkülönböztetõ készletét,
beleértve a csoport nyelvét, történelmét,
normáit éppúgy, mint értékeit, rituáléit és
szimbólumait. A mindennapi pedagógiai
munka során hatékonyan mûködni kívánó
tanárnak diákjai kulturális értékeire, ta-
pasztalataira, viselkedésére kell építenie
tanítási tevékenységét. A tanítás és a tanu-
lás kulturális kontextusa nem csupán azt
jelenti, hogy a tanárnak figyelemmel kell
lennie diákjai kulturális hátterére a tanítá-
si folyamat során, hanem reflektálnia,
mérlegelnie kell saját oktatási tevékenysé-
ge során kitûzött céljaira, módszereire, vi-
selkedésére, hogy mindez a tanulók által
preferált tanulási környezettel szoros
összhangban legyen.

A tanulásistílus-kutatások figyelmezte-
tik a tanárokat, hogy megértsék és elfo-
gadják a diákok személyes kulturális hát-
terét, és használják ki a tanulóik tudásából
és kulturális hátterébõl eredõ lehetõsége-
ket a tanításban. A tanulásistílus-kutatások
nagy segítséget jelentenek a diák tanulásá-
ért felelõs tanári magatartás formálásában.
A különbözõ tanulási stílusokat, az emberi
intelligencia különbözõ formáit kihasznál-
va a pedagógus érdekes és értékes osztály-
termi kultúrát építhet fel, amelyen belül a
gyermekek különbözõ utakat választva ta-
nulhatnak. 
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Spirituális háló
Bencések a magyar oktatás és nevelés szolgálatában

„Ha közösségünk életét és jövõjét akarjuk szolgálni,
személyben,  és nem intézményben szabad gondol-
kodnunk.” (1)

Megjelent a 2002. október 29. és 31. között Pannonhalmán rendezett
nemzetközi nevelési konferencia előadásainak és korreferensi

hozzászólásainak írásos anyaga (Pannonhalmi Főapátság, 
2003,  szerkesztette.: Varga Mátyás).

Az ismeretek átadása, közvetítése,
hagyományozódásának mikéntje
korunk egyik legfontosabb kihívása

– a legkérdésesebb és legtöbb problémát fel-
színre hozó gondolkodási és gyakorlati terü-
let. Nem különös tehát, hogy nem csak azok
foglalkoznak e témával, akik közvetlenül
részt vesznek a tudás továbbadásában. Öt
évvel ezelõtt a 20. Filozófiai Világkong-
resszus (2) például újra elõtérbe helyezte a
filozófia elveszendõnek látszó, de eredendõ
célját, az „emberiség nevelését”, az „újra ki-
lépést a világba” tanító intenciókkal. De
közvetlenül az oktatással foglalkozó intéz-
mények, különbözõ szintû iskolák képvise-
lõi által tartott konferenciák is egymást érik
nemzetközi, regionális és országos szinten
is. Magyarországon 2001-ben szervezték az

elsõ országos Neveléstudományi Konferen-
ciát, amelyet azóta októberben évente meg-
rendeznek. A rendezvény a hazai oktatás és
nemzetközi tapasztalatok majdnem minden
témáját, szintjét és aktuális kérdését átfogja.
(3) Szakszerû, pontos kutatásokról, felméré-
sek eredményeirõl beszámolva szinte szá-
mon tarthatatlan mennyiségû témát, szaktár-
gyat, diszciplínát, kutatási területet világíta-
nak meg a konferenciákon megszólaló elõ-
adók. Ez az „oktatás-robbanás” szorosan 
összefügg az ismeretek és a tudás felhalmo-
zódásával, az ebbõl eredõ szelekció és át-
adás lehetõségének kihívásával, valamint az
Egyesült Európa által fölvetett kérdésekkel.

A bencések által szervezett konferencia
bizonyos szempontból beilleszthetõ ebbe a
folyamatba, de több is ennél: azt tárja fel,



hogy a bencéseknél nem csupán alkalom-
szerû, hanem folyamatos az „education-
boom”, hiszen a rend eleve „nemzetközi
szinten” mûködik és dolgozik, nemcsak
Európában, hanem Észak- és Dél-Ameri-
kában is. A bencéseknek ily módon igen
nagy tapasztalatuk és gyakorlatuk van az
oktatási-nevelési együttmûködésben, hi-
szen magát a tanítást-nevelést szinte a kez-
detektõl feladatuknak tekintik. (4) Másod-
sorban pedig olyan elvet és célt követnek,
amely változatlan, tehát stabil alapját adja
a képzésnek – méghozzá a paideia értel-
mében: vagyis teljes személyiségben, el-
sõsorban a személyben (5), a (térben és
idõben) egész emberben gondolkodik –,
ugyanakkor ezen belül minden korszak új
elemekkel tud hozzájárulni ennek az elv-
nek és a ráépülõ oktatási rendszernek az
aktualizálásához. Ebbõl következõen –
harmadszorra – azt érdemes kiemelni,
hogy az oktatandó diákok mellett ugyan-
olyan hangsúlyt helyeznek az oktató
tanárokra (6) is, hiszen mindnyájan szemé-
lyek, egyediek, egyéniek, úton levõk: em-
berek, akiknek méltóságuk van, és lénye-
ges, hogy ez a méltóság egyik oldalon se
sérüljön meg a tanítással együtt járó ne-
hézségek, a mindennapi együttlét erõfeszí-
tései során. (7)

A bencés nemzetközi konferencia nyolc
téma köré szervezõdött, elõadói és korre-
ferensei tanítási tapasztalatokkal rendel-
kezõ bencés gimnáziumi tanárok – szerze-
tesek és világiak –, valamint (ex) bencés
diákok voltak. A diskurzus két összehang-
zó és egymást kiegészítõ megnyitóval
kezdõdött. Az egyiket Egon Kapillari (8)
tartotta, aki az európai mûveltség és mû-
velõdés témáin belül egyrészt a keresz-
tény öntudat és a felelõsségvállalás kérdé-
seirõl beszélt (9), másrészt hat kívánság-
ban fogalmazta meg az egységes Európá-
hoz tartozást: jó volna, ha Európa békés
lenne, a társadalmi igazságosság helye;
olyan térség, ahol tisztelik és támogatják
az emberi életet; olyan terület, ahol a kör-
nyezetet nemcsak saját, hanem  mások
élettereként is ápolják és gondozzák; a ke-
resztény ökumenizmus térségévé válna,
és békés kapcsolatot tartana fenn más val-

lásokkal. Granasztói György megnyitójá-
ban azt emelte ki, jelenleg mit tart Ma-
gyarország legfontosabb feladatának. Vé-
leménye szerint az EU-csatlakozás nem
hoz különleges változást, mivel „a mi
problémánk nem az, hogy mi fog történni,
ha Magyarország az Európai Unió tagja
lesz, hanem az, hogy megértsük, megfejt-
sük mindazt, ami az elmúlt idõszakban
történt velünk”. Mivel a hatalom helye
üres maradt, még élesebben merül fel a
közösségek és az erkölcs kérdése, mely
problémamegoldó válaszokat vár, s mely-
nek alapja „az erkölcsi erõbõl táplálkozó
derû és optimizmus” kell, hogy legyen. 

A megnyitók alaphangulatát és értékki-
jelölését szélesítették a további, nyolc té-
makörben elhangzó elõadások és a reflek-
táló hozzászólások kiegészítései, újabb né-
zõpontjai. Várszegi Asztrik vissza- és elõ-
retekintõ összefoglalója a bencés iskolák
hagyományairól és azok mindig megújuló
továbbviteli lehetõségérõl szólt; Maurus
Krass elõadása a szerzetesiskolák küldeté-
sét mérlegelte az egyesült Európában;
Michaele Csordas a családok megválto-
zott szerepének és státusának hatásáról be-
szélt, árnyalva ezt a nõvérek és a leányta-
nulók szempontjaival (azért érdekes ez az
árnyalat, mivel a bencés iskolák tanárai és
tanulói fõként az „elsõ nembõl” kerülnek
ki); Georg Ross az értékátadás és informá-
ciórobbanás problematikus helyzetét vá-
zolta; Fazekas Ágnes pszichológus a fe-
gyelmezés nehézségeit és a tanárok meg-
oldást keresõ csoportmunkáját vizsgálta;
Christopher Dillon felvetette a „Van-e jö-
võje a bencés internátusnak?” kérdését, és
e nevelés sajátosságait foglalta össze;
Tringer László pszichiáter tudományos
elõadása a csoportmunka jelentõségérõl
szólt a legváltozatosabb elméletek és kí-
sérletek alapján; végül Horváth Dori Ta-
más a végzett diákok „elkísérését” helyez-
te elõadásának középpontjába, s ezzel a
„monostori” iskola egyik sajátos elõnyére
és lehetõségére irányította a figyelmet. 

Ami a legerõteljesebben feltûnik a kon-
ferencia összes megszólalásában, az a sze-
mélyiség hangsúlyozása: azért beszédes
ez, mert diszkréten, közvetve utal arra a
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világállapotra, amely az individuum meg-
szüntetésére tör. Nem a hiány és a sajnál-
kozás nézõpontjából közelítettek erre az
egyéniséget eltüntetõ jelenségre, hanem
nagyon közvetlenül a lehetséges megoldá-
sokat vetették föl, a kitartó hitet hangsú-
lyozták a személy, az egyedi vonások
megmenthetõségében. Mindennek alapja a
közösségbe vetett remény, a „docta spes”,
amely odafigyelõ, felvilágosult, tevékeny
reménység. Beletar-
tozik ebbe mind a di-
ák, mind a tanár sze-
mélyisége és méltó-
sága, a tanítvány és
mester modellje,
mely nem kizár má-
sokat, hanem vonzza
a többieket, és von-
zóvá teszi a tudást is;
a hiteles személyisé-
gek mint biztos pon-
tok, a nevelés sze-
mélyessége, de bele-
tartozik az is, hogy
elérhetõ eszménye-
ket és reális célokat
együttesen tûzzünk
ki a személyiségfej-
lõdés érdekében. 

A paideia-Bil-
dung eszményébe
vetett hit megtartha-
tósága abba a több
évszázados tradíció-
ba illeszkedik,
amely folyamatosan
megmutatja, hogy a
spiritualitáson, a
szellemiségen, a
belsõ fegyelmen és
mértéktartáson ala-
puló bencés discretio – a szélsõségek el-
kerülése – fenntartó erõvel rendelkezik.
Beleilleszthetõ a „think global – act local”
kihívásába is, amely szintén nem újdonsá-
got, inkább bizonyosságot és feladatmeg-
újítást jelent: „lelket adni Európának”.
Nem a megérkezés stabilitásáról és biztos
pontjáról beszél, hanem az úton-lét bizo-
nyosságáról, valamint arról a belsõ biz-

tonságról, amelynek birtokában meg-
gyõzõdhetünk a személyes törõdés létezé-
sérõl ezen az úton. A kölcsönös tisztelet és
megbecsülés – kortól és állapotbeli sajá-
tosságoktól függetlenül – az úton haladók
között elengedhetetlen: ez az, amit Bene-
dek úgy fogalmaz meg 6. században írt út-
mutatójában, hogy „egymást a tisztelet-
adásban elõzzék meg”. Ilyen módon nem
a tekintélyelvûség és engedékenység szo-

kásos kérdésére he-
lyezõdik a hangsúly,
hanem magára az
élõ, létezõ emberre.

Ennek az együtt-
létnek a keretén belül
merül fel a szerzetes-
rendek iskoláinak
egyre inkább elõtér-
be kerülõ jellegzetes-
sége: a szerzetestaná-
rok és a világi taná-
rok arányának meg-
változása. Pannon-
halmán még jó a
helyzet ezen a téren,
de van például olyan
németországi iskola,
ahol az egyetlen
szerzetestanár az
igazgató. Hogyan
õrizhetõ meg így a
szellemiség folyama-
tossága? Az emberi
problémák minden-
kinél ugyanazok, és a
rendi iskolákban is
ugyanazokat a prob-
lémákat kell megol-
dani, mint a világi is-
kolákban. Mégis: a
válaszok egy forrás-

ból  való minõsége akkor biztosított, ha a
világi tanárok is a hit és a spiritualitás alap-
ján gondolják megadhatóknak õket. A kon-
ferencián szó került arról is, hogy a tanárok
tudatában vannak gondjaiknak, a tanítás
során elõkerülõ problémáiknak. Közösen,
az önátalakítást is vállalva keresik a megol-
dásokat: nem a diákoknál kezdik, hanem
önmaguknál, hogy a megélt tapasztalatok
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A bencés nemzetközi konferencia
nyolc téma köré szerveződött, elő-
adói és korreferensei tanítási ta-

pasztalatokkal rendelkező bencés
gimnáziumi tanárok – szerzete-
sek és világiak –, valamint (ex)
bencés diákok voltak. A diskur-
zus két összehangzó és egymást

kiegészítő megnyitóval kezdődött.
Az egyiket Egon Kapillari tartot-
ta, aki az európai műveltség és

művelődés témáin belül egyrészt
a keresztény öntudat és a felelős-

ségvállalás kérdéseiről beszélt,
másrészt hat kívánságban fogal-
mazta meg az egységes Európá-
hoz tartozást: jó volna, ha Euró-

pa békés lenne, a társadalmi
igazságosság helye; olyan térség,

ahol tisztelik és támogatják az
emberi életet; olyan terület, ahol
a környezetet nemcsak saját, ha-
nem  mások élettereként is ápol-
ják és gondozzák; a keresztény

ökumenizmus térségévé válna, és
békés kapcsolatot tartana fenn

más vallásokkal. 



alapján tudjanak a tanulók vezetõ társai
lenni mind a tanulásban, mind személyes
útjukon, de közösségben maradva, s nem
feledkezve meg az imádság, a munka és a
szükséges pihenés egyensúlyáról sem. Eb-
ben a folyamatban válik lehetségessé, hogy
a bentlakásos keresztény iskola a megtérés
közegévé váljék. (10)

Az oktatásban alkalmazható eszközök
mindig is központi szerepet kaptak-kap-
nak mind a tantermekben, mind az egyes
tanácskozásokon: jelenleg mindenhol az
Internet szerepérõl esik a legtöbb szó, és
ezt a bencés konferencia sem kerülte meg.
Nem is csupán a téma fõsodorbeli és aktu-
ális volta miatt érdemes kiemelni az ezen a
területen folytatott vitát, hanem amiatt is,
mivel lényeges gondolkodásmódbeli és
felfogásbeli különbségeket tükrözhet.
Georg Ross arról beszélt, hogy a médiát
„nem szolgálni, hanem használni kell”, s
mindig az üzenet adója tölti meg tartalom-
mal az adott eszközt. Az elsõ korreferátum
(Panykó János) erõteljesen érvelt amellett,
hogy minden tanárnak „magas szinten kell
értenie a modern informatikai eszközök-
höz”, s állítása szerint jelenleg sem a taná-
rok, sem a diákok nem tudják jól használ-
ni a világháló lehetõségét. Az alkalmazás
és eszközhasználat felszíni jelenségét a
második korreferátum (Varga Mátyás) for-
dította  mélyebb rétegek felé: arra hívta föl
a figyelmet, hogy a jelenkori technikai
eszközök megjelenése miatt – melyek a
mindenhatóság illúzióját keltik – a legna-
gyobb szükség arra van, hogy az ember
megmaradjon a valóság talaján, és a tanár
a létezõ-változó valóságot tegye vonzóvá a
diák számára, s ne a pótlékokban keresse
örömét és boldogságát. Hogy tudjon kü-
lönbséget (discretio) tenni valódi és ál kö-
zött, minõségi és talmi között.  Mindez túl-
mutat a számítógépek kezelésében tanúsí-
tott ügyességen, mivel itt egy tágabb jár-
tasságról, tapasztalatról esik szó: „mind a
személy, az egyes ember, mind pedig a vi-
lág szépségének és sebzettségének” meg-
mutatásáról; annak a kifejlesztésérõl, amit
„kétségviselõ képességnek” lehet nevezni.
Valószínûleg nem rohamszerû eszköztanu-
lásba kell kezdeni, hanem „közösségi és

spirituális tapasztalatok alapján” fel kell
lelni a diákokban a még a technikai világ
által nem fertõzött részt, és azt megnyitni a
valóságos tapasztalatok felé – s az így
megnyílt lélek garanciává válhat arra,
hogy a minõséget fogja választani a világ-
háló alkalmazásakor is.

A konferencia végén megszólaló volt
bencés diákok is megerõsítették annak az
erkölcsi, mentális, spirituális erõnek a
meglétét, amely a pannonhalmi és a többi
Benedek-rendi gimnáziumot jellemzi, és a
konferenciát is áthatotta. A diákok, akik a
tanulási idõ együttléte alatt érintetté – és
egyben megérintõvé is – válnak, elviszik
magukkal ezt a szellemiséget, mely tuda-
tában van hagyományainak, és nem hagy-
ja elkápráztatni magát „sem a korszellem-
tõl, sem a világnézeti, gazdasági és peda-
gógiai divatáramlatoktól, sem pedig a na-
ponta változó szlogenektõl” (Maurus
Krass). Nem akar „piacképes” lenni, ha-
nem õrzi a  „személyes törõdés”, a nyuga-
lom, az állandóság értékeit a személyiség-
re vonatkozóan; abban a hitben visel gon-
dot, hogy mindenki mint emberi lény fon-
tos, és a nehézségek mellett „dilatato
corde” (11) kíséri és segíti a Másikat saját
útjának megtalálásában.
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