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Bevezető 3

Gaul Emil

Nagykorúság

A rajztanítás helyzete, ahogyan én látom

Hogyan állt össze ez a szám?

Február végén kaptam egy felkérő levelet, hogy egy vizuális kultúra különszám szakmai 
szerkesztője legyek. Úgy gondoltam, hogy a megadott két hónap kevés ahhoz, hogy az 
agyonterhelt, mostanában apatikus kollégákkal egy előre kidolgozott koncepció szerint 
helyzetfeltárást végezzünk, és annak eredményét megírjuk. Egy másik utat választottam: 
leírtam egy lapra azoknak a kollégáknak a nevét, akik fontos és közérdeklődésre számot 
tartó dolgot csinálnak, és azt gyorsan meg is tudják írni. A mintegy harminc nevet és téma-
javaslatot tartalmazó listát elküldtem a szerkesztőnek, aki elfogadta azt, majd tematikus 
blokkokba sorolva a cikkjavaslatokat, kialakította a különszám vázát. Ezután e-mailben 
megkerestem a kollégákat, a felkérést mindenki elfogadta, aki tehette. Eldőlt: lesz külön-
szám. És kiderült, hogy ez a háromezer fős kis szakma nagykorú, mert annyi értékes munkát 
végez, hogy az bármikor megtölt két folyóiratszámot. 

Egy szép hivatás felelős szakemberei adnak számot munkájukról, tájékoztatják a 
pedagó gusok közösségét. Mindannyitoknak köszönöm, hogy békében dolgozhattunk. Akik-
nek a cikke műfaji vagy terjedelmi okokból nem került be ebbe a számba, azok megértését 
kérem. És különösen azoktól kérek elnézést, akiknek a munkája méltán szerepelhetne itt, 
de a kapkodásban elmulasztottam felkérni őket. 

Helyzetkép

Mint tudtuk, és nemrég egy nagyszabású nemzetközi vizsgálat is megerősített ebben, a 
tanár az iskola kulcsszereplője. 1 Ezért elemzésünk első szereplője a tanár. A rajztanárok be-
állítódása és ebből adódóan nevelési stílusa, oktatásának tartalma néhány tipikus szakmai 
világképhez kötődik. 2 Az egyik a hagyományos festőművész szerepmodelljére épít, és az 
iskolai munka központjába a rajzolást, festést, az önkifejezést helyezi. A másik modell a 
természet felfedezését, megfi gyelését, a látvány rajzoló elemzését, újraalkotását tartja a 
legfontosabb mozzanatnak, és e köré szervezi a többi oktatási és nevelési feladatot. A felszín 

1   Barber, M. – Mourshed, M. (2007): Mi áll a világ legsikeresebb iskolai rendszerei teljesítményeinek hátterében? 
McKinsey and Company, Budapest. http://oktatas.magyarorszagholnap.hu/images/ZKTartalom.pdf 

2   Kárpáti Andrea (1993): Elvek, eszmények, paradigmák a magyar rajztanításban a kezdetektől a hetvenes évekig. 
Magyar Pedagógia, 1–2. sz. 19–35. http://edutech.elte.hu/karpati/content/publ_tanulmany.htm 
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Nagykorúság4

mögött megbújó tartalom felkutatásához kínál módszert és alkalmat. A harmadik, még csak 
húszéves múltra visszatekintő szerepmodell a tervezőé. A tárgyvilág és a virtuális valóság 
alkotójának, az építésznek, grafi kusnak, fi lmrendezőnek az eszközeivel alkot új teret, képet, 
tárgyat, illetve a másik oldalon álló fogyasztó, néző bőrébe bújva elemzi e környezetet. A ta-
nulóknak mindegyik tudásra szükségük van, az önkifejezés képességére, a rácsodálkozásra, 
az elemzésre és a szintetizálásra, az érzéki megismerésre és a kritikai érzékre egyaránt. 
Előttünk, tanárok előtt az a feladat áll, hogy megőrizve saját világképünket, ha kell, ezt 
egészítsük, terjesszük ki.

A tanárok fásultságról számolnak be a továbbképzéseken. Jóformán csak a kezdőket 
hozza izgalomba a kompetencia mint oktatási vezérelv. Érthető a lelkiállapotuk, hiszen rop-
pant nehéz érzelmileg stimulálni és sikerhez juttatni harminc gyereket negyvenöt percben. 
És hiányzik még sok-sok dolog, amire egy tanár joggal vágyik… De vegyük sorba, hogy mi 
az, ami van, és mi az, ami hiányzik! Mint tudjuk, működik a közoktatás, megvannak a tan-
terveink, vizsgaszabályzataink, tankönyveink, tanárképzésünk, a továbbképzések rendszere, 
a tehetséggondozás. És most lássuk, mi a helyzet a vizuális kultúra tanítása területén!

A Nemzeti alaptanterv Vizuális kultúra fejezete jó irányt mutat, ugyanakkor elegendő 
szabadságot hagy a tanári elképzelések megvalósítására. Korszerűségét jelzi, hogy világ-
viszonylatban is elsők között lett vizuális kultúra a terület neve, kiszélesítve ezzel a kép-
zőművészeti felfogású oktatást a köznapi vizualitás területeivel, a környezetkultúrával és 
a vizuális kommunikációval. Felfogása kezdettől a kompetencia fejlesztésére épül, amit 
2003-tól a felépítése is kifejez. 

Az alapkérdés, mint mindig, most is az idő, a heti óraszám. Negyvenöt percben nem lehet 
ráhangolódni, ihletett állapotba kerülni és kivárni annak gyümölcsét.

Az érettségi vizsga a portfólió rendszerű középfokú vizsgával a gyakorlatban is jól bevált. 
A diákok sikerrel mutatták be korábban készült munkáikat, és szakszerűen védték meg 
azokat. Baj csak azzal van, hogy a felsőoktatás ezt sehogyan sem ismeri el, nem számítja 
be, nem írja elő, és ezzel nagyon rontja a tantárgy presztízsét a középiskolában.

A tankönyvpiac megvalósult. Használjuk a régi jó könyveket és az újakat egyaránt.
A szaktanácsadás, szakfelügyelet nagyon hiányzik. Az iskola egyetlen rajztanára ugyan 

kivel beszélje meg a napi problémáit? Ki terjeszti a jó gyakorlatot? Ki biztosítja a szakmai 
színvonalat? 

Tanárképzés nyolc főiskolán és egyetemen folyik, emellett a tanítóképzőknek is meg-
vannak a vizuális nevelési tanszékei. A kapacitás elegendő, és vizuális kultúra szak minden 
régióban elérhető. A tanárképzés a bolognai átállás egyik vesztese. Ugyanis a hároméves 
alapképzésben nem a majdani taníthatóság szerint válogatják meg a tananyagot. Ez azt 
jelenti, hogy a kétéves mesterfokon a pedagógiai ismeretek mellett kell megtanulni a taní-
tásnak megfelelő szakmai alapismereteket is.

A tanártovábbképzés (és fi nanszírozásának) tizenkét éves rendszere bevált a gyakorlat-
ban.

Az alapfokú művészeti iskolák szervezetének tizenkét éve azt mutatja, hogy a tehetség-
gondozásnak ez a korábbiaknál sokkal több diák számára elérhető formája.

200905.indb   4 2009.05.28.   14:29:27



Bevezető 5

A közel negyven művészeti szakközépiskola léte jelzi az igényt, hogy az ország minden 
megyéjében találjanak iskolát a vizuális kultúra valamelyik ágán tanulni vágyók.

A számtalan rajzverseny között a Rajz és vizuális kultúra, valamint a Művészettörténet 
OKTV 10-15 év alatt a tehetséggondozás mértékadó fórumává vált.

Négy éve újra van színvonalas, színes hírújságja a rajztanároknak, az irany.hu című 
negyedéves kiadvány.

A Magyar Rajztanárok Országos Egyesülete mintegy négyszáz aktív taggal és évente 
megrendezett tanulmányúttal, kiállítással és konferenciával a szakmai közélet fóruma.

Amint látható, a szakterület teljes intézményrendszere kiépült, bár van olyan része, 
amely nem működik, például a szaktanácsadás, és a pénzből sehol sincs elég. Egy témával 
kell még kiegészíteni a helyzetképet: a kutatással. Kutatás révén újulhat meg a tartalom, 
változhat meg a módszertan, szélesedik és erősödik a kapcsolat a többi tudományággal és a 
nemzetközi szakmai élettel. A kilencvenes években csak néhány, vizuális kultúrát érintő ku-
tatás folyt, ez napjainkra megsokasodott, főként a szakmódszertan területén folyik munka. 
Az eredményeket a folyóiratokban és az MTA Országos Neveléstudományi Konferenciáján 
eddig minden évben megjelenő vizuális kultúra szekció előadásain lehet nyomon követni. 
A kutatásokat többnyire elméleti szakemberek (köztük a tucatnyi minősített élcsapat, a 
Munkácsy-díjasok, a PhD- és DLA-fokozattal rendelkezők) végzik, de a fejlesztések (tan-
tervek, érettségi) mindig a gyakorló tanárok közreműködésével készülnek. 

Min dolgozunk?

A különszám témájaként adódott a hátrányos helyzet kezelése, az esélyegyenlőség megterem-
tése mint az évszázad nagy feladata. Az iskolán belül a művészeti nevelésre komoly feladat 
hárul ebből, például a hátrányos helyzetűek önbizalmának helyreállításában. A téma vizuális 
nevelési kutatási és gyakorlati tanítási eredményei azonban jelenleg még nem töltené nek 
meg egy folyóiratszámot. Két év múlva a Művészeti Nevelési Egyesületek Nem zet közi Szö-
vetsége 3 világkongresszusát már ennek jegyében akarjuk megrendezni Budapesten.

A tanárképzők kulcsszerepet játszanak a korábbinál hatékonyabb, új oktatási módszerek 
elterjesztésében. Hiszen csak arra van remény, hogy a mostani hallgatók, a majdani tanárok 
a főiskolai/egyetemi oktatók munkáját utánozzák. Sorra vesszük azokat a módszereket, 
amelyek kidolgozásán jelenleg is munkálkodunk. A saját élményű tanítás nagyon régi keletű, a 
rajztanításnak is jellemzője volt, csak arra kell vigyázni, hogy ez az érték nehogy elsikkadjon. 
A projekt még viszonylag új módszer, de a gondolata már beérett, így a hallgatók szívesen 
vállalkoznak művészeti projektek elkészítésére és tanítására. A vizuális nevelés kiválóan 
alkalmas az elmélyülés megtapasztalására, és ez leginkább egyénileg sikerül. A versengés 
szelleme is az egyéni teljesítmény felmutatását jutalmazza. Ezért ritka a csoportmunka a 
vizuális kultúra tanításában, de a hosszabb távon gyümölcsöző munkaformát már alkal-
mazzák egy-két tanárképzőben. A csoportmunkához kapcsolódó kooperatív módszerek sem 

3   InSEA International Society for Education through the Arts 
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elterjedtek, azok még a tanárképzők tanítási gyakorlatában is csak elvétve fordulnak elő. 
Az érzelmi nevelésre kevés tantárgy alkalmasabb a vizuális kultúránál. Az érzelemnyilvánítás 
maga, illetve annak kulturált módja az alkotómunkával fejleszthető, a munkák megnézése, 
értékelése pedig az érzelemnyilvánítás átélésére ad alkalmat. Az egybegyűjtött módszerek, 
fejlesztési feladatok jelenlegi állásáról néhány cikk bővebb eligazítást kínál.

A múzeumpedagógia a közvetlen megtapasztalás élményére épít, és kiegészítője a közok-
tatás iskolai formájának. Az utóbbi tizenöt évben számos szakkönyv jelent meg a témában, 
tanfolyamok, konferenciák járultak hozzá, hogy ma már komoly eredményeik vannak, a nagy 
közgyűjtemények szakszerűen fogadják a látogatókat. Többnyire múzeumban, galériában 
találkozunk a kortárs művészettel, amelynek a tanítása szintén olyan téma, amely ugyan 
célként már jelen volt egy-két évtizede, de a gyakorlatban nem igazán jutott el a tanulókig. 
A „minden ember tehetséges” gondolata még nem terjedt el eléggé, sok gátlás, szorongás 
nehezíti a mai problémák érzelemgazdag megjelenítését. A nehézségek ellenére nem lehet 
lemondani róla, hiszen ismernünk kell a korunkat, és ennek egyik útja a művészi megis-
merés. És itt van az ifjúsági csoportkultúrák gazdag világa is. Ha valami téma hatékonynak 
ígérkezik, akkor a fi atalok saját világának értékközpontú elemzése biztosan az. Csak az 
a probléma, hogy nem ismerjük eléggé, inkább a diákok tudnának tanítani minket. Hogy 
jobban megismerjük a középiskolás és főiskolás diákokat, értékrendjüket, öltözéküket, te-
reiket és honlapjaikat, kutatásba kezdtünk, és az eredményekről egy hosszabb válogatás 
keretében számolunk be.

Van még dolgunk bőven. Befejezésül egy nagyobb feladatot említek még, azt, hogy mit 
hagyjunk el, és mit vegyünk be tanítandóink sorába. Arra gondolok, hogy ma az iskoláskorúak 
sok időt töltenek a tévé előtt, sokat számítógépeznek, interneteznek. Sokan fényképeznek. 
A ruhájukat maguk választják meg a kortárs csoport elvárásainak megfelelően. Az önálló 
életnek, a saját ízlés szerinti döntésnek nagyon tág tere alakult ki. Önállóan fotóznak, öltöz-
ködnek, írnak, leveleznek, olvasnak, tájékozódnak, néznek, honlapot építenek, válogatnak 
a szórakozóhelyek között. Eközben nagyon sok mindent tanulnak. Mit bízzunk tehát rájuk, 
mit hagyjunk a spontán fejlődésre, és mit tanítsunk az iskolában?
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7
A vizuális kultúra a közoktatásban – 
elmélet és gyakorlat

Strohner József

Vizuális nevelés: kép, kreativitás, motiváció

A világ értelmes megélése olyan jövőre irányuló adekvát személyiségműködés, 
amely hosszú távon az elvárásaink szerint kívánatos life long learning képesség-
rendszereinek alapfeltétele. A külvilággal mint aktív lénnyel (mind szociális, mind 
természeti értelemben) fenntartott, összességében mindenkor harmóniára törekvő 
kapcsolatában a személyiség olyan hálózat, amely folyamatosan újjá építi szerve-
ződéseit, rendszereit. Már csak ezért sem folytathatunk olyan pedagógiai munkát, 
amely az egyformaság módszertanára épül. A képességek rendszereinek aktivi-
tása a motívumok minőségétől és intenzitásától függ. Ezek körét és fejlesztését 
elsődleges fontosságúnak kell tekintenünk, tehát a vizuális pedagógiai tervezés 
során az aktivitáson alapuló adekvát személyiségműködés egyik feltételeként 
kell kezelnünk őket.

Kép és kommunikáció

W. J. T. Mitchell, a University of Chicago professzora, aki a vizuáliskultúra-kutatás hang-
zatos nevű vizuális praxis társadalmi konstrukciójának tanulmányozása interdiszciplináris 
területén tevékenykedik, dolgozatában a vizuális kultúra meghatározása helyett kérdések 
sorával szembesít a fogalom ismertségével/ismeretlenségével kapcsolatban: „De mi a ’vi-
zuális kultúra’, ez az új hibrid interdiszciplína, amely összeköti a művészettörténetet az 
irodalomtudománnyal, a fi lozófi ával, a fi lmelmélettel, a médiatudománnyal, a szociológiával 
és az antropológiával? A kritikai kultúrakutatás vizuális frontvonala? Új scientizmus, amely 
reményei szerint kidolgozza a vizualitás egészének lingvisztikáját vagy szemiotikáját? Új 
esztéticizmus, amely elmozdítja a kritikai kultúrakutatást a jelektől és a jelentésektől az 
érzetek, az érzékek, az érzések és az affektusok felé? Lehet esetleg egy válasz a ’képi for-
dulat’ popularizálódásával összhangban arra a brutális tényre (vagy ez csak egy elsajátított 
idea?), hogy a vizualitás annyira meghatározza világunkat, mint még soha? Az akadémia 
lepaktál vagy éppen szembefordul a ’látvány’ és a ’felügyelet’ társadalmával? Hol húzódnak 
a vizualitás politikumainak határai? Kiterjesztheti-e a művészettörténet a maga horizont-
ját nem csupán a műalkotás szféráján, hanem a képeken és a vizuális tárgyakon is túlra a 
vizualitás praxi sáig, a nézés és a nézettség különféle módozataiig, amelyekből összeáll az 
emberi vizualitás világa? Vizuális kultúrakutatássá válhat a művészettörténet?” 1

1  Mitchell, W. J. T.: Interdiszciplinaritás és vizuáliskultúra-kutatás. Ford.: Hornyik Sándor. Magyar Építő művészet, 
1994. 9. sz. http://www.magyarepitomuveszet.hu/vizkult.php (2006. 09. 06-i megtekintés).
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Vizuális nevelés: kép, kreativitás, motiváció8

Fontosnak tartom a kissé terjedelmes kérdéssort a szakterület kutatójától maradék-
talanul idézni, mert rámutat a vizuális kultúra értelmezéseinek sokszor közhelyes, sokszor 
miszticizmusba hajló értelmezései természetére. Az ősi, egykor olyan megbízható vizuá-
lis közegben való tájékozódás a modern és a modern utáni kor embere számára lassan a 
kognitív szféra labirintusává válik. Ez a totalitás a vizuális kommunikáció legkülönbözőbb 
közlésformáival bombázza képi-fogalmi rendszereinket. „A képi kultúra a kultúra egyik szfé-
rája, látó része. A vizuális észlelés és befogadás révén felfogott makro- és mikrokörnyezet 
(tárgyak, jelek), a képalkotó tudat, a vizuális jelenségvilág használatáról valló képességek, 
magatartások, szokások, normák, értékrendszerek együttese (vizuális kommunikáció). A vi-
zuális kultúra a vizuálisan észlelhető dolgok (városkép, épület, belső tér, berendezés, öltözék, 
dísztárgy, festmény stb.) és a vizuálisan észlelhető tevékenységek (emberi test mozgása, 
színház, formatervezés stb.) összessége. A vizuális kultúra a vizuális nyelv segítségével válik 
érzékelhetővé, értelmezhetővé. Konvencionalizált jelrendszer, időben egyre differenciáltabbá 
váló jelkészlet (vizualitás). Beletartozik a vizuális információk minden forrása, a vizuális-
optikai információközlő berendezések és jelrendszerek és az információkkal való élni tudás, 
a vizuális információk felfogásának, értelmezésének és felhasználásának módja. A látvány, 
a láthatóság, a vizuális jelek, szimbólumok, a vizuális közlés érzéki és formai minőségekben 
informál az érzékileg megfogható világról.” 2 Mitchell kérdéseinek jó részére válaszolnak a 
fenti meghatározás sorai. Ha tárgyunkhoz, a vizuális neveléshez közelítjük a vizuális kultúra 
ilyen széles értelmezését, az kommunikációs és diszciplináris szempontból világossá teheti, 
hogy a pedagógiai szándékú kortárs értelmezés csak interdiszciplináris összefüggésekben,  
multimediális attitűddel és felületeken adható meg. 

A nevelés vizuális értelemben tehát mindazon érintkezési felületekre és mentális szfé-
rákra – nevezhetjük mentális térnek vagy „mentális architektúrának” 3 – vonatkozik, ame-
lyekkel a látható világ kultúrája kommunikálni képes az emberrel. Az ilyen felületeken a 
külső, látható természet tárgyai és jelenségei, valamint az emberre jellemző belső képi 
reprezentációk valamilyen virtuális vagy valós kép- és tárgyalkotó módszerrel, technikával 
történő felfogása és tárgyiasítása, valamint ezek látás útján történő együttes érzékelése 
és a velük való mentális, valamint gyakorlati műveletvégzés történik. Nyíri Kristóf idézi 
Ludwig Wittgensteint, aki rámutat: „…ahhoz, hogy a kép mondjon számomra valamit, nem 
szükséges, hogy reá tekintve szavak jussanak eszembe. Mert hiszen a képnek kellene a 
közvetlenebb nyelvnek lennie.” 4

Biztosak lehetünk abban, hogy a képi üzenetek az idők legmélyéből is értelmes tartal-
makat hordoznak, legfeljebb egzakt, szituatív jelentésüket nem képesek már közvetíten i. 

2  S. Nagy Katalin: szócikk. In Pedagógiai Lexikon Online.
3  Pléh Csaba: Új kommunikáció – új gondolkodás? Előadás „A nyelvek kultúrája Magyarországon” című szim-

póziumon, Szegedi Tudományegyetem, 2001. 01. 15. http://www.staff.u-szeged.hu/~pleh/magyar/cikkek/
ujkommunikacio.htm (2006.01. 14-i megtekintés).

4  Wittgenstein, L.: Philosophische Bemerkungen, a Schriften 2. köteteként. Frankfurt am Main, Suhrkamp, 1964. 
In Nyíri Kristóf: Képek mint eszközök Wittgenstein fi lozófi ájában. Világosság, 2002. 1. sz. http://vilag0201,gxd 
(2005. 08. 12-i megtekintés).
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A vizuális kultúra a közoktatásban – elmélet és gyakorlat 9

Vizuális nyelvi kódolásuk módszere, eszköze azonban megérthető: rajzok, festmények, kar-
cok és nyomatok stb. Úgy is fogalmazhatunk, hogy szemiotikailag jelen, szemantikailag, 
szintaktikailag és pragmatikailag múlt idejűek ezek az üzenetek. Bár a dekódolás releváns 
módszere kiveszett, mégsem mondhatjuk, hogy az általuk akkumulált szellemi javak is 
kivesztek volna, hiszen azokat sajátos kulturális-kommunikációs közegekben (tradíciók, 
konvenciók, szokások, késztetések, de tárgyformák, használati módok vagy skanzenek, 
múzeumok stb.), illetve megújított nyelvi forma- és kódrendszerbe építve viszi tovább a 
túlélő közösség. „A mentális világot, a készségek világát a tárgyakban megtestesülő tudások 
alakítják, mint már Vigotszkij is hirdette.” 5 A vizuális üzenetek tehát tárgyba égetett kódok, 
az elszálló szavak és összefüggések képbe írott reprezentációi. 

A sommás vélemények által a varázslás és mágia fogalomkörébe sorolt képiség való-
jában az emberi teremtőképesség szinte egyetlen, mai eszünkkel is szinte teljességében 
felfogható ősi mentális teljesítménye. Ilyen értelemben a képi reprezentációk a legkorábbi 
emberi történelem kezdeteinél megfogalmazták a külső memória szükségességét és lehető-
ségét. Természetüket tekintve ezek a háttértárak egyben az írásbeliség felé mutató fejlődés 
evolúciós fokozatainak is tekinthetők. A bennük megfogalmazódó közös cselekvési attitűd 
vitathatatlan. Tehát az, amit hordoznak, nem más, mint maga a tradíció. Edward Shilsre (1958) 
hivatkozva írja Nyíri Kristóf: „…a hagyományt olyan szokásként vagy – általánosabban – 
intézményként határoztam meg, amely nemzedékek egymást követő során át, tudatosan 
múltba tekintően, kételyek nélküli természetességgel elfogadásra talál… a hagyomány 
elfogadásával közösség jön létre magunk és elmúlt erők között: s ez egyenértékű a magunk 
s a jelen társadalom között létrejövő közösséggel.” 6 A kulturális múlt üzenetei ilyenformán 
valós időben hordozzák kulturális tartalmaikat, még az előbbiekben jelzett, konkrét esetre 
vonatkozó megfejtési bizonytalanságuk ellenére is. Mondhatnánk, hogy valójában pusztán 
formákkal állunk szemben, pattintott kődarabokkal, kavicsokra karcolt jelekkel, barlangok és 
folyómedrek sziklafalaira rajzolt ákombákomokkal, és mégis azonnal a megfejtést keressük, 
a forma hordozta tartalmat, a közlés értelmét és szándékát. Meg vagyok győződve arról, 
hogy az elénk kerülő tárgyi-vizuális emlékeket vizuálisan jól értjük. Ami problémát okozhat, 
az a kontextus kortárs verbális fogalmakkal való leírása. „Nietzschénél ez végül az írott nyelv 
leleplezéséhez vezetett: itt talált alapot a hagyományos metafi zika destrukciójához, amely 
az írás fogalmiságában gyökerezik, amely a maga absztraktságával, kauzális struktúráival 
megszüntette a szóbeli nyelvhasználat szervességét, a nyelv képi alapjait pedig a felismer-
hetetlenségig háttérbe szorította.” 7

5  Pléh Csaba: Előadás a VIII. MAKOG (Magyar Kognitív Tudományi) Kongresszuson. Szeged, 2000. február 4. 
www.cogsci.bme.hu/csaba/docs/magyar/evolucios%20pszich/memek.doc (2005. 12. 03-i megtekintés).

6  Nyíri Kristóf: A gondolkodás képelmélete. Előadás az ELTE BTK Filozófi ai Intézete és Nyelvfi lozófi ai Kutató-
csoportja Nyelv, megértés, interpretáció – A nyelv mint a kortárs fi lozófi ai áramlatok közös problémája című 
konferenciáján, 2000. 10. 5–6. http://www.hunfi .hu/nyiri/ELTE_2000_conf.htm (2006. 09. 06-i megtekintés).

7  Fehér Katalin: Kép, nyelv, nyelvi kép. Médiakutató, 2005, tél. http://www.mediakutato.hu/cikk/2005_04_tel/06_
kep (2006. 11. 14-i megtekintés).
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Vizuális nevelés: kép, kreativitás, motiváció10

A fi lozófi ai viták egyik jelentős kérdésköre tehát a kép és a megismerés 8 viszonya. Michel 
Butor, René Magritte nevezetes ’Ceci n’est pas une pipe’ című képe (1929) kapcsán beszél a 
„képek árulásáról”. „Valóban, első látásra bármennyire hasonlítson is ez a kép a pipához 
ahhoz a sztereotípiához, amely beszédünkben a pipát helyettesíti, ha valódi pipát teszünk 
mellé, azonnal szembeszökővé válnak az eltérések és az árulás.” 9 Úgy is értelmezhetjük 
mindezt, hogy a képi nyelv árulásában közreműködő művész, művészet maga is segít még 
bonyolultabbá tenni azt az egyszerűnek tűnő kérdést, hogy vajon hihetünk-e saját szemünk-
nek. Vagy higgyünk inkább annak, amit tudunk, vagy amit mondanak nekünk a műalkotásról, 
hiszen: „…bármennyire sikerül is ahhoz hasonló képet rajzolnom, amit ábrázolnia kell, még 
mindig lehet valami másnak a képe.” 10 

„Az agykutatás hozta el a megoldást, amikor újabb eredményei igazolták, hogy a nagy-
agykéreg bizonyos látásért felelős területei térbelileg képeznek le, vagyis bizonyítást nyert a 
mentális képi reprezentációk agyi megfelelőinek önálló, tényleges megléte. Ezzel tulajdon-
képpen lehetővé vált, hogy feltegyük, létezik az emberi kogníciónak olyan szintje, amelyre 
a vizuális képi tapasztalat és a metaforikus élmény egyaránt hatni képesek. De mindettől 
eltekintve is hivatkozhatunk arra a mindennapi intuitív tapasztalatra, hogy egyes metaforák 
megértése gyakran sokkal inkább képi megjelenítésre támaszkodik, s nem nyelvi referenciák 
megragadásra.” 11 A kép értelmezésének megmerevedését valószínűsíthető módon az írás-
beliséggel kapcsolatos platóni attitűd, a jelhasználat szemléletmódja okozta. Erwin Panofsky 
az arányok vizsgálatával kapcsolatosan éppen a szóbeliség belemagyarázó attitűdjét teszi 
felelőssé a műalkotás megítélésének szubjektivizmusáért:„…az arányok kutatása túlságosan 
gyakran enged a csábításnak, hogy azt olvassa ki a tárgyakból, amit éppen ő rakott beléjük; 
…a modern szubjektív szemlélet az, amely a műalkotást alapjaiban valami irracionálisnak 
tekinti.” 12 Rendkívül fontos problémára mutat rá Panofsky: verbalizált világunk fél a több-
értelműség lehetőségétől, a személyes véleményvállalás felelősségétől. 

Nem túlzás talán azt állítani, hogy a modern kor utáni ember egyetlen menedékét a betű 
és szó szerinti sémakövetésben képes megtalálni. Valójában a kép igazi misztikus kapcsolat-
rendszere számolódott fel; a kép, bár jól működik, befogadójából kiveszett a látott világ tarta-
lomrétegeihez kapcsolódó közvetlen (implicit) érzékenység, helyette a verbális helyettesítők 
(szurrogátum) adnak eligazítást. Így valójában korunkban mindkettő relativizálódik, hiszen 
a globális élményt annak valamilyen behelyettesítésével kísérelhetjük meg igazolni.

8  Hornyik Sándor: Vizuális kultúrák I–II. Magyar Építőművészet, 2005. 9. sz. http://www.magyarepitomuveszet.
hu/vizkult.php (2005. 08. 24-i megtekintés).

9  Butor, Michel: A szavak a festészetben. Corvina Kiadó, Budapest, 1986, 38.
10  Wittgenstein, L.: Philosophische Bemerkungen, a Schriften 2. köteteként. Frankfurt am Main, Suhrkamp, 1964. 

In Nyíri Kristóf: Képek mint eszközök Wittgenstein fi lozófi ájában. Világosság, 2002. 1. sz. http:// vilag0201,gxd 
(2005. 08. 12-i megtekintés).

11  Bornstein, M. H. (1984): Psichology and its allied disciplines. Vol. 1., Psichology and the humanities. Lawrence 
Erlbaum, Hillsdale, 1–40. In Farkas András (szerk.): Vizuális művészetek pszichológiája 2. Nemzeti Tankönyvkiadó, 
Budapest, 1997, 9., 141–142.

12  Panofsky, E.: Az emberi arányok stílustörténete. Magvető Kiadó, Budapest, 1976, 21.
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A vizuális kultúra a közoktatásban – elmélet és gyakorlat 11

„Az írásbeliség előtti nyelv merőben metaforikus, képekből táplálkozik, s képeket táp-
lál; az írásbeliség kibontakozásával nemcsak a szóbeli nyelv, hanem a képek is alárendelt 
helyzetbe kerülnek.” 13 A kép tehát mint entitás és mint kifejezésmód másodlagos szerepbe 
kényszerült az írásba mint külső memóriába való beágyazódásával. Pedagógiai kitekintés-
sel megállapíthatjuk, hogy szinte elképzelhetetlen manapság egy vizuális órán a teljeséggel 
vizuális problémafelvetés, gesztusokkal, bemutatással, szemléltetéssel és szemléletességgel. 
Enyhe képzavarral: csakis a verbális „talaj-előkészítés” következményeként érezzük bizton-
ságban kifejlődőnek „képi termésünket”. „A természet egyetlen rögzített megfi gyelési pont-
ból történő, betű szerinti utánzása szétrombolta a műalkotást mint képi organizmust”, amit 
azután a modern művészet tudott ismét megtalálni. „A tárgy nélküli művészet rávilá gított 
a képi mű strukturális törvényeire. Visszaadta a képnek eredeti szerepét: azt a dinamikus 
élményt, ami érzékeink tulajdonságain és ezek képi megszervezésén alapul.” 14 A képi repre-
zentációk virtuális világainak értelmezési kulcsfogalma ugyanaz a dinamizmus lesz, amely 
a folyamatos mozgás, változás valós világában mindig is jelen van. 

A képiség ’reconquistájának’ éppen a kép és szöveg megismerésbeli differenciált tudása 
adhat értelmes társadalmi szerepet. Fontos az a felismerés, hogy a háttértárak információi 
a kognitív funkciók más és más területeit aktiválják. Így belső dinamizmusuk végső soron 
a megértés és tisztánlátás záloga lehet. A dinamikus kép szöveggel ötvözve az emberiség 
eddigi története során a leginkább racionális gondolkodásra és legradikálisabb felvilágosí-
tásra adhat lehetőséget. Ugyanakkor a kép erősebben és közvetlenebbül hat az érzelmekre, 
az egyes egyének közötti intenzívebb kommunikációt és kölcsönös azonosulást inkább 
lehetővé teszi, mint a puszta szöveg. Az interaktív multimediális közegben közösségiség 
és racionalitás optimális viszonya valósulhat meg. 

A látáskutatás felismerései a személyiségműködés egészének kontextusába helyezve 
alapját képezhetik a (vizuális) nevelés új paradigmája megfogalmazásának a jövőben.

Kreativitás

„…az énfejlődés és az önrefl ektív képességek kifejlődését, az éntudat (személyes, a szociális 
éntudat és összetevőik) önismereteinek, önmotívumainak gyarapodását pozitív irányú hierar-
chikus rendszerré szerveződését, valamint a személyiség komplexitásának, kreativitásának, 
adaptivitásának növekedését jelenti.” 15 Az alkotó emberi működésről van tehát szó, mind-
arról, amit közkeletűen kreativitásnak nevezünk, és amit előszeretettel tűzünk pedagógiai 
zászlónkra is. Az alkotó embert jellemzően az élet kihívásaihoz mint problémamegoldáshoz 
való viszonya határozhatja meg.

13  Nyíri Kristóf: A 21. század fi lozófi ája felé. A Kecskeméten, 2000. 03. 26-án elhangzott előadás anyaga. http://
www.phil-inst.hu (2006. 09. 06-i megtekintés).

14  Kepes György: A látás nyelve. Gondolat Kiadó, Budapest, 1979, 227.
15  Nagy József: XXI. század és nevelés. Osiris Kiadó, Budapest, 2000, 232. (kiemelés az eredeti szövegben).
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Vizuális nevelés: kép, kreativitás, motiváció12

E viszony éltető eleme a személyiség adaptációs potenciálja, amely nem más, mint alkal-
mazkodás a világról tudottak ismeretében a világról még nem tudottakhoz. Ez a viszonyulás 
lehet passzív és aktív. Passzív, ha az esetek túlnyomó többségében a „járt út” törvényei 
mozgatják az alanyt, és aktív, ha tudása helyzetfelismerések eszköztárává képes válni. 

„A kreativitás olyan módszerek összességén alapszik, amelyek lehetővé teszik a folya-
matok invenciózus, de kockázatos szisztematizálását.” 16 Jelenkori pedagógiai munkánkban 
talán éppen ezzel a kockázatvállalással számolunk legkevésbé, amikor kreativitásról beszé-
lünk. Ezért a fogalomnak inkább valamiféle kedves önfeledtséget, „jópofaságot”, néhány, 
általában nekünk kedves személyhez kötődő különállással kapcsolatos jelentést kapcsolunk. 
Mai pedagógiai munkánk igyekszik kerülni a kockázatot. Általános tapasztalatom, hogy a 
rajztanár azt kéri a tanulóktól, hogy konkrét témákkal kapcsolatban készítsenek konkrét raj-
zokat vagy más, például plasztikai munkákat. Joggal tehetjük fel a fentiek alapján a kérdést: 
vajon miért nem azt kéri a gyermekektől, hogy egy adott témával kapcsolatosan készítsék el 
a lehetséges legtöbb vizuális feldolgozási lehetőséget? Itt természetesen a lineáris építkezés 
eszméjéről van szó, amely a kreativitás gondolatát a tanár/tanító kreativitására koncentrálja 
azzal, hogy az minél „izgalmasabb, érdekesebb” feladatokat legyen képes a tanulók szá-
mára kitalálni. A végeredmény ismert: a „színvonalas, szép, tiszta, rendezett, befejezett” 17 
gyermekmű, amely akár kiállítási tárgy is lehet. Az aktív problémalátás körülményei között 
viszont az invenciózusság, „sugalmazottság” azt jelentheti, hogy a tanár/tanító felől áramló 
erős és vonzó hatású erőtér indukálja a problémában megfogalmazódó megoldási lehető-
ségek felé való mozgások belső energiáit a gyerekekben. Az invenciózus módon (szótári 
jelentései: leleményes, találékony, ötletgazdag) felvetett problémának tehát a tanár/tanító 
átélt hitelességéből kell fakadnia, olyan természetűnek kell lennie, amely a tanuló részéről 
számos, sokféle területet bekapcsoló tapasztalati elemet tartalmaz, hiszen a már látottak 
magabiztosságot, fogódzót adnak, és elindítják a megoldások keresésének mechanizmusait. 
Ekkor beszélhetünk a tanuló oldalán motiváltságról (szótári jelentései: indoklás, hajtóerő, 
ösztönzés, megokolás, igazolás), amelyben a motívum, az indítóok a már ismertből való 
bátorságmerítés lehet. Ezek alapján vallom, hogy tanuló gyermeket közvetlenül motiválni 
nem, „csak” szellemi megindulásában inspirálni lehet és kell (szótári jelentései: sugalmaz, 
ihlet, ösztönöz), esetleg stimulálni (szótári jelentései: élénkít, serkent, felajz, fokoz, növel, 
ösztönöz, ösztökél, lelkesít, sarkall, késztet). 

Az ihletett, ösztönzött (tehát inspirált) cselekvés motivál, vagyis lehet a cselekedetek 
indoka és igazolása (motívum). E fogalmi tisztázatlanságok sokszor tragikomikus félre-
értésekhez vezetnek a pedagógia napi gyakorlatában, amikor a tanár/tanító a tanórák 
témaexpozíciójában különféle produkciókkal motiválni (vagyis: igazolni, megokolni) akar, 
ahelyett, hogy inspirálna, vagyis ihletne. Ezek a produkciók nézetem szerint leginkább 
időrabló modorosságok, amelyek az aktivizálás nehézségeit és a kutatásra bátorításhoz 

16  Vö.: Cole, M. – Cole, Sh. R.: Fejlődéslélektan. Osiris Kiadó, Budapest, 1997.
17  Jacob, P. – Jeannerod, M.: Quand voir, c’est faire. Working paper 99–01, Institut des Sciences Cognitives, 1999. 

http://www.isc.cnrs.fr/wp/wp07.htm (2005. november 20-i megtekintés).
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szükséges szakmai-módszertani ismeretek hiányát hivatottak elkendőzni. Mindezek forrása 
természetesen maga a pedagógiai közeg, a struktúra. A 21. század tanárának/tanítójának 
is kötelessége, hogy a kor szellemének megfelelő és nemcsak kor-szerű pedagógiai-mód-
szertani tudással rendelkezzék. 

Azt kell elérnünk a fentiek alapján, hogy a kommunikatív vizuális alkotás ne legyen/
lehessen valamely eszme, totalitás illusztrációja, és ne legyen/lehessen a külső világ valami-
féle egyenes fordítása, de az „élethosszig tartó tanulás” teleologikus módusza sem. „A ta-
nár minden téves beavatkozása félreviheti a tanuló vizuális ítélkezését, vagy megfosztja a 
felfedezés lehetőségétől , noha a tanuló többet nyerne belőle, ha ő maga végzi a felfede-
zést.” 18 Legyen/lehessen inkább a vég nélküli felfedezések lehetőségének a feltárt forrása. 
„Termé sze tes a művész és a művészeti oktató számára az a gondolat, hogy területe önálló, 
öntörvényű és öncélú.” 19 Ez az „öntörvényűség és öncélúság” – természetesen nem köznapi, 
pejoratív értelemben – az alapja az azonos tartalmak mentén elvárható különbözőségeknek; 
a szociális elvárások integrálódásának az egyénibe és megfordítva: a személyiség hangsúlyo-
zott, egyéniségben megfogalmazódó jelenlétére a szociálissal való kommunikációban. 

„A kreativitással kapcsolatos kutatások abból a hiányérzetből fakadtak, hogy az intelli-
genciatesztelő mozgalom egy dimenzióra redukálja az embert, és így a kognitív képességek 
más dimenziói rejtve maradnak. Sokan hisznek abban, hogy a kreativitás az intelligenciához 
hasonlóan mérhető.” 20 Howard Gardner azon kifogásának ad hangot, hogy az intelligencia-
tesztek éppen a pillanatnyi lelki állapotra vagy a motiváltságra nézve nem adnak semmiféle 
információt. 21 Hozzátehetjük: hasonlatosan a mi öt jegyből való osztályzatainkhoz, amelyek 
ilyen értelemben sajátos teszteknek tekinthetők, és szintén nem adnak semmilyen érdem-
leges információt a személyiség státuszáról. 

A kreativitás mérésére kidolgozta a „Szokatlan használat”-tesztet. Egy-egy tárgy haszná-
latának szokványos módjától való elszakadás képességét, a divergens szemléletet, a kreati-
vi tást méri. Vizsgálata szerint a konvergens és a divergens gondolkodás egyformán eredmé-
nyes az iskolában. A kreatívabbak viselkedése kevésbé konvencionális, jobb a humor érzékük, 
és kevésbé tűrik a kötöttségeket. A kreativitás guilfordi meghatározása komple menter vi-
szonyt feltételez az intelligencia és a kreativitás között. Idézzük fel a kulcs fogalmakat!

Divergens gondolkodás:•  arra tesz képessé, hogy az asszociációk útján újabb és újabb 
lehetőségekhez jussunk el. 
Elágazó (hálózatos) gondolkodás:•  asszociatív hálózatokat alkot, egy-egy fogalomtól 
sokféle út vezet a másikig. (A vertikális gondolkodás a fogalmakat hierarchikusan 

18  Arnheim, R.: A vizuális élmény. Gondolat Kiadó, Budapest, 1979/2004, 132.
19  Uo. 135.
20  Lásd még erről: Gáspár Mihály: A kreativitás kutatási irányai. Új Pedagógiai Szemle, 2004. 10. sz.; 

Knausz Imre: Műveltség és autonómia. Új Pedagógiai Szemle, 2002. 11. sz. 3–8. http://www.epa.oszk.
hu/00000/00035/00064/2002-10-ta-Knausz-muveltseg.html (2006. 01. 05-i megtekintés).

21  Gardner, H.: The arts and human developement: A psichological study of the artistic process. Wiley, New York. 
In Farkas András (szerk.): Vizuális művészetek pszichológiája 2. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1997, 341.
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Vizuális nevelés: kép, kreativitás, motiváció14

rendezi el, és az egyik fogalomtól a másikig, az egyik gondolattól a másikig ezeken a 
hierarchikus pályákon jutunk el.)
Originalitás:•  a kreatív gondolkodás fontos sajátossága, hogy eredeti, mások megoldá-
saitól különböző válaszokat tud adni a problémákra. 
Hipotézisalkotó gondolkodás:•  az alkotó intuíciót állítja a középpontba.(Míg a hipotézisek 
ellenőrzéséhez konvergens gondolkodásra van szükség, addig a hipotézisek felállítá-
sához intuíción alapuló ötletekre.) 
A • fl uencia és a fl exibilitás a kreativitásban az originalitás, az egyediség összetevőiként 
megfogalmazódó egyéni jellegzetességek, amelyek feltárása és „hasznosítása” az 
alkotó pedagógus nélkülözhetetlen, személyre szóló nevelési eszköze kellene hogy 
legyen.

Fontos megemlítenünk a határtudományok nézeteit is a kreativitás fogalomkörével kapcso-
latosan, amelyek szemléletbeli sajátosságait Pléh Csaba a következőképpen fogalmazza meg: 
„…a biológiai és fi lozofi kus kitágítások közben a kognitív szemlélet ma úgy találja meg újra 
helyét, hogy nem adja fel a belső reprezentációk világának elvét, csak ezt kétfelé, az agy és 
a társas élet felé lehorgonyozva eredezteti valahonnan.” 22

Az intuíciót, a kreativitás sokak által titokzatosnak beállított mozzanatát hazánkban 
Barkóczi Ilona kísérleti megközelítésben igyekszik átláthatóvá tenni. Barkóczi a Gestalt-
hagyományokból kiindulva, a belátásos problémamegoldás kísérleti modelljét alkalmazza. 
Ilyen helyzetekben a kreatív és nem kreatív személyek információfelhasználási jellegzetessé-
geit hasonlítja össze. Megállapítja, hogy a kreatív személyek a rendelkezésre álló információk 
szélesebb körét hasznosítják, és hogy ez a hasznosítás nem feltétlenül tudatos. 23

Ward és Smith (1992) 24 nézete szerint két fázisban, egy alkotó és egy felderítő mozzanat-
ban érhető tetten a kreatív momentum. Az alkotó periódusban az alany előzetes struktúrát 
konstruál a mentális reprezentációban, amely a felfedezés folytatásának egy kelléke. A má-
sodik, a felderítő periódusban e kellék használatával születik meg a kreatív ötlet. 25

A hagyományos comeniusi–herbarti iskola a normatív, konvergens, vertikális, hipotézis-
ellenőrző gondolkodást preferálja, amelynek nincs igazi megoldása a kreatív személyiség 
originalitásának kezelésére. Paradigmatikus jelentőségű lehet a jövőre nézve a reformpeda-
gógiák tapasztalatainak, a kognitív idegtudományi megállapításoknak az integrálása egy 
kompetencia alapú pedagógiai modellben a kreatív személyiség konstruktív modelljének 
kialakítására és fejlesztésére, annál is inkább, mert ez a NAT (2007) kereszttantervi struk-
túrájának is meghatározó eleme. 

22  Pléh Csaba: Előadás a VIII. MAKOG (Magyar Kognitív Tudományi) Kongresszuson. Szeged, 2000. február 4. 
www.cogsci.bme.hu/csaba/docs/magyar/evolucios%20pszich/memek.doc (2005. 12. 03-i megtekintés).

23  Gáspár Mihály: i. m.
24  In Jacob, P. – Jeannerod, M.: i. m.
25  Lásd erről még: Laki János: Receptivitás és kreativitás. 2002. http// www. zeus.phil-inst.hu/recepcio/htm/1/102_

belso.htm (2005. 09. 12-i megtekintés).
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A kreativitás az adaptív viselkedéshez szükséges képességcsoport. A kreativitás el- és 
felismerése nem azt jelenti, hogy minden megoldás jó, és minden koncepció elfogadható, 
hanem azt, hogy a problémáknak többféle megoldásuk lehet, sőt maga a problémafelvetés 
is többféle lehet. A kreativitás alapvető emberi tulajdonság: komponensei mindenkiben 
megvannak, a nevelés feladata ezek feltárása, értelmezése, személyre szóló fejlesztése, 
nyomon követése. A gyereknek meg kell tanulnia nyitottan és előítéletek nélkül tájékozód-
ni a természeti és szociális külvilágban, a lehetséges megközelítési módok mérlegelését, 
asszociációk fölidézését az adott problémára korábbi tapasztalataiból, az új probléma kap-
csolatba hozását más problémákkal és e feltételek együttes átélését. Ennek legfontosabb 
feltétele az önálló gondolkodásra és az új gondolatokkal szembeni toleranciára való nevelés. 
Így a kreativitásra nevelés legfontosabb elveinek kell tekintenünk az önálló, ösztönzött 
tanulás, a saját kezdeményezés, a(z) (ön)tudatosság feltételeinek megteremtését, amelyek 
vonatkozásában fontos transzferhatásokat érvényesíthetünk. A kreativitás fontos eszköze 
a művészeti nevelés, amelynek sikertartalmai – mint motívumok – átvihetők a személyiség-
fejlesztés más területeire is. 

Pszichés motívumok, motiváció

Ahogyan azt az előzőekben is láttuk, a motiváció a pedagógiai munka jelentős és sok eset-
ben félreértett gyakorlati kérdésköre. A 17. századtól kezdve egyre határozottabban fo-
galmazódik meg a nevelés és az oktatás feladatainak differenciálódása iránti társadalmi 
igény (Comenius, Apáczai stb. munkássága). A hangsúlyok elhelyezése strukturális kérdés: 
iskolakoncepciók és kísérleti elképzelések épülnek az oktatás vagy a nevelés társadalmi 
szükségességének értelmezésére. 26 A nevelési szempontok differenciálódásával a személyi-
ség szerepének egyre hangsúlyosabb megfogalmazásával megkerülhetetlen kérdéssé vált a 
gyakorlat számára a motiváció, a motívumok szerepének át- és újraértelmezése. A közelmúlt 
motiváció-, motívumkutatásainak néhány jellemző irányát áttekintve látni fogjuk, hogy a 
tudományos kutatás töretlen lendülettel igyekszik feltárni a még rejtett összefüggéseket, 
irányokat és tényezőket. Aki azonban ismeri a napi gyakorlat pedagógiai megalapozottságát, 
az tudja, hogy a nagyszámú kutatási eredmény ellenére ezekből a nagyon is gyakorlat-
orientált megállapításokból vajmi kevés származik át a képzés bármely szintjére. Tehát ez 
esetben (is) az elmélet és a gyakorlat diszkrepanciájával állunk szemben. Pedig a személyiség 
pszichikus működései leírásának elengedhetetlen feltétele a cselekedetek mozgatóerőinek 
feltárása és megértése, vagyis „a motívumrendszer fejlődésének segítése (…) a nevelésnek 
(…) felel meg”. 27

26  Pukánszky Béla – Németh András: Neveléstörténet. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1997.
27  Nagy József: A kompetencia alapú tartalmi szabályozás problémái és lehetőségei. In Loránd Ferenc (szerk.): 

A tantervi szabályozásról és a bolognai folyamatról 2003–2004. Az Országos Köznevelési Tanács jelentése. OM–
OKNT, Budapest, 9–36.
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Minden célirányos viselkedést célszerű motivált viselkedésnek tekintenünk. Cselekvé-
seink alapvető indítékai azok a késztetések, amelyeket valamely szükséglet jelentkezése hoz 
létre. Leegyszerűsítve: ezek a késztetések a motívumok. Clark L. Hull drive-redukció elmélete 28 
értelmében az élettani állapotok szükségletként jelentkeznek és reprezentálódnak az agyban. 
Ha ez automatikusan vezérelt testi működéssel nem szüntethető meg, akkor az idegrend-
szerben cselekvésre késztető feszültségi állapot, hajtóerő, drive jön létre. Ez az állapot addig 
marad fenn, amíg a feszültséget célirányos viselkedés nem csökkenti. A cselekvésre készte-
tő erő tehát a magas feszültségállapot redukálása. A drive erőssége nemcsak a szervezet 
állapotától, hanem a környezettől is függ. Ha a drive-redukció sikeres, az egyben a hozzá 
vezető cselekvéssor megerősítését, ismétlődésének esetén megtanulását jelenti. Az 1940-
es, 1950-es évek pszichológiai elméletei úgy tartották, hogy az összes alapvető motívum 
a drive-redukció alapján működik; vagyis: a motívumok arra irányulnak, hogy redukálják a 
személy által feszültségként átélt pszichikus állapotot, és a feszültség (drive) csökkenése 
örömet szerez. Az arousalszint-szabályozás elve az 1960-as évektől foglalkoztatja a kutatókat. 
Az érzelem kéttényezős elmélete (Schachter és Singer; Hebb) 29 az érzelmekben a vegetatív 
aktivációs állapot, az arousal kognitív magyarázatát tételezi fel úgy, hogy az érzelmek az 
általános vegetatív aktivációs szint megváltozásával járnak, és minőségüket az határozza 
meg, hogy hogyan magyarázzuk, értelmezzük ezt a változást. Az elmélet feltételezi, hogy 
az arousal magyarázati igényt indukál, de ha ilyen nincs, akkor a környezetben keressük az 
arousalemelkedés okát. 

R. W. White az effektancia fogalmán a kompetencia motivációs aspektusát érti mint a 
környezettel való hatékony interakció képességének feltételét: „az effektanciakésztetés nem 
más, mint amit a neuromuszkuláris rendszer csinálni akar, ha egyébként nem elfoglalt, vagy 
a környezet enyhén stimulálja.” 30

A különféle elméletek egyfelől külső, másfelől belső tényezőkből vezetik le a motiváció 
jelenségét, lényegi jegyeit. A külső kényszerítő hatásokra adott reakcióit írják le a következő 
folyamatok: a magatartás megerősítése a helyes magatartás jutalmazásával, illetve a helyte-
len magatartás meggátolása a megerősítés megvonásával. A szükségletek teóriája: Maslow az 
embereket mozgató szükségleteket öt, hierarchikus szerkezetű kategóriába sorolja. A célok 
teóriája (Ford) rámutat, hogy az emberek gyakran proaktív módon reagálnak arra, hogy mit 
akarnak tenni, és miért akarják az tenni. 31

A belső motiváció teóriája: Csíkszentmihályi Mihály az „áramlat”, fl ow 32 fogalmával határoz-
ta meg a motiváció működéseit: „…vannak alkalmak, amikor az ember elmélyül valamiben, 
(…) amikor úgy tűnik, hogy a boldogság tényleg elérhető. Ezek azok a pillanatok, amelyeket 

28  Hivatkozik rá: Nagy József: XXI. század és nevelés. Osiris Kiadó, Budapest, 2000, 128–145.
29  In Jacob, P. – Jeannerod, M.: i. m.
30  Józsa Krisztián: Az elsajátítási motiváció szerepe a kritériumorientált pedagógiában. Új Pedagógiai Szemle, 

2000. 10. sz.
31  Leírás: Atkinson, R. L. et al. (szerk., 1993): Pszichológia. Osiris Kiadó, Budapest, 1997.
32  Csíkszentmihályi Mihály: Flow. Az áramlat. A tökéletes élmény pszichológiája. Akadémiai Kiadó, Budapest, 

2001.
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én „fl ow”-nak neveztem el, mert amikor az emberek arról beszélnek, hogyan éreznek, amikor 
az életük a legizgalmasabb, a legélvezetesebb, gyakran úgy írják azt le, mint egy spontán, 
erőfeszítés nélküli mozgást, mint egy folyó áramlását.” 33 A tevékenység tehát világos célokat 
vonultat fel, és azonnali visszacsatolással (feed back) szolgál a válasz hatékonyságáról. 

Pedagógiai szempontból talán a legjelentősebb kortárs kutatási irány az elsajátítási 
motiváció, a mastery motivation vizsgálata. „Elsajátítási motiváció alatt azt értjük, mely 
bizonyos feltételek fennállása esetén elvezethet egy készség teljes, optimális elsajátításá-
hoz, begyakorlottságához. Az elsajátítási motívumok öröklött alapokon állnak. Működnek, 
működtethetők csecsemő-, óvodás-, iskoláskorú gyerekeknél, sőt felnőtteknél is.” 34 Az el-
sajátítási motiváció olyan „pszichológiai mozgatóerő, amely arra ösztönzi az egyént, hogy 
önállóan, koncentráltan és kitartóan próbálkozzon olyan probléma, feladat megoldásán, 
készség elsajátításán, ami legalább kismértékben kihívást jelent számára”. 35

Dolgozatunk szempontjából lényeges idéznünk Nagy József meghatározását a mastery 
motivationnel kapcsolatosan: „az elsajátítási motiváció önmódosuló/önfejődő komponens-
rendszer. Az elsajátítási motívumok az elsajátítási motiváció működésének folyamatában az 
érdekértékelés és érdekeltségi döntés viszonyítási alapjai.” 36 E meghatározásnak talán az a 
legfontosabb üzenete, hogy az alanynak (tanuló) különbséget kell tudnia tenni a cél és a 
célhoz vezető cselekvés között. Az elsajátítási motiváció kutatásainak fontos felismerése, 
hogy a motiváció akkor működik teljes energiával, ha van cél és feladat, vagyis ha nem 
közömbös és közhelyes a (pedagógiai) szituáció. 

A szükségletek mint motivációs tényezők tehát olyan értéktermészetű indíttatásokat 
tartalmaznak, amelyek egyben a cselekedetek motívumaiként, drive-ként, fl ow-ként vagy 
elsajátítási motivációként belső hajtóerőt „termelnek”. Tervezett nevelési struktúrában neve-
sített módon, egyfajta célokságként jelenhetnek meg, hiszen mint alapvető motívumok 
a viselkedés azon meghatározó tényezői lesznek, amelyek a szervezetben bekövetkezett 
élettani (pszichés) változásokkal közvetlenül kapcsolatosak. Ugyanakkor a biológiai ténye-
zők mellett a társadalmi és kulturális tényezők szerepe is jelentős. Ezek részint szociális, 
részint kognitív, részint személyes természetűek. 

Pedagógiai tekintetben a következő összefoglalást tehetjük a motívumok értéktermésze-
tével kapcsolatosan: motívumok azok a belső hajtóerők, amelyek a társadalom egésze vagy 
annak értékközvetítő csoportjai által közvetített eszmények, értéktartalmak megszerzésének 
vagy megvalósításának késztetéséből fakadnak. A motívum mint érték és mint közvetett 
(közvetítő) tudáshordozó biogén, szociogén és pszichogén szükségletek komponensrendszere, 
amely az ismeret és a kompetencia viszonyrendszerében „…az értékes, érvényes, haszno-
sítható tudás egyik kategóriája”. 37

33  Uo. 7.
34  Józsa Krisztián: i. m. 1–2.
35  Uo. 9.
36  Nagy József: XXI. század és nevelés. Osiris Kiadó, Budapest, 2000, 151. (Kiemelés: Strohner József.)
37  NAT 2003. Oktatási Minisztérium, Budapest, 2003, 161.
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Vizuális nevelés: kép, kreativitás, motiváció18

Véleményem szerint ebben az összefüggésben a motívumot joggal rendelhetjük a pe-
dagógiai folyamat értékkategóriája alá, annál is inkább, mert kiépülése, aktivitása, vagyis 
a motívumok belső szükségletekből fakadó hajtóereje nélkül az élethosszig tartó tanulás 
teleosza nem vethető fel. 

Összegzés

Ebben a rövid áttekintésben a vizuális nevelés néhány elemének felsorolásszerű bemuta-
tására volt lehetőség. Mindazonáltal fontosnak tartom a horizont kinyitását olyan elméleti 
megállapítások felé, amelyek lehetővé tehetik a pedagógus számára a (vizuális) nevelés fo-
lyamatainak jobb megértését egyfelől vizuális-szakmai, másfelől társtudományi irányokból. 
Ezeken keresztül talán lehetővé válik értelmes, 21. századi alternatívák megfogalmazása 
a gyakorlat számára is.
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Kiss Virág

Képek tudománya a mérlegen:
avagy többet ér-e még egy kép, mint ezer szó*

Nem csak rajztanároknak

A cikk az iskolai rajztanításban rejlő sokoldalú fejlesztési lehetőségeket tár-
gyalja. Gondolatmenetének alapját a NAT Vizuális kultúra műveltségterületének 
kompetenciaterületei, illetve egy olyan kutatás eredményei adják, amely a Vizuális 
kultúra kompetenciaterületei és a kulcskompetenciák összefüggéseit vizsgálta. 
A hagyományosan a rajztanításhoz rendelt esztétikai kulcskompetencia fejlesz-
tése mellett számos más kulcskompetenciával is szoros kapcsolatban áll a NAT 
Vizuális kultúra műveltségterülete.

Ha igaz, hogy egy kép többet ér, mint ezer szó, ahogy két és fél ezer éve a régi kínai közmon-
dás megfogalmazta ezt az azóta sokat idézett mondatot, akkor a mai, képekkel elárasztott, 
rohanó világban a képek tudományának jelentős szerepet kellene kapnia az oktatásban. De 
ennek tantárgyi szinten az ellenkezőjét tapasztaljuk…

Cikkemben áttekintem, hogy a mindennapos rajzórai tevékenységek (optimális esetben) 
milyen területeken hatnak diákjaink fejlődésére, milyen kompetenciákat fejlesztenek. A mai 
vizuális nevelés céljaiban és eszközeiben is gazdag, az élet szinte minden területét érinteni 
képes komplex rendszer, egyfajta módszercsomag a világ befogadására, azon belül ön-
magunk megismerésére. Amiért pedig nem csak rajztanároknak címeztem a cikkem, annak 
oka, hogy a rajz és vizuális kultúra tantárgyban rejlő fejlesztési lehetőségeket megpróbálom 
tanártársaimnak bemutatni. Jó lenne, ha a vizuális nevelésről elmélyültebb kép alakulna ki 
kollégáinkban, azért is, hogy szerepe a megfelelő helyre kerüljön; arra használjuk, amire 
való, s lehetőségeit ne hagyjuk kiaknáznatlanul az iskolákban. 

A cikk elején a kompetenciákról, a Művészetek műveltségterület kulcskompetenciákkal 
való kapcsolatáról írok, majd ennek alapján kifejtem, hogy a rajz és vizuális kultúra tantárgy 
mai tanítása milyen területek fejlesztésére alkalmas leginkább (ez a kép kissé különbözik 
a tantárgy hagyományos képétől).

*   Köszönöm Bodóczky Istvánnak a támogatást és a segítséget.
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A NAT vizuális kultúra műveltségterületének
kapcsolata a kulcskompetenciákkal

Napjaink pedagógiájának egyik kulcsfogalma a kompetencia. A kompetencia a pedagógiában 
háromdimenziós fogalom: képességek-készségek, ismeretek és attitűdök-viszonyulások 
egységéből áll. 

„A pszichológia a kompetenciaérzést az egyén személyes képességének megtapasz-
talásából és a valódi teljesítményéből eredő érzésként defi niálja. Ez a pozitív érzés, mely 
sikerélményt nyújt, a fejlődés sarkalatos, előrevivő tényezője. Maga a kompetenciaélmény 
mint hatóerő, effektivitás jelenik meg.” 1 Ez utóbbi leírás talán plasztikusabban érzékelteti 
a fogalom tartalmát, és jobban megértjük belőle, miért is volt fontos lépés a tantervek 
kompetenciaalapú átalakítása. Az aktuális alaptantervben tehát azt találjuk, hogy milyen 
kompetenciák fejlesztendők, és a kompetenciákhoz azok részeként kapcsolódnak a szük-
séges tartalmak.

A NAT megjelöl kulcskompetenciákat 2 is, amelyek fejlesztése nem egyetlen műveltség-
terület feladata, hanem több különböző tantárgy tevékenységein keresztül valósul meg. 
A kompetenciák tartalmazhatják egymást (pl. a nyelvi kommunikációnak része az anyanyelvi 
kommunikáció és az idegen nyelvi kommunikáció is, a szociális kompetenciának része a 
kommunikáció, annak a nyelvi kommunikáció), és lehetnek közöttük átfedések is.

A NAT-ban a Művészetek műveltségterület részeként megjelenő Vizuális kultúra művelt-
ségterület által fejlesztett kompetenciák azonosak minden fejlesztési szakaszban, de eltérő 
hangsúllyal, eltérő ismeretek átadásán keresztül valósulnak meg. Ezek a következők:

észlelés, tapasztalás, megfi gyelés,• 
ismeretszerzés,• 
térérzékelés, térbeli tájékozódás,• 
kommunikáció,• 
alkotás,• 
problémamegoldás,• 
önismeret, önszabályozás.• 

Ezeket a kompetenciákat részekre is lehet bontani aszerint, hogy milyen képességek, kész-
ségek, ismeretek és attitűdök fejlesztése rendelhető hozzájuk az adott korosztály esetében. 
Például a problémamegoldás más szinten jelenik meg az alsó és a felső tagozaton, illetve a 
serdülőknél a középiskolában, szép fokozatosan épül fel és bomlik ki a folyamatos fejlesztés 
során, ahogy ez az 1. táblázatban 3 is látható (a középső két szintet, az 5–6. osztály, illetve 
a 7–8. osztály szintjét kihagytam az ábráról). A táblázatban a bal oldali mezők a kulcs-
kompetenciákkal való kapcsolódást mutatják. 

1  Dornes Martin: A kompetens csecsemő. Ford.: Vekerdy János. Pont Kiadó, Budapest, 2002.
2   L. az 1. táblázatban.
3   Bodóczky István – Kiss Virág – Rápli Györgyi: Kompetenciaháló a NAT Művészetek műveltségterületéhez. 

2008 (kézirat).
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1. táblázat: Képességek, ismeretek és attitűdök fejlesztése
az 1–4. és 9–12. évfolyamon, rajz és vizuális kultúra tantárgyban 
(problémamegoldás-kompetencia)

Kulcskompetenciák Kompetenciák

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Képességek
Ismeretek

(témakör, kulcs-
fogalom, összefüggés)

Attitűdök

6. Problémamegoldás 1–4.

     6  8  
6.1 Feladatok helyes 
értelmezése, helyzet-
felismerés

6.1 Célszerűség 6.2 Önállóságra 
törekvés
6.2 Megoldásra 
törekvés

1     6  8  
6.2 Ötletesség, krea-
tivitás

6.2 Ötletgyűjtés
6.2 Érdekes, szokatlan 
ötletek felismerése

6.2 Rugalmasság
6.2 Szokatlanság 
elfogadása

   4  6  8  
6.3 Munkaszervezés, 
tervezés

6.3 Folyamatábra 
6.3 Használati utasítás, 
összerakási utasítás, 
sorrend

6.2 Sikerorientáltság
6.2 Szabálytartás

6. Problémamegoldás 9–12.

     6    
6.1 Feladatok helyes 
értelmezése, helyzet-
felismerés

6.1 Helyzetismeret
6.1 A kapott feladat 
újrafogalmazása

6.1 Megértési igény
6.1 Pontosság

     6 8 9

6.2 Ötletesség, krea-
tivitás

6.2 Megoldási lehető-
ségek keresése, ötletek 
a megoldásra

6.2 Önállóságra 
törekvés
6.2 Megoldásra 
törekvés
6.2 Bátorság a kísérle-
tezésre

   4  6  8 9

6.3 Munkaszervezés, 
tervezés

6.3 Önálló témakutatás
6.3 A megoldás lépései-
nek sorba rendezése

6.3 Folyamatábra
6.3 Modellezés

6.2 Próbálkozási haj-
landóság
6.2 Türelem

     6    
6.4 Időérzék, időke-
zelés

6.4 Időbeosztás 6.4 Önkontroll

6.4 Rugalmasság

     6  8  
6.5 Mérlegelés, döntés 6.5 Célszerűség

6.5 Eszközválasztás
6.5 Céltudatosság

1     6 9
6.6 Gondolatmenet 
megfogalmazása és 
értelmezése

6.6 A problémameg-
oldás folyamatának 
dokumentálása

6.6 Közlési vágy

Kulcskompetenciák
1. Anyanyelvi kommunikáció, 2. Idegen nyelvi kommunikáció, 3. Matematikai kompetencia, 4. Természet-
tudományos kompetencia, 5. Digitális kompetencia, 6. A hatékony, önálló tanulás, 7. Szociális és állampolgári 
kompetencia, 8. Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia, 9. Esztétikai-művészeti tudatosság és 
kifejezőképesség
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Érdekes lehet, hogy a NAT Művészetek műveltségterületén belül az egyes részterületek 
melyik kulcskompetenciával milyen mértékben kapcsolódnak. Az 1. ábra diagramjai 4 (A, B, 
C, D) annak alapján készültek, hogy a terület kompetenciahálójában hány hozzárendelést 
kapott az adott kulcskompetencia. Erről leolvasható, hogy a Művészetek egyes műveltségi 
részterületein belül milyen kulcskompetenciák a dominánsak. Az „A” a Vizuális kultúra, 
a „B” a Médiaismeret, „C” az Ének-zene, a „D” pedig a Dráma és tánc műveltségterület 
diagramja. (Az egyes területek kompetenciahálóját más-más szakember készítette, ezért 
egymással nem vethetőek össze, csak önmagukon belül.)

1. ábra: A Művészetek műveltségterület részterületein megjelenő kulcskompetenciák 
százalékban 

Mozgóképkultúra
és médiaismeret

-

1. Anyanyelvi kommunikáció, 2. Idegen nyelvi kommunikáció, 3. Matematikai kompetencia, 4. Természettudomá-
nyos kompetencia, 5. Digitális kompetencia, 6. Hatékony, önálló tanulás, 7. Szociális és állampolgári kompetencia, 
8. Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia, 9. Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség

Ezek alapján úgy látható, hogy az egyes területek más kulcskompetenciákat fejlesztenek 
inkább. 

a) Vizuális kultúra: legjobban a hatékony, önálló tanulásra van hatással (ez az eszté-
tikai kulcskompetenciánál is magasabb). Az esztétikai kulcskompetenciával a kap-
csolata nyilvánvaló, emellett a matematikai, a természettudományos és a digitális 
kompetenciák, illetve a szociális és vállalkozói kompetenciákkal való kapcsolódása 
is számottevő.

b) Mozgóképkultúra és médiaismeret: az anyanyelvi kompetenciával van legszorosabb 
kapcsolatban, de kiemelkedő a szociális és az esztétikai kulcskompetenciákkal is a 
kapcsolat. Az önálló tanulásra is jelentős a hatása.

c) Ének-zene: legdominánsabb az esztétikai jelleg, erőteljes hatással van a nyelvi, eb-
ben is kiemelten jelentős mértékben az idegen nyelvi kommunikációra, kapcsolódik 
a matematikával.

d) Dráma és tánc: kiemelkedő a kapcsolata a szociális kompetenciával (együttműkö-
dés, kommunikáció…), jelentős a nyelvi kompetenciákkal való kapcsolata is, szintén 
kiemelkedő az esztétikai kompetenciával a kapcsolat. 

4   A diagramok Bodóczky István Áthallások konferenciára készített prezentációjából származnak. Budapest, 2009. 
március (kézirat).
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A továbbiakban sorra veszem a NAT Vizuális kultúra műveltségterülete által megfogalmazott 
kompetenciaterületeket. A Vizuális kultúra műveltségterületet az iskolák túlnyomó részé-
ben leghangsúlyosabban a rajz és vizuális kultúra nevű tantárgy képviseli, de számottevő a 
mozgókép és média tantárgy vizuális vonatkozása is, és minden más tantárgynak van Vizuá-
lis kultúrához kapcsolható vonatkozása. Én elsősorban a rajz és vizuális kultúra tantárgyra 
összpontosítok a továbbiakban. 

A vizualitás fokozódó térhódítása, az integráció, a holisztikus nevelés igénye mind abba 
az irányba hatnak, hogy a vizuális nevelés hagyományos módját egy új, a kor követelmé-
nyeihez illesztett módnak kellett felváltania. 5 A korábbi, „hagyományos” rajztanítás képző-
művészet-centrikus volt. 1995-től rajz helyett vizuális kultúra lett a műveltségterület neve. 
A névváltozás jelzi a szemléletváltást is: a művészet mellett a hétköznapi vizualitás nagy 
szerepet kap a tantárgyban. „A vizuális nevelés legfontosabb feladata segítséget nyújtani 
a fi ataloknak a sokasodó vizuális élmények, különböző helyekről származó vizuális jellegű 
információk kritikus feldolgozásához, hasznosításához.” 6 

Ez nemcsak új témákat helyez előtérbe (öltözködés, lakberendezés, digitális képalkotás, 
fotó, honlap stb.), de a klasszikus művészetnek is egy másfajta, az aktuális jelenségekhez 
vezető megközelítését ösztönzi, illetve nagyobb szerepet kap benne a kortárs művészet, 
amelynek aktualitása van, a mai élet alapkérdéseit fogalmazza meg a művészet nyelvén. 

A rajz és vizuális kultúra mai felfogásában nagy szerepet kapnak azok a képességek és 
kompetenciák, amelyek a többi tantárgy tanulásában, illetve a mindennapi életben nagyon 
hasznosak. Ilyenek például: a modellalkotás képessége, elvonatkoztatási és absztrakciós 
képesség, áttekintőképesség, az önálló problémamegoldás, a munkaszervezés, a kommu-
nikáció képessége stb. 

A műveltségterület egyik erőssége, hogy alkalmasan választott feladatok és megfelelő 
gondolkodásmód révén a mindennapi élettel szoros kapcsolathoz vezet. Rendeltetéscentrikus 
tárgykultúra, fogyasztói magatartásformák, otthonosságérzés teremtése világunkban: mind 
része napjaink vizuáliskultúra-oktatásának. 

A mai rajzórai feladatokat jellemeznie kell a komplexitásra való törekvésnek is, és ez 
lehet a tantárgy egyik legfőbb erőssége a jövőben. 

1. Észlelés, tapasztalás, megfi gyelés
A vizuális nevelés e területe szoros kapcsolatban van a tanulásmódszertannal. Az érzékelés 
érzékenységének fokozása, érzékeléseink tudatosítása, rendszerezése, a koncentráció fenn-
tartása, a fi gyelem összpontosítása, a lényeges és a lényegtelen szelektálása rendszeres 
gyakorlásban fejlődik ki. Személyes tapasztalatom szerint ma például az iskolázott szülők 
jó képességű középiskolás gyerekei sem tudják, hogy milyen színt kapunk a kék és a sárga 
összekeverésével, ami pedig nem tűnik nehéz problémának, és kellő mennyiségű érzéki 

5   Bodóczky István: Áthallások konferenciára készített prezentációja. Budapest, 2009. március (kézirat).
6   Uo.
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élmény (festés, színkeverés) után ez nem lehetne kérdés. A formák, színek, anyagminősé-
gek, konzisztenciák megfelelő érzékelése, a velük való manipuláció és tudatosításuk, sőt 
nyelvi meghatározásuk nélkülözhetetlen a tanuláshoz, bármely tárgy tanulásához. Például 
jó képanyag összeválogatása az internetről egy természettudományos projektfeladathoz 
jártasságot igényel az érzékelés-észlelés területén. A mai világban a digitális képek minő-
ségének érzékelése (megfelelő felbontás, színhelyesség, tömörítés mértéke stb.) ennek a 
kompetenciának egy új területe és ismerettartalma lehet. 

2. Ismeretszerzés
Az ismeretszerzés területén több más képesség, készség mellett kiemelt szerepe van a 
vizuális memóriának és a vizuális összefüggések meglátásának, a csoportosítás képessé-
gének vizuális jellemzők alapján. A vizuális memória a hatékony tanulás egyik legfontosabb 
eszköze lehet, például nagy mennyiségű nehéz, elvont tartalmat sokkal könnyebb vizuali-
zálva megjegyezni. A csoportosítás, a vizuális rendszerezés képességének fontosságára és 
sajátosságára dr. Kiss Balázs pók- és rovarbiológus kutató hívta fel a fi gyelmemet, aki több 
„új” rovarfajt, illetve egy nemzetséget is felfedezett már. Azt mondta, hogy a tipizálás akkor 
megy gördülékenyen, ha kellő mennyiséget látott az ember az adott fajból, nemzetségből, 
mert így kialakul a típus egyre árnyaltabb képe a tudatban. Konrad Lorenzre 7 hivatkozott e 
téren: „…a strukturális szabályosságok kiemelése (…) kiiktatja az esetlegességeket, kiszűri 
a zajt a környezetből származó információból, és kiemeli a szabályos, ismétlődő mintáza-
tokat.” 8 Ugyanezen az elven működik a divat is: a sok vizuális ingerből kialakul bennünk 
egy általános kép az aktuális trendről, ha kellő mennyiségben találkozunk vele. A rajzórai 
tevékenységek fejlesztik a formakultúrát és a formaérzékenységet, amelyek tehát alapjai a 
tudományos megismerésnek is.

Sajátos jellemzője még a tantárgynak, hogy a lexikális vagy deklaratív ismeretek mellett 
sok procedurális ismeretet 9, „eljárástudást” tartalmaz. A procedurális ismeretek olyanok, 
mint – hétköznapi hasonlattal élve – a kerékpározás: nem megfogalmazni szoktuk, hanem 
végrehajtani. Ilyen például a színkeverés, a szabadkézi rajzolás, az eszközhasználat. 

Itt, az ismeretszerzésnél említem meg, hogy a rajzolás maga is a megismerés egyik 
módja s eszköze, ami közelebb visz a jelenségek megértéséhez („tanulmányrajz”), gondol-
junk csak Leonardo rajzaira, amelyeknek a létrejöttében a tudományos megismerés és a 
megértés vágya legalább annyira jellemző, mint az esztétikai törekvések.

7  Lorenz, Konrad: Az alakérzékelés mint a tudományos megismerés forrása. In Lorenz, K.: Az állati és emberi 
viselkedésről. Totem, Budapest, 2001, II. k., 230–269.

8   Lehmann Miklós: A reprezentációk evolúciója: az észleléstől a tudományig. http://www.tofk.elte.hu/tarstud/
lehmann/repevol.pdf (Letöltve 2009. április 27.)

9   „…folyamat jellegű, tevékenységben, cselekvésekben megnyilvánuló tudás. A procedurális tudást a hagyomá-
nyos didaktikai terminológiával (…) a gyakorlati tudáshoz, az alkalmazható tudáshoz közel álló fogalomként 
lehet meghatározni.” (Csapó Benő) http://human.kando.hu/pedlex/lexicon/P4.xml/proceduralis_tudas.html 
(Letöltve: 2009. április 12.)
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3. Térérzékelés, térbeli tájékozódás
A térérzékelés, térbeli tájékozódás fontosságát talán nem kell hangsúlyoznom. A matematika 
tantárgynak fontos „háttértudást” adhat a térszemlélet-térábrázolás rajzórai fejlesztése. 
A térérzékelésnek fontos szerepe van a tájékozódásban is, a térképekkel is jobban elbol-
dogulunk fejlett és fejlesztett térszemlélettel. Mindennapjainkat meghatározza saját sze-
mélyes terünk, otthonunk, munkahelyünk, lakókörnyezetünk tudatos térszervezése, illetve a 
térszervezés problémáinak felismerése. 

A vizuális kultúra iskolai tanítása szempontokat ad, és érzékenységet fejleszt ki a tuda-
tosabb térszemlélethez és térélményhez, ami mindennapi életünket megkönnyíti. A téráb-
rázolás konvencióinak (például a perspektívának, az axonometriának) a szabályrendszere 
évtizedek óta változatlanul a rajztanítás egyik legfontosabb tartalma. A téri helyzetek, a 
térérzékelés verbális nyelvi reprezentációja is a rajz és vizuális kultúra tantárgy keretei között 
jelenik meg leginkább. 

4. Kommunikáció
A vizuális kultúra egyik alapvető területét a vizuális kommunikáció fogalma fedi. Ez nap-
jaink ban kulcsfogalommá vált. A vizuális kommunikáció egyik axiómája, a címben is idé-
zett régi kínai mondás – amely szerint egy kép többet ér, mint ezer szó – arra utal, hogy a 
képi közlés nagyon sok információt ad át nagyon rövid idő alatt. A rajz és vizuális kultúra 
tantárgy a képi gondolkodást és a vizuális nyelvet helyezi a fejlesztés középpontjába. Ez 
a nyelvi megközelítés és a vizuális kommunikáció fogalma sokféle vizuális jelenséghez ad 
egy közös szemléletmódot, a vizuális jelenségek értelmezésének, a vizuális nyelv tudatos 
használatának a kompetenciáját. 

A vizuális kommunikációnak nagyon gazdag területei vannak a nonverbális kommuni-
kációtól (testbeszéd, mimika, gesztus, öltözék 10) a piktogramokig és a fotóig. E területek a 
mindennapi élettel teremtenek szoros kapcsolatot. Amellett, hogy látjuk és tudatosan vagy 
tudattalanul értelmezzük a tárgyi és az épített környezetet, a természeti környezetet, az 
embereket és megjelenésüket, ma teljesen általános az is, hogy a telefonban fényképezőgép 
van, azaz mindezt naponta rögzítjük. Az internethasználat egyre elterjedtebb, és a fi atalok 
életében óriási szerepet tölt be („digitális bennszülöttek” 11), a közösségi portálokon (pl. 
iwiw) képeikkel is tömegesen jelen vannak, és a megjelenés, a külső, az öltözködés a diákok 
értékrendjében nagyon előtérbe került. Ilyen módon a vizuális kommunikációnak központi 
szerepe van a fi atalok életében. Kérdés, hogy megtanítjuk-e őket tudatosan és művelten 
használni a vizuális nyelvet.

10   http://www.lelkititkaink.hu/non-verbalis_kommunikacio.html (Letöltve: 2009. május 2.)
11   „Csengőhangról ismerik meg egymást, mobilon interneteznek és interneten barátkoznak. Fejhallgatóval a fülü-

kön szinte belezuhannak a monitorba, s órákat is képesek eltölteni mindenfajta tér- és időkoordinátán kívül. Ám 
ha gondunk akad a számítógéppel, hozzájuk bármikor fordulhatunk…” (Földes Petra: Digitális bennszülöttek.) 
http://www.osztalyfonok.hu/cikk.php?id=570 (Letöltve: 2009. április 12.)

200905.indb   25 2009.05.28.   14:29:31



Képek tudománya a mérlegen: avagy többet ér-e még egy kép, mint ezer szó26

A vizuális kommunikáció szerepe „gyors hatása mellett” azért is nagy, mert áttöri a 
verbális nyelvi korlátokat, bizonyos területeken univerzálisabb. Egy jó piktogram segítsé-
gével verbális kommunikáció nélkül is eligazodunk, ha keressünk a WC-t, a buszmegállót, 
vagy éppen a vészféket. Azonban ennek a nyelvnek vannak korlátai is: aki nem tudja, mi a 
dohányzás, nem érti a dohányzást tiltó jelet. Azaz a kulturális meghatározottság ebben az 
esetben is jelentős. 

A kommunikációnál érdemes megemlíteni, hogy a vizuális jelenségek verbális nyelvi 
megfogalmazása a vizuális nyelv tudatos használatának fontos eleme. A nyelv meghatározza 
a gondolkodást, az érzetszintről a tudatos, refl ektált területre kerül át a vizuális élmény. 

Vizuális nyelv a gyakorlatban

Az idézett kínai mondás minden tárgy módszertanának (is) az egyik alapgondolata lehet 
(a reklám és a marketing világa mellett), a tanításban ennek megfelelően gyakran használ-
nak a pedagógusok ábrákat, szemléltető képeket, szövegkiemelést színnel, vastag betű-
vel stb.

A rajz és vizuális kultúra tantárgy az ábrákat olyan módon tudja értelmezni, hogy az adott 
tartalmat szinte bármilyen (tudományos vagy hétköznapi) területről veheti hozzá, és ez sok 
integrációs lehetőséget rejt magában. Az ábrák készítése és az ábrák vizuális szempontú 
értelmezése (ezek nyilvánvalóan összefüggnek az ábra által megjelenített tartalommal is) a 
vizuális kommunikáció része. Jó, de legalábbis jobb ábrák készítését és értőbb ábraolvasást 
várhatunk egy jó vizuáliskultúra-tanítási gyakorlattól, arról nem is beszélve, hogy a más 
tanórai ábrák tartalmai (kellő összedolgozás esetén) megismétlődhetnek rajzórán, és ez a 
rögzítésüket erősíti, megértésüket elmélyíti.

Ezt könnyen megvilágíthatjuk egy gyakorlati példával (2–4. ábra). Az egyiptomi mű-
vészet tanításánál (mert a hagyományos művészetoktatás is része a mai gyakorlatnak!) 
a piramisokhoz kapcsolódva egy kortárs képzőművész, Dénes Ágnes alkotása segítségével 
(amely nemrégen eredetiben is látható volt a Ludwig Múzeumban) (2. ábra) a hierarchikus 
rendszert könnyen szóba lehet hozni. A piramisformát (négyzetes gúlát) ugyanis egymás-

ra épülő, egymást tartó, egyre szűkülő rétegek 
képezik.

A piramisokról egynéhány kép erejéig át 
lehet térni a piramisábrákra: a híres Maslow-
piramis mellett a „többszintű vállalati struk-
túra” ábrájáig vagy a családfákig, matematikai 
elrendezésekig (pl. Pascal-háromszög), hogy a 
gúlaformáról magáról ne is beszéljünk…

2. ábra: Dénes Ágnes alkotása. A Ludwig Múzeum kiállítási katalógusa Dénes Ágnes kiállításához, 2008.
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A Maslow-piramis és a többi ábra vizsgálata a mindennapi élet ismeretéhez, az emberis-
merethez visz közelebb, és ha még kerestetünk is ilyen ábrákat a diákokkal, vagy az óránkon 
keresünk az interneten hasonlókat, akkor a digitális kompetenciájukat is mozgósítjuk.

A fejlesztés és a kapcsolat mindamellett nem csak ennyire közvetlen módon történik. 
Ezek a készségek akkor is fejlődnek a vizuális kultúra stúdiumai során, ha nincsenek ennyire 
világos utalások és kapcsolódások; ezt a példát a szemléletesség kedvéért mutattam be. 

 

3. ábra: Maslow: az emberi szükségletek hierarchiája 12 4. ábra: Többszintű vállalati struktúra 13

5. Alkotás, kreativitás
Az alkotás hagyományosan a rajz tantárgyhoz kötődő kompetenciaterület. Ide kapcsolható 
a fantázia, a képzelet, a képzettársítás, a kifejezőképesség és a kísérletezés fogalma is. 
Az alkotótevékenységben tud leginkább megnyilvánulni és fejlődni a spontaneitás és az 
esztétikai érzék. A fi atalokat az alkotótevékenység felszabadíthatja, szorongásokat oldhat, 
személyiségüket gazdagabbá, rugalmasabbá teheti, a boldogságra való képességet szaba-
dítja fel. Az alkotóképesség szintén nemcsak a vizuális nevelésnek hasznos, az egészséges 
személyiség fontos részének és alaptevékenységének kell lennie. A mindennapi életben 
alkotás lehet a főzés vagy a szoba ünnepi feldíszítése is. A kreativitásnak minden területen 
fontos szerepe lehet. 

Ezen a ponton tennék egy kis kitérőt a kreativitás, illetve a produktivitás fogalma körül. 
Míg a kreativitás többé-kevésbé adott jellemzője egy személyiségnek, legfeljebb elnyom-
ni vagy előhívni lehet, addig a problémamegoldás és a produktivitás mindenki esetében 
fejleszthető és fejlesztendő is. Hárdi István neves, a dinamikus rajzvizsgálati módszert 

12  http://www.ektf.hu/hefoppalyazat/pszielmal/maslow_motivcis_piramisa.html (Letöltés: 2009. április 14.)
13  http://darmano.typepad.com/photos/uncategorized/infl uence_1.gif (Letöltés: 2009. április 14.)
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is kidolgozó pszichiáter cikkeiben és elemzéseiben megkülönbözteti a produktivitást és a 
kreativitást. A produktivitás az, amire mindenki képes. „A kreativitásról akkor beszélünk, 
ha az egyén többet, újat, eredetit hoz” – írja. 14 

A vizuális kultúra tanításának egyik legfontosabb eleme a problémamegoldás (a követ-
kezőkben lesz róla szó), és vele összefüggésben a kreativitás fejlesztése. E tulajdonságok 
mind jobban előtérbe kerülnek a mindennapi élet során; fontos, hogy már a diákkorban 
„edződjenek” és formálódjanak. A divergens gondolkodás és a kreativitás a velük megáldott-
megvert diákok tevékenységében mindenféleképpen megnyilvánul (gyakran a társadalom 
által el nem fogadott módokon, gondoljunk csak a graffi tire – nem árt ezeket pozitív, a 
társadalom által elfogadott keretek közé terelni). A konformabb diákoknál pedig előhívnunk 
kell, amennyire lehetséges, mert a világ mai kihívásai között szükségük lesz e képességre, 
illetve tudatos gyakorlására. Jó tehát begyakoroltatni olyan alkotói eljárásokat, technikákat, 
amelyek előhívják az ötleteket (pl. szabad asszociáció, „brain-storming”). 

6. Problémamegoldás
A problémamegoldásra minden tantárgy hatékony tanulásához szükség van valamilyen 
mértékben. Fejleszteni gyakorlással, mintaadással is lehet. Meg lehet mutatni és be lehet 
gyakoroltatni, szinte algoritmizálni lehet a lépéseit.

A problémamegoldás gondolkodási folyamat, amely a helyzet felismerésével és a prob-
léma megfogalmazásával kezdődik, majd a lehetséges megoldások keresésén, a legmeg-
felelőbb elképzelés kiválasztásán át vezet a megoldás részletes kidolgozásához. A folyamat 
közben többször visszatérünk gondolatban a kiinduló problémához, hogy ellenőrizzük, nem 
tértünk-e el valahol tőle. 

A vizuális kultúra tanításának egyik legfontosabb eleme a problémamegoldás gyako-
roltatása, fejlesztése. A közvetlen problémamegoldó feladatok (pl. tárgy tervezése funkció 
vagy vizuális jellemző megadásával) mellett szinte minden alkotó rajzórai feladatot jellemez 
bizonyos mértékű ilyen irányultság (nézőpontot, kompozíciót, szemléltetési módot, színt, 
technikát stb. kell választani az adott helyzethez igazítva).

A vizuális kultúra problémamegoldó helyzeteinek kimenete nem egyértelmű, sokféle, 
egymástól független megoldás adható egy adott vizuális problémára. Ezt a gondolkodás-
módot – azt, hogy nem egy, hanem sokféle jó, érvényes megoldás lehetséges – a diákoknak 
szokniuk kell. 

A rajzórai feladatok általában nagyfokú önállóságot igényelnek a végiggondolásban és 
a végrehajtásban, kevésbé strukturálódnak elemekre, részfeladatokra, mint más tantárgyak 
esetében. Ez teret enged az önállóbb, kevésbé „programozott” problémamegoldásnak. 

14   Hárdi István: Pszichiátria, képi kifejezés és a dinamikus rajzvizsgálat. Magyar Tudomány, 2004. 4. sz. 433. vagy 
http://www.matud.iif.hu/04apr/03.html (Letöltés: 2009. április 15.)
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7. Önismeret, önszabályozás
Az önismeret, önszabályozás fejlesztése a vizuális kultúra tanításának szintén nagyon fontos 
lehetősége és feladata. A vizuális nyelv tudatosodásától az önismeret – a személyes ízlés, 
a preferenciák felvállalása, tudatosítása – is fejlődik. 15 Ez annak megélésével és tudatos 
megfogalmazásával jár, hogy mi tetszik nekem és mi nem; mi áll közel hozzám, és mi ke-
vésbé. Például egyes műalkotások, amelyek erősebben hatnak ránk, azonosulást váltanak 
ki belőlünk; más alkotások „kevésbé a mi világunk”. Ilyet mindenki átél, érdekes azonban 
tudatosan megfogalmazni, hogy miért, mert ez önmagunk megismerésének és önazonos-
ságunk megfogalmazásának egyik fontos eleme.

A képek, minthogy gyorsan (kis túlzással: egy ránézésre) befogadhatók, alkalmasak 
arra, hogy egymással könnyen összevethetőek legyenek, ami például egy irodalmi dolgozat 
esetében sokkal nehézkesebb (idő kell a befogadáshoz). Nem feltétlenül értékítéletre kell 
gondolnunk az egyes alkotások között, hanem a különböző jellegek és vizuális minőségek 
összevetésére. Egyidejűen, szimultán módon több alkotás is vizsgálható; szemléletesen meg-
jelennek és leolvashatók az egyes alkotások sajátosságai, s ez az összehasonlítás segíti 
önmagunk másoktól megkülönböztető, jellemző vonásainak a megfogalmazását is. Ilyen 
lehet például, hogy valaki inkább az ötletekre épít, más elmélyült, alapos kidolgozásba megy 
bele, megint más mindig bonyolult struktúrákat hoz létre a képein, vagy éppen fordítva, 
kevés vonással képes a lényeget megragadni. A vizuális alkotások esetében lehet talán 
a leginkább élményszerűen összehasonlítani magunkat másokkal a szimultán befogadás 
lehetősége miatt.

Az önismeret alakulása szoros kapcsolatban van a személyiségfejlődéssel, sok ma-
gatartási probléma mögött az önismeret és az önértékelés zavarai rejtőznek (ezek pedig 
a családban gyökereznek). Az önismeret egyik fontos tényezője a megfelelő önbizalom. 
Sok gyereknek van szüksége bátorításra, önbizalmának erősítésére. Sokszor a „nagyképű” 
viselkedés hátterében is önbizalomhiány rejlik. 

A döntés az önismerettel és az önbizalommal szorosan összefüggő, fontos funkció. 
Döntéseinknek következményei vannak, a döntésképtelenség komoly akadálya lehet min-
denféle alkotómunkának. A vizuális kultúra műveltségterület tevékenységei ezen a területen 
is „edzést” jelentenek. A bátortalanság vagy éppen a túlzott kockázatvállalás minden kö-
vetkezményével együtt megjelenik a vizuális önkifejezésben, így a probléma tetten érhető, 
tudatosítható, illetve sok esetben le is küzdhető, a viselkedés korrigálható.

A vizuális nevelésnek és a művészetoktatásnak az önszabályozás területén is jelentős 
szerepe lehet. Az indulatok, feszültségek, pszichés energiák csatornázása, közismertebb 
nevén „levezetése” sok gyerek esetében jól működhet a rajzokon keresztül (bár ez sem 

15   Az önreprezentáció egyik sajátos formája manapság a fi atalok körében az internetes közösségi portálokon meg-
jelenített, részben vizuális profi l. Érdekes megvizsgálni, hogy milyennek látják, illetve milyennek jelenítik meg 
magukat a fi atalok, mik a kortárscsoport elvárásai, és melyek az egyéni vonások bennük. Az önreprezentáció 
e formája legtöbbször refl ektálatlan marad, pedig feldolgozása és tudatosabb szintre emelése hasznos lehet, 
mert mélyíti az önismeretet.
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mindenkire érvényes). Az indulatokkal, érzelmekkel való bánást, az önszabályozást és a 
koncentrációt is lehet fejleszteni rajzi feladatok segítségével. Ehhez azonban megfelelő 
körülmények: kis létszám, nyugodt és kompetens tanár szükséges. 

Pszichikus projekciók a rajzokon

Rajzoláskor, festéskor spontán (és tudattalanul) mondja el néha a kép, ami szóban esetle-
gesen fejeződik csak ki (a már többször emlegetett régi kínai mondás). Így előfordul, hogy 
pedagógiai célú rajzi feladatok is előhívnak spontán projekciókat, és megjelennek rajtuk 
pszichés tartalmak, amelyek aggasztók is lehetnek. A rajzi kifejezésmód nagyon jellemző 
mindenkire, ezért egy jó szemű rajztanár sok mindent lát belőle. Az így kapott informá-
ciókkal tudnunk kell bánni. Veszélyes lehet a tanári projekció, közismertebb nevén „bele-
magyarázás” is (amikor a képen meglátott összefüggés a tanár saját lelki tartalmainak a 
képre vetítése). 

A spontán projekcióra (diákok részéről) íme egy példa (1. kép). 

1. kép: Példa a spontán projekcióra (diákok részéről)

Egy szándék szerint az organikus építészetet „felvezető”, emellett kreativitást és képzelőerőt 
fejlesztő feladatnál számos projektív tartalom bukkant fel a diákok munkáin. Egy szabály-
talan fi rkaformát kellett épületté alakítaniuk. Mindkét képen egyértelmű lelki tartalmak 
bukkannak fel (sötét fellegek, kiáltó fi gura stb.). Volt olyan rajz is, ahol az aktuális családi 
problémák fogalmazódtak meg az épület szerkezetében. 
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Ha végiggondoljuk, mindez nem is csoda. A ház archetipikus kép; az egyik lélektani 
vizsgálóeszközben, projektív tesztben is házat rajzoltat a pszichológus. A rajzórai feladat 
azonban nem pszichológiai teszt, és ez utóbbiról is jó tudnunk, hogy „egyetlen teszt nem 
teszt”, azaz többféle próbával egyszerre kell a problémára rákeresnie a pszichológusnak. 
A rajzteszteknél a másik fontos szempont, hogy mit mond maga a rajzoló az alkotásáról, 
tehát személyes beszélgetést kezdeményeznek róla. Egy-egy rajzórai alkotásnak fi gyel-
meztető, problémára utaló jellege, tartalma lehet; szükség esetén szakemberhez lehet és 
kell is fordulnunk vele. 

Összefoglalás

A NAT Művészetek műveltségterülete, azon belül a Vizuális kultúra műveltségterület kom-
petenciahálójának, a kulcskompetenciákkal való kapcsolatának vizsgálata során a rajz és 
vizuális kultúra tantárgy legfőbb sajátosságként a komplexitást és az önálló tanulás képes-
ségének a fejlesztését emelhettük ki az esztétikai jelleg mellett. A vizuális kulturáltságra 
nagy szükségünk van a mindennapokban, ahogy a kreativitásra és a problémamegoldásra 
is, amelyek szintén tantárgyunk fókuszában vannak. Jelentős személyiségfejlesztő hatást 
tulajdoníthatunk ennek a mai iskolákban kissé háttérbe szorított műveltségterületnek.
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Pallag Andrea

Miért nem kell nekünk a rajz és vizuális kultúra 
érettségi vizsga?

Az új rajz és vizuális kultúra kétszintű érettségi vizsga a tantárgy sorsáról fele-
lősen gondolkodók megelégedésére született meg. A vizsgakoncepció a szabadon 
választható tantárgyak sajátosságait fi gyelembe véve kellő körültekintéssel ha-
tározott a két szint céljáról és funkciójáról. Az emelt szintű vizsga a szakirányú 
felsőoktatás összetett igényeinek próbál megfelelni azzal, hogy lehetőséget teremt 
a szélesebb és mélyebb tudás mérésére. Ennek ellenére a rajz és vizuális kultúra 
azon kevés érettségi tárgy egyike, amelyet egyetlen felsőoktatási intézmény és 
szak sem fogad el a felvételi eljárása során. Ez a méltatlan helyzet biztos nem 
szolgálja az adott tantárgy közoktatásban elfoglalt helyzetének, sőt társadalmi 
státuszának a megerősítését. Minden érintett félnek mérlegelnie kell, hogy a vizs-
ga elutasítása milyen üzenetet közvetít a vizuális kultúra tantárgyról.

Amikor megszületett a kétszintű érettségi vizsga koncepciója a rajz és vizuális kultúra tan-
tárgyból 1, mindenki elégedett lehetett, aki megértette, hogy ez szakmai szempontból miért 
jó lehetőség a tantárgy számára. Én tanárként, kutatóként és az új vizuális kultúra érett-
ségi vizsga fejlesztését végző munkabizottság koordinátoraként és résztvevőjeként éltem 
meg ezt a helyzetet. Azt éreztük, hogy az új vizsga és az annak kialakulásához vezető ku-
tató-fejlesztő munka egységesítési törekvéseivel és tartalmi modernizációs lehetőségével 
a tantárgy hosszú távú szakmai érdekeit szolgálja. Privilegizált helyzetnek tekinthettük, 
hogy a rajz és vizuális kultúra – mint szabadon választható vizsgatárgy – további tíz tan-
tárgy 2 mellett a legelsők között vehetett részt a tantárgy szakmai megújításának további 
lépéseként értelmezhető kutató-fejlesztő munkában 3.

1   A NAT szerint a tantárgy neve vizuális kultúra, a kerettantervben és a vizsgakövetelményekben rajz és vizuális 
kultúraként szerepel.

2   Magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem, angol és német nyelv, biológia, fi zika, kémia, földrajz, in-
formatika.

3   Az új érettségi vizsga fejlesztésének részleteit lásd Horváth Zsuzsanna – Lukács Judit: A kétszintű érettségi 
vizsga. In Új érettségi Magyarországon. Szerk.: Horváth Zsuzsanna – Lukács Judit. Országos Közoktatási Intézet, 
Budapest, 2006.
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A rajz és vizuális kultúra érettségi
két szintjének céljai

Ez a munkafolyamat lehetőséget biztosított arra, hogy a vizuális nevelés számára fontos 
teoretikus alapkérdéseket újragondoljuk. A vizsgakoncepció kialakítása kapcsán mérlegelés 
tárgya lett az alkotás és befogadás tevékenységterületek aránya, továbbá a vizuális kultúra 
részterületeinek, így a képzőművészet és a mindennapi, alkalmazott vizuális jelenségekkel 
foglalkozó témák aránya a vizsga és – így indirekt módon – a tanórai tevékenység során. 
Kiemelt döntésponttá vált az adott területhez kapcsolódó bőséges ismeret és képesség 
jellegű tudáselemek helyének keresése is a két vizsgaszint között.

A két szint céljának pontos, megkülönböztető defi niálása nagyban segítette az alkotás 
és befogadás tevékenységterületek megfelelő arányának kialakítását. Középszinten a cél 
hangsúlyozottan a vizualitás iránt befogadó, esetleg alkotó szándékkal érdeklődő, de ezt 
az érdeklődést nem életpályaként értelmező tanulók elérése. Ennek megfelelően a vizsgán 
egyrészt a befogadó jellegű tevékenység dominál, 4 másrészt szabadabb, kevesebb nyo-
mással járó, szélesebb választási lehetőséget biztosító és nem egyetlen vizsgaalkalomra 
koncentráló formában 5 van jelen az alkotótevékenység. Emelt szinten mind a befogadás, 
mind az alkotás területén komolyabb érdeklődést és hozzáértést – esetleg az adott terü-
leten továbbtanulási szándékot – mutató tanulók igényeinek kielégítése a cél. E vizsgaszint 
feladatai lényegesen komolyabb szakirányú tudást mérnek, de itt is van lehetőség az ér-
deklődés szerinti választásra. Azok a tanulók, akik művészetelméleti irányban szeretnének 
megmutatkozni, dominánsan befogadó jellegű írásbeli feladatokból tudnak választani, akik 
viszont bármely típusú alkotóterületen szeretnék bemutatni magukat, választhatnak alkotó 
jellegű gyakorlati feladatokat. 6 A szóbeli vizsgarészben azonban mindenki megold művészet-
elméleti, műelemző feladatokat is. 7

Mindkét szinten koncepció volt, hogy mind az alkotó, mind a befogadó jellegű te-
vékenység tárgya ne csupán a képzőművészet területéről, hanem megfelelő arányban a 
tárgy- és környezetkultúra és az alkalmazott jellegű vizuális kommunikáció területéről is 
származzon. Így középszinten az írásbeli vizsga során a vizsgázók gyakran találkozhatnak 
tárgyelemző, illusztráció- vagy plakátelemző feladatokkal, de a vizsgakövetelmények által 
irányított módon a portfólióban is szerepelnek tárgytervező, illetve alkalmazott jellegű, 
vizuális kommunikációs szándékú munkák. Emelt szinten a gyakorlati és szóbeli vizsga 
keretében szintén nemcsak a képzőművészet területéről származó műtárgy, hanem vizuális 
természete által meghatározott bármely tárgy vagy jelenség lehet az elemzés tárgya, illetve 
az alkotótevékenység során a vizsgázónak lehetősége van a grafi kai, illetve tárgytervezés 
bemutatására is.

4   Írásbeli művészettörténet, műelemző vizsgarész, továbbá a szóbeli vizsga keretében beszélgetés a saját, sza-
badon válogatott alkotó jellegű munkákról.

5   Megadott szempontok szerint válogatott portfólió összeállítása.
6   A gyakorlati vizsga keretében befogadó, elméleti jellegű és alkotó, gyakorlati jellegű feladatokból lehet választani.
7   A vizsga részletes leírását lásd: 40/2002 (V. 24.) OM-rendelet az érettségi vizsga részletes követelményeiről.
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Mindkét szinten megtörténik az ismeret és képesség jellegű tudáselemek mérése. Kö-
zépszinten mind az alkotás, mind a befogadás területén elsősorban a képesség jellegű, 
illetve a mindennapi életben hasznosítható vizuális tudás bemutatására van lehetőség. Ettől 
kismértékben eltér az emelt szint, ahol az ismeret és képesség jellegű tudáselemek bemu-
tatása – kiváltképp a szóbeli vizsgarésznek köszönhetően – kiegyenlítődik. Ez azt jelenti, 
hogy emelt szinten – elsősorban az adott szakirányban felvételiztető felsőoktatás igényeit 
fi gyelembe véve – az ismeretek szélesebb és mélyebb bemutatása is követelmény.

Összegezve tehát elmondható, hogy a két szint nehezen tudja teljesíteni a vizsga sok-
rétű és összetett szakmai igényeit. Koncepciójában a középszint korszerű módon próbál 
megfelelni a mindennapi életben fontos, komplex vizuális tudást mérő, elsősorban a képes-
ségek fejlesztését ösztönző szakmai követelménynek, méghozzá úgy, hogy egy társadalmi 
presztízsében gyenge, a vizsgaszisztémában szabadon választható vizsgatárgyként kell 
helytállnia. Az emelt szint ezzel párhuzamosan megpróbálja kielégíteni a szakirányú fel-
sőoktatás sokrétű igényeit úgy, hogy az a közoktatás számára biztosított iskolai keretek 
között is elérhető követelményeket állítson. Mindezt teszi olyan célzattal is, hogy az adott 
tantárgyat tanító szaktanárok szakmai tudása, magabiztossága a felsőoktatás irányában 
is versenyképes legyen.

Záróvizsga és versenyvizsga

Egy vizsga esetében mindig központi kérdés, hogy mire jogosít a letétele után kapott bizo-
nyítvány. A fentebb leírt különbségtételezés a két vizsgaszint célja között természetesen 
nem szaktárgyi döntés eredményeként született. Az új kétszintű érettségi vizsga beveze-
tésének egyik fontos, eredeti célja volt, hogy az érettségi vizsga – csakúgy, mint koráb-
ban – egyrészt záróvizsgaként működjön, másrészt a tovább tanulni szándékozók számára 
egyben versenyvizsgává váljon. Az tehát egy oktatáspolitikai elképzelés volt, hogy a vizsga 
középszintű teljesítése záróvizsga értékű, az emelt szintű teljesítmény pedig a felsőokta-
tásba történő továbbhaladás feltétele legyen. A vizsgafejlesztés hosszú folyamatában az 
eredeti elképzelés – leginkább a felsőoktatás döntése miatt – megváltozott, hisz jelenleg 
a legtöbb felsőoktatási intézmény elfogadja a középszintű vizsgát az adott tárgyból, míg 
az emelt szint szerepe egyelőre a további pluszpontgyűjtésben merül ki.

A rajz és vizuális kultúra tantárgy jó lehetőségként használta ki a két szint közötti ere-
deti különbségtételt, azaz a középszint vonzónak nevezhető vizsgája alkalmas lehet „bár-
kinek, akinek kicsit is kedve van hozzá”, míg az emelt szint inkább azok számára kedvező, 
akik szakirányban kívánnak tovább tanulni. Az adott tárgy tekintetében fontos tehát, hogy 
ha versenyvizsgáról beszélünk, azaz a felsőoktatási válogatás a cél, a szakirányban fel-
vételiztető felsőoktatási intézményeknek az emelt szint elfogadásában kell gondolkodniuk. 
Érdemes megnézni, milyen a rajz és vizuális kultúra érettségi vizsga elfogadása a felső-
oktatási intézmények körében!
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A válasz egyszerű. Jelenleg nincs olyan felsőoktatási intézmény, amely elfogadná vagy 
beszámítaná a rajz és vizuális kultúra érettségi vizsga bármely szintjét. A szakmai ala-
pozó tárgyakkal együtt igen széles az érettségi vizsgatárgyak köre, és közöttük csupán 
néhány olyan vizsga van, amelyet a felsőoktatási intézmények egyike sem fogad el. Vannak 
intézmények, amelyek elfogadják a szakmai előkészítő tárgyak jelentős részét, bizonyos 
szakok beszámítanak olyan viszonylag alacsony óraszámú tantárgyakat, mint a társadalom-
ismeret vagy a művészetek műveltségterületről a mozgóképkultúra és médiaismeret, vagy 
olyan akkreditált vizsgatárgyat, mint a művészettörténet. 8 Ezzel szemben a rajz és vizuális 
kultúra tantárgy érettségi vizsgája egyik intézményben sem elfogadott, egyetlen szakhoz 
sem szükséges előfeltétel. Mi, rajztanárok tehát azt érezhetjük, hogy kivételes helyzetben 
vagyunk. Ismét kivételesben, mint ahogy gyakran az iskola mindennapi gyakorlatában is, 
ahol a megkülönböztetés általunk is hangsúlyozott oka a művészetközvetítés magasztos, 
semmivel sem összehasonlítható, nehezen elérhető feladatának hirdetése. Elgondolkodtató 
azonban, hogy jó-e nekünk ez a megkülönböztetés. Jó-e nekünk, hogy szaktanárként – má-
sokkal ellentétben – a közoktatási folyamat végén munkánk célja nem lehet egy deklaráltan 
„hasznos” versenyvizsga-státuszú felkészítés? Jó-e nekünk, hogy legjobb esetben is csupán 
egy felvételi (gyakorlatinak nevezett) vizsgában legitimizált, teljesítményre kevéssé ösztönző 
záróvizsgára történő felkészítésre tart alkalmasnak minket a felsőoktatás?

Komoly versenyvizsga a vizuális tudást követelő
felsőoktatási intézményekben?

A manapság oly népszerű jogi, közgazdasági szakokon, kiváltképp a magas presztízsű felső-
oktatási intézményekben köztudottan nagy a verseny. A legtöbb ilyen jellegű intézmény 
elfogadja a magyar, történelem továbbá matematika középszintű érettségi vizsgát, de a 
bejutáshoz a vizsgán megszerezhető maximális pontszámokon kívül további pluszpontok 
szükségesek. Elképzelhető, hogy a vizuális tárgyú felvételi követelményeket állító felső-
oktatási intézményekben szintén nagy a verseny, olyan nagy, hogy a rajz és vizuális kultúra 
törvénybe foglalt vizsgakövetelményei nem elegendők számukra, és csakis saját szelekciójuk 
biztosíthatja a diákok eredményes továbbhaladását. Köztudott, hogy  van néhány magas 
presztízsű felsőfokú művészeti intézményünk, amelyekben nagy a verseny, és – mivel kevés 
van belőlük –, nagyobb, mint a jogi és közgazdász szakokon. Természetes, hogy az említett 
intézményeknek sokfordulós, komoly válogatásra lehetőséget adó gyakorlati felvételi vizsga-
rendszert kellett kifejleszteniük. Hogyan lehetséges azonban az, hogy az óvodapedagógus 
és a tanító szakokra – ahol a képzés egyik alappillére a vizuális nevelés – nem tartják szük-
séges alapkövetelménynek a rajz és vizuális kultúra érettségi vizsgát? Hogyan lehetséges, 
hogy tájrendező és kertépítő mérnök szakra katonai, vegyipari vagy ügyviteli alapismeretek 
érettségi vizsgát is lehet választani, de rajz és vizuális kultúrát nem? Hogyan lehetséges, 
hogy elektronikus ábrázolás, képi ábrázolás vagy környezetkultúra szakokhoz nem fel tétel 

8   Lásd www.felvi.hu.
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a rajz és vizuális kultúra érettségi vizsga? Hogyan lehetséges, hogy a kommunikáció és 
médiatudomány szak vizuális kommunikáció szakirányán csak a magyar, matematika, társa-
dalomismeret, történelem, művelődési és kommunikációs alapismeretek, valamint szociális 
alapismeretek vizsgatárgyak közül lehet választani?

Vajon miért nem fogadják el a vizuális kultúra érettségi vizsgát azok a pedagógusképző 
felsőoktatási intézmények, amelyek azokat a pedagógusokat képezik, akik erre a bizonyos 
érettségi vizsgára fogják ösztönözni és felkészíteni a gyerekeket az iskolákban? Vajon mi-
ért nem fogadják el ezt az érettségi vizsgát azok a felsőoktatási intézmények, amelyek 
olyan szakembereket képeznek, akiknek majd hatásuk lesz az igényes vizuális környezet 
alakítására?

A felsőoktatásnak nem megfelelő a közoktatás
rajz és vizuális kultúra vizsgája?

Lehetséges, hogy a vizuális terület követelményeit felállító felsőoktatási intézmények nem 
tartják megfelelőnek és elegendőnek a rajz és vizuális kultúra érettségi vizsgát, ezért saját 
jól bevált felvételi – jogszabályban gyakorlatinak nevezett – vizsgákat kénytelenek beiktatni? 
Több ok miatt sem egyszerű választ találni a kérdésre.

A szakirányú felsőoktatás csekély mértékű kommunikációja nem tükrözött elégedet-
lenséget az új vizuális érettségi vizsga fejlesztése során. A fejlesztőfolyamatban két alka-
lommal tudtak párbeszédet kezdeményezni a fejlesztők a felsőoktatással. Mindkét esetben 
az elkészült munkaanyagok pillanatnyi állapotának véleményezésére volt lehetőségük a 
szakirányban felvételiztető intézményeknek. 9 Először nem volt olyan szakirányú felsőokta-
tási intézmény, amely élt volna ezzel, azaz senki sem fogalmazott meg véleményt, és nem 
kívánt alakítani a formálódó koncepción. Másodszor már az intézmények jelentős része 
véleményezte az elkészült munkaanyagot, és alapvetően elfogadták a koncepciót. Mind 
tartalmában, mind szerkezetében alapos, átgondolt, körültekintő anyagnak tartották a 
tervezetet. Többek szerint a hiánypótló anyag a szakmai előrelépés lehetőségét teremtette 
meg, és ezáltal kedvező hatást gyakorolhat a felsőoktatás munkájára is. Nagyban támo-
gatták a vizsgamodellben több ponton előforduló választhatóságot. Véleményük szerint 
a vizsgamodell alkalmas az adott célok 10 mérésére. E véleményezés szerint a felsőoktatás 
számára korszerűnek, üdvözlendőnek és elfogadhatónak tűnt a rajz és vizuális kultúra tan-
tárgy vizsgatervezete.

Ezt követően vajon mi befolyásolta a szóban forgó felsőoktatási intézmények elutasító 
döntését?

9   Először 1997-ben véleményezhették a készülő vizsgaanyagot, másodszor 2001-ben a részletes vizsgakövetel-
ményeket, vizsgamodellt, és az ezeket magyarázó mintafeladatokkal is találkozhattak.

10   Az adott cél világos lehet a fentebb leírtak alapján, azaz egyrészt záróvizsga, másrészt versenyvizsgastátuszt 
jelent.
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Jogszabályi háttér
A vonatkozó jogszabályt megvizsgálva 11 azt találjuk, hogy a művészeti és művészetközvetítő 
felsőoktatási képzés felvételi eljárása valóban lehet kivétel. Minden más esetben a felvételi 
pontszámítás a tanulmányi pontokból (öt tantárgy két féléves középiskolai érdemjegyeinek, 
továbbá az érettségi vizsgatárgyak százalékos eredményének az átlaga) és az érettségi pon-
tokból (a képzési területre vonatkozóan meghatározott két érettségi vizsgatárgy százalékos 
eredményének összege) vagy a tanulmányi, illetve érettségi pontok kétszereséből adódik. 
Ezzel szemben a művészeti és művészetközvetítő képzési területek esetében az adott felső-
oktatási intézmény a szabályzatában rendelkezhet, hogy a művészeti és művészetközvetítő 
képzési területre jelentkezők esetében az intézmény kizárólag a saját gyakorlati vizsgája 
alapján állapítja meg a felvételi összpontszámot. Ekkor a felvételi összpontszámot a gya-
korlati vizsga pontszámának megkettőzésével kell kiszámítani. 12 E jogszabály mellékletében, 
amely a felvételi eljárás során fi gyelembe vehető érettségi vizsgatárgyakat sorolja fel, a rajz 
és vizuális kultúra nem szerepel. A jogszabály szövege szerint tehát az adott intézmények-
nél van a döntés, a melléklet azonban elveszi ezt a döntést, és nem csupán a művészeti 
és művészetközvetítő, hanem minden más képzési területtől is. A jogszabályalkotás folya-
matában született tehát a döntés, hogy az adott képzési területre vonatkozó felsőoktatási 
intézmények kivételek legyenek. Úgy látszik, hogy a jogszabály kizárólag azoknak a magas 
presztízsű művészeti képzési területeknek az érdekét védi, amelyek nem tudnak lemondani 
saját felvételi gyakorlatukról. Mindeközben elveszi a lehetőséget számtalan más képzési 
ágtól, szakiránytól, amelyek esetleg joggal mérlegelhetnék a vizuális kultúra érettségi vizsga 
elfogadását. Az, aki a jogalkotás folyamatának nem volt részese, nem tudhatja, hogyan szü-
letett az említett jogszabály, látható azonban a körültekintés hiánya, hisz e döntés bizonyos 
érdekek védelmében, de szélesebb érdekek ellenében veszi el a döntés lehetőségét több 
felsőoktatási intézménytől. Ugyanakkor viszont a felvételi tájékoztató szerint a melléklet 
értelmezése is megkérdőjelezhető, hisz bizonyos felsőoktatási intézmények a listában nem 
szereplő tantárgyakat is elfogadják a felvételi pontok kiszámításához. Vagy a jogszabály 
kizáró rendelkezése, vagy az értelmezési problémák miatt a rajz és vizuális kultúra érettségi 
vizsga jelenleg nem számít bele a felvételi pontszámokba. 13

11   237/2006. (XI. 27.) Korm. rendelet a felsőoktatási intézmények felvételi eljárásáról, 308/2008 (XII. 20.) a felső-
oktatási intézmények felvételi eljárásáról szóló 237/2006. (XI. 27.) Korm. rendelet és a felsőoktatásról szóló 
2005. évi CXXXIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 79/2006. (IV. 5.) Korm. rendelet módo-
sításáról, illetve a 98/2009 (IV. 24.) Korm. rendelet a felsőoktatási képzés feltételeiről szóló egyes kormányren-
deletek módosításáról.

12   Lásd 237/2006. (XI. 27.) Korm. rendelet, 17. § (3), (4).
13   A 98/2009. (IV. 24.) Korm. rendelet a szóban forgó mellékletben megerősíti a felvételi eljárás során fi gyelembe 

vehető vizsgatárgyak körének leszűkítését.

200905.indb   37 2009.05.28.   14:29:37



Miért nem kell nekünk a rajz és vizuális kultúra érettségi vizsga?38

A vizuális kultúra érettségi vizsga mint lehetőség

Nem szabad elfeledkezni arról, hogy a művészeti tárgyak társadalmi elfogadottságához 
nélkülözhetetlen iskolai hitelességük növelése. De hogyan lehet egy tantárgy hiteles, ha 
érettségi vizsgájának az elutasítása is azt deklarálja, hogy az, ami a közoktatásban felkészí-
tés címén folyik, nem megfelelő vagy nem elegendő? Ráadásul azok a pedagógusok, akik ezt 
a felkészítő munkát végzik, azokban a felsőoktatási intézményekben tanultak, amelyek ma 
nem akarják vagy nem tudják elfogadni a munkájukat. Azzal is tisztában kell lennünk, hogy a 
tantárgy iskolai és társadalmi presztízsének megtartásához, még inkább növeléséhez fontos, 
hogy jelen legyen a közoktatásban. A NAT szerint a tanulók 16 éves koráig bizonyosan jelen 
van a vizuális kultúra tantárgy. Ahhoz, hogy a többi évfolyamon is legyen lehetőség a vizuális 
nevelésre, fenn kell tartani a tanulók érdeklődését. Ha ez sikerül, akkor a tanulói igények 
szerint a tantárgy jelen lesz a különböző szintű érettségi vizsgára felkészítő csoportokban, 
a közoktatás befejező éveiben is. Tehát ha van érettségi szándék, lehet belőle tanóra is. 
A tanóra pedig hitünk szerint minden érintett félnek jó. Ha a rajztanár megfelelő óraszámot 
kap, a pedagógusképző felsőoktatási intézmények nem hiába képeznek komoly szaktudású 
rajztanárokat. Ezáltal a szakirányú felsőoktatás is alaposabban felkészített tanulók közül 
válogathat. Ugyanakkor a tanulók vizuális érdeklődése és felkészültsége alkalmasabbá 
teszi őket a mindennapi vizuális jelenségekkel való találkozásra, így a társadalmi hatás is 
észlelhető, és végeredményben növelheti a tantárgy rangját, elfogadottságát.

Kis lépés mindenki megelégedése felé

A vizuális neveléssel foglalkozó pedagógusok egyik fontos célja, hogy a minket körülvevő 
látható világ jelenségeinek széles körét értelmezni tudó, azokhoz érzékenyen viszo nyuló, 
a vizuális tudás sokrétű felhasználására alkalmas emberek hagyják el a közoktatást. Ez 
nagyobb eséllyel valósulhat meg abban az esetben, ha kiváló szaktanárok megfelelő kö-
rülmények között, optimálisan a közoktatás befejezéséig tanítják a tanulókat. Egy jól mű-
ködő érettségi vizsga a világon mindenhol az adott tantárgy elismertségét és helyét jelzi 
a tantárgyi rendszerben. A felsőoktatás által is legitimált, a továbbtanulást segítő, így a 
diákok számára hasznos vizuális érettségi vizsgának státuszt erősítő, ösztönző ereje van. Az 
érettségire felkészítés praktikusan a megszerzett tudás bővítését és mélyítését szolgálja, 
ami fontos mindenkinek, kiváltképp az érintett felsőoktatásnak, hisz a továbbiakban jól 
megalapozott tudásra építkezhet. 

Ha azonban a felsőoktatás úgy ítéli, hogy a rajz és vizuális kultúra érettségi vizsga nem 
biztosítja számára a szelekció lehetőségét, valamint a jogszabályi keretek sem segítik a 
felső oktatási intézményeket az elfogadásban, feltétlenül mérlegelni kellene – egy jogszabály 
által nem tiltott lehetőséget – az érettségi vizsga „beszámíthatóságát”. A beszámíthatóság 
számtalan formában történhet, például felvételi feltétel vagy pluszpontgyűjtési lehetőség. 
Egy felvételi feltételként állított érettségi vizsga vagy egy további pontgyűjtési lehetőség-
ként felajánlott vizsgarész nem jelent feltétlenül pluszterhelést a tanulóknak. Egy ilyen 
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döntés azonban erősíthetné – de legalább nem gyengítené – a vizuális nevelés státuszát a 
közoktatásban, hisz kijelenthető, hogy egy emelt szintű vizuális érettségi vizsgára felkészülő 
tanuló többet tud teljesíteni a felvételi vizsgán is. 

Könnyen létrejöhet azonban a vizuális érettségi vizsga nélküli állapot, hisz az elutasítás 
előbb-utóbb a rajz és vizuális kultúra érettségi helyzetének megingását, esetleg megszűné-
sét is okozhatja. Az érvelés alapján minden érintettnek érdemes mérlegelnie: Biztos, hogy 
nem kell nekünk a rajz és vizuális kultúra érettségi vizsga?

Szeretettel hívunk és várunk minden érdeklődőt a 
Rajz és vizuális kultúra Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny

legjobb alkotásaiból rendezett

Haydn Zenepavilon
című kiállításra.

 Helyszín: KAPTÁR Műhelyarchívum az Aquincum Általános Iskola
  (Bp., III. kerület Arató Emil tér 1.)
 Megnyitó: 2009. május 28. 15.00 óra
 A kiállítást köszönti: Pósfai Péter, az Oktatási Hivatal elnökhelyettese
 Megnyitót mond: Szabó Magdolna Óbuda alpolgármestere
 Nyitva: 2009. május 28-tól június 12-ig munkanapokon 
  11.00 – 17.00 óra között
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Kárpáti Andrea

Kommunikáció, technika, kreativitás:
egy komplex mérőeszköz
a vizuális képességek értékelésére 

A vizuális képességek fejlesztéséhez szükségünk van az egyes korosztályokban 
elérhető minimális és optimális fejlődési szintek megismerésére, vagyis diagnosz-
tikus mérésekre. A mindennapi életben és a munka világában is kiemelkedően 
fontos képesség mérését nem szűkíthetjük le a Vizuális kultúra keretében tanított 
tudásanyag és a fejlesztett képességek, készségek számonkérésére. A szerző a 
cikkben ismertetett vizsgálattal a vizuális kompetencia alkotói és befogadói képes-
ségterületeinek mérésére használható vizsgálati eszközt mutat be. A műalkotás-
elemzést és ábrázolási, tervezési feladatokat tartalmazó tesztet 2008 tavaszán, a 
negyedik osztályosok tanévzáró mérése során összesen 477 XIV. kerületi 4. osztályt 
végzett tanuló töltötte ki. Az eredmények szerint a felső tagozatba lépők vizu-
ális képességrendszerének legfejlettebb része a képi kifejezés, ezt követi a képi 
kommunikáció és a műelemzés. A legkevésbé fejlett a térszemlélet. A tanulók 
rajzi teljesítménye a szabad témájú rajznál lényegesen jobb volt, mint a kötött 
témájú és műfajú rajzi feladatban. A technikai nehézségek legyőzése könnyebb, 
ha teljesen saját döntésen alapul a motívumok és a kompozíció megválasztása. 
Érdemes tehát a fejlesztésben és az értékelésben is alkalmazni a szabadon vá-
lasztott ábrázolási témát, technikát.

A magyar vizuális nevelésben az ezredfordulón jelentős változások következtek be, amelyek 
részeként újra értelmeződött a vizuális kultúra tartalma és szerkezete, a művészképzés s 
ezzel szoros összefüggésben a művész-tanár képzés feladatai. A változások középpontjában 
a művészet „társadalmiasodása” áll. Mint Bodóczky István írja: „A képzés tartalmát nem 
műfaji, technikai stúdiumok mentén szervezi, hanem problémák köré csoportosítva, vagyis 
az adott problémákhoz keresi a legmegfelelőbbnek tűnő megoldásokat, és nem a megoldási 
lehetőségekhez (technikai adottságok, készségek, képességek) az alkalmazási lehetősége-
ket. A képzés tartalma csak a növendék személyisége és az időszerű művészeti-társadalmi 
problémák függvényében aktualizálható. (…) A műalkotást társadalmi produktumnak tekinti, 
amelynek lételeme a nyilvánosság; tudomásul veszi, hogy a mű létrehozásában a nézőnek is 
szerepe van, ezért a művészképzés megújítása mellett fontosnak tartja a művészeti nevelés 
erőteljes fejlesztését a közoktatásban.” (Bodóczky 2003) 
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A vizuális képességek fejlesztéséhez szükségünk van az egyes korosztályokban elér-
hető minimális és optimális fejlődési szintek megismerésére, vagyis diagnosztikus méré-
sekre. Kézenfekvő, hogy iskolai keretben mérjük a vizuális nyelv összetevőit, azonban egy, 
a mindennapi életben és a munka világában kiemelkedően fontos képesség mérését nem 
szűkíthetjük le a Vizuális kultúra területeit átfogó tudásanyag és a fejlesztett képességek, 
készségek számonkérésére. Itt bemutatandó vizsgálatunkkal ezért a vizuális nyelvhaszná-
latot kompetenciaként értelmezve, ennek fejlődését követni képes, az alkotás és befogadás 
műveleteit egyaránt mozgósító, változatos és rövid idő alatt sokféle fejlődési információt 
nyújtó vizsgálati eszközt mutatunk be. 

Mérési előzmények

A vizuális alkotás és befogadás képességrendszerének értékelése két ágon fut: a Vizuális 
kultúra (korábban: rajz és műalkotások elemzése) keretében elsajátított tudásanyag, vala-
mint az oktatás során fejlesztett alkotó- és befogadóképességek mérése, illetve a vizuális 
képességrendszer általános, tantárgyaktól független működésének vizsgálata. (A lehetséges 
mérési tartalmak áttekintését lásd pl. Kárpáti 1983.) Mindkét területről rendelkezünk be-
mért feladatokkal, de ezek nem fedik le a fentebb körvonalazott összes, a digitális vizsgáz-
tatás körébe vonható képességterületet és témakört. A vizuális képességgel kapcsolatos 
vizsgálatok részben beépültek a tantervi dokumentumokba is. 1 

A vizuális képességek fejlődéséről 6–12 éves korig részben a gyermekrajz kutatási szak-
irodalma (Feuer 2000; Gerő 1973, 1981, 1983a, 1983b; Kárpáti 2001, 2005), részben az isko-
lai képességvizsgálatok 2 adnak információkat. Ebben a mérésben a 6–10 éves (kisiskolás) 
korosztály képességeinek leírásáról szóló szakirodalmat használtuk fel. Komplex képesség-
mérésre törekvő teszttervező munkánk szempontjából különösen fontos, hogy a mindennapi 
életben kiemelkedő jelentőségű konstruálóképességről részletes leírást, bemért feladatokat, 
illetve zsűriértékeléssel minősített versenyfeladatokat tartalmazó publikációk készültek 
(Gaul 1997, 1998; Gaul–Kárpáti 1998).

Az iskolai körülmények között megvalósuló vizuálisképesség-fejlesztés értékelésében 
fontos tapasztalatokkal szolgált a ma már nem használatos alapműveltségi vizsga feladat-
rendszerének kidolgozása is. 3 Az itt bevált feladattípusok közül az adott művészeti fogal-
mat illusztráló műalkotás kiválasztását igénylő feladatot jelen mérésünkben is használtuk 
(Kárpáti 1983).

1   A vizuális nevelés eredményeinek értékeléséről, különös tekintettel a vizsgarendszerre vö:  Bodóczky 2001, 
2008.

2   Ebben a korcsoportban meghatározó jelentőségűek Bálványos Huba, Deszpot Gabriella, Kardos Mária, Környeiné 
Gere Zsuzsa, Strohner József munkái. E jelentés végén közlünk válogatást a méréshez felhasznált szakiroda-
lomból, amely e szerzők munkáit is szemlézi.

3   Az öt éven át folytatott tesztfejlesztési és mérési munka legfontosabb eredménye az a műelemző és művészet-
történeti tesztsorozat, amely a 16 éves korosztály részére ma is alkalmazható. Ezt a munkát Kárpáti Andrea 
kezdte el, és Zele János, a Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium gyakorlatvezető 
szaktanára folytatta.
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Az Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny Vizuális kultúra feladatai az átlagos képessé-
gű tanulók értékelésére kevéssé alkalmasak, de a verseny során készült tervek, vázlatok 
és alkotások a 10–12. osztályosok vizuális képességeinek leírásához – különösen a terve-
zés és komponálás tevékenységeinek értékeléséhez – kiváló empirikus anyagot nyújtanak. 
A versenyfordulókon használt műelemző feladatsorok, illetve a Képszótár 4 a 11–14. osztályos 
műelemző feladatok kidolgozását segítheti. 

Komplex mérőeszköz fejlesztése
A Zuglói Pedagógiai Szakszolgáltató Központ (ZPSZK) megbízásából 2008 tavaszán végzett 
felmérésünk célja a vizuális nevelés kerületi eredményeinek feltárása és a pedagógusok 
munkájának segítése volt. Ezért a Vizuális kultúra (képzőművészet, környezetkultúra, vizuális 
kommunikáció) minden olyan területéhez feladatokat készítettünk, amelyeknél a papír-ce-
ruza tesztre alapozott, kötött idejű vizsgáztatás szóba jöhetett. A vizuális kultúra tantárgy 
feladatlapos értékelésekor világszerte hagyományosan a műelemzést és a művészettörté-
neti ismereteket, illetve az egyes ábrázolási konvenciókat értékelik. Ebben a vizsgálatban 
igyekeztünk túllépni az ábrázoló technikák és a műelemző fogalmak számonkérésén, és 
olyan, egy tantárgyhoz nem köthető képességeket is értékelünk, mint például a térszemlélet 
vagy a képi jelek, szimbólumok megértése és alkalmazása. Hazánkban a téri képességeket 
vizsgáló papír-ceruza tesztek alkalmazása a rajztanításban még nem elterjedt. Mérésünk 
alkalmas volt arra is, hogy megállapítsa, használhatók-e a más tantárgyi tesztekhez ha-
sonló, feladatlapos vizsgáztatásra komplex, az alkotó és elemző részképességek több ösz-
szetevőjét mérő feladatsorok. Vizsgálatunk egy, a kerületben zajló tantárgyi méréssorozat 
része volt, melyben a tesztek felvételi ideje – 45 perc – eleve kizárta, hogy összetett ábrázoló 
feladatot adjunk, amelyben tervezés, vázlatok készítése és a mű kidolgozása biztosítja lé-
nyeges vizuális képességelemek aktivizálódását s így mérhetőségét. Szintén nem jöhetett 
szóba az ábrázoló, tárgyalkotó és konstruáló technikák legtöbbje sem, mivel ezek időigénye 
jóval meghaladja a 45 percet, a kész művek tárolása és dokumentálása pedig időigényes 
és jelentős költséggel jár. (Az ilyen művek szakértői konszenzuson – két vagy több értékelő 
közötti előzetes megbeszéléseken és értékelési segédleten – alapuló, megbízható értékelése 
egyébként minden további nélkül megoldható.)

A tesztfeladatok összeállításakor a Nemzeti alaptantervet és a zuglói rajztanári munka-
közösségek igényeit egyaránt igyekeztünk fi gyelembe venni. A mérések tervezéséhez zuglói 
rajzpedagógusok csoportja összeállítást készített az oktatás minőségének javítása szem-
pontjából lényeges képességelemekről. Ezt a tartalommeghatározást a következőkben 
vettük fi gyelembe a tesztek összeállításakor:

4   A „Vizuális kultúra” OKTV szervezője, Zombori Béla írta és szerkesztette, illetve fel is használta a versenyfeladat-
készítésben a művészeti szakkifejezések illusztrált gyűjteményét. Online változat: Zombori Béla (szerk., 2005): 
KépSzóTár. http://www.kepszotar.hu/. Hasonló szakkifejezés-gyűjtemény nyomtatott változatban: Zombori 
Béla (1998). Lásd még Zombori 1997, 2004–2008.
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mind az alkotói, mind befogadói képességcsoportot vizsgáltuk, és ezeknek a 45 perces • 
tesztben számon kérhető minél több komponensét mértük;
különös fi gyelmet fordítottunk az életszerű, a felmért korosztály életkori sajátossá-• 
gainak megfelelő feladatok megfogalmazására;
olyan feladatokat adtunk, melyek a mérés lehetőségei szerint hasonlítanak a Vizuális • 
kultúra műveltségterület tanóráin szokásos tevékenységekhez;
a feladatok értékelési rendszerét úgy állítottuk össze, hogy minél kevesebb szubjektív • 
elemet tartalmazzon, bár az esztétikai minőség megítélésére alkalmas érzékenysé-
get mi nem tartjuk szubjektív elemnek, inkább a rajztanári pálya sikeres műveléséhez 
szükséges alapkompetenciának.

A Nemzeti alaptanterv Vizuális kultúra műveltségterületét a kompetencia alapú oktatásban az 
1. táblázat foglalja össze.

1. táblázat: A Nemzeti alaptantervben fejleszteni kívánt vizuális kompetenciák

A MŰVELTSÉGI TERÜLET KOMPETENCIAVIZSGÁLATÁNAK SZERKEZETI KERETE

MŰVÉSZETEK Vizuális kultúra Példa az 5–6. fejlesztési szakaszból

Kompetenciák

Képességek Ismeretek Attitűdök

1.1 Észlelés, tapasztalás, megfi gyelés

Megfi gyelés Formakarakter, nézetek, nézőpont, 
arányok

Nyitottság és igény új élményekre

1.2 Tanulási képességek

Csoportosítás külső jegyek vagy 
funkció alapján

Hasonlóságok és különbségek
Sokszorosított és egyedi

Érdeklődés, kíváncsiság, tudás-
vágy, szándék a megértésre

2. Kommunikációs képességek

Metakommunikáció, nonverbális 
kommunikáció

Metakommunikáció, nonverbális 
kommunikáció

Igény, hajlandóság a kommuni-
kációra

3.1 Alkotóképességek

Kísérletezés, képzettársítás, 
fantázia

Illusztráció, megszemélyesítés, 
szabad asszociáció

Alkotókedv

3.2 Problémamegoldó képességek

Munkaszervezés, tervezés A megoldás lépéseinek 
sorbarendezése, folyamatábra

Önállóságra törekvés

4. Önismeret

Esztétikai jellegű preferenciák 
kifejezésre juttatása

Ízlés Saját és mások munkájának meg-
becsülése

Forrás: Bodóczky 2008
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Két, azonos feladattípusokból és azonos nehézségű feladatokból álló feladatsort hoztunk 
létre. Mivel nem kívántunk lemondani arról, hogy a vizuális képességrendszer minél több 
elemét vizsgáljuk, olyan összetett mérőeszközt állítottunk össze, amely több hagyományos 
értékelési formát ötvöz. A 2. táblázatban mutatjuk be a mérésben szereplő részképességeket 
és ezek mérőeszközeit. 

Képességcsoportok és feladatok

Két részképességcsoportban (vizuális alkotás és befogadás) öt részképesség mérésére készí-
tettünk feladatokat. A befogadói részképességcsoportból pedig a műelemzés és a térszemlélet, 
az alkotói részképességek közül a kifejezés (expresszív nyelvhasználat), képi közlés (kommunikatív 
nyelvhasználat) és a tervezés feladatai szerepeltek. A feladattípusok képességcsoportonkénti 
megoszlását a 2. táblázat mutatja.

2. táblázat: Részképességek és mérőeszközök
Részképesség-

csoport Részképesség Kompetencia Feladattípus

Vizuális alkotás

Kifejezés (expresszív nyelv-
használat)

Alkotóképesség Kreatív Gondolkodás Teszt / 
Rajzi Feladat

Képi közlés (kommunikatív 
nyelvhasználat)

Kommunikációs képességek
Problémamegoldó képes-
ségek

Kreatív Gondolkodás Teszt / 
Rajzi Feladat
Tervezési feladat (Címer, 
Térkép)

Tervezés Alkotóképesség
Tanulási képességek
Problémamegoldó képes-
ségek

Tervezési feladat (Címer, 
Térkép)

Vizuális
befogadás

Műelemzés Észlelés, tapasztalás, 
megfi gyelés
Tanulási képességek

Kép és fogalom társítása 
műelemző feladatokban

Térszemlélet Problémamegoldó képes-
ségek
Észlelés, tapasztalás, 
megfi gyelés

Térszemléleti feladatok

A következőkben bemutatjuk az egyes részképességek mérésére szolgáló feladatokat.

Műelemzés
A műelemzés (mint a vizuális befogadó képességnek az általános műveltség szempontjá-
ból fontos területe) részletes leírását, nemzetközi mérési gyakorlatát és eredményeit és 
a fejlődés életkori csoportokhoz kötött alakulását két mű tárgyalja (Kárpáti–Gyebnár 
1997). Ezek alapján választottuk ki azokat a részképességeket, amelyeket ebben a tesztben 
vizsgáltunk:
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rokon stílusjegyek felismerése•  homogén képi nyelvet alkalmazó műben összehasonlítás 
alapján (más, eltérő nyelvet használó műtől való megkülönböztetéssel);
képi minőségek • (pl. ritmus, egyensúly) felismerése ezt a minőséget tartalmazó, illetve 
nem tartalmazó képsorozat megfelelő darabjain; 
tartalom és képi nyelv összekapcsolása • (a mű hangulatának megítélése képi jegyek alap-
ján).

Mindezeket a jegyeket nem verbálisan, műelemző fogalmazvány írásával, hanem vizuális esz-
közökkel, választásos feladatokkal kértük számon. Így lehetőségünk volt kiküszöbölni a 
műelemzés fogalmi apparátusának hiányosságaiból vagy az írásos közlés képességének 
alacsony színvonalából eredő hibákat, és a műelemző képesség működéséről adatokat 
nyertünk.

Térszemlélet
A térszemléletről mint a mindennapi életben és a munka világában egyaránt fontos képes-
ségterületről részletes, szakirodalmi elemzésen alapuló képességleírás készült, amely tar-
talmazza a mérendő részképességeket és ezek átlagos fejlettségi szintjét a vizsgálni kívánt 
korosztályokban (Séra–Kárpáti–Gulyás 2002). A képi gondolkodás térszemlélettel kap-
csolatos, mérhető összetevőiről készült képességmodellt, amelyet a 12–18 éves korosztály 
vizsgálatához használtunk, megpróbáltuk ebben a mérésben is megjeleníteni, bár tudatában 
voltunk annak, hogy a 10 évesek térábrázolási képességei még a fejlődés kezdetén állnak.

Vizualizáció: szemléleti kép konstruálása, belső megjelenítés. Fontos jellemzője az azo-
nosítás: a vizuális minta és a belső sémák megfeleltetése. A vizualizációt befolyásolják a 
szükségletek, a beállítódás, valamint a rendelkezésre álló információ mennyisége és minő-
sége. Összetevői:

Az egészlegesség észlelése – a részleteken való felülemelkedni tudás, a lényeges képi • 
jegyek és struktúrák felismerése, azonosítása.
Elemzőtevékenység, analitikus észlelés – az egészlegesség észlelésével együtt jelent-• 
kezik. (Analitikus és szintetikus műveletek.) Ezt a műveletet kell elvégeznünk, ha nem 
egyértelműek az információk, ellentmondások vannak a vizuális mintában, a konfi gu-
rációk nehezen azonosíthatók stb.
A teljes mezőfüggetlenség képessége – a közvetlen észleleti mezőtől való elvonat-• 
koztatás, az összkép újrastrukturálása, függetlenedés az aktuális perceptuális mező 
összképétől és annak a mező által irányított tagolódásától; az elemek felismerése akkor 
is, ha a mező megváltozik.
A konfi gurációk és elemeik vizualizációjának pontossága: szemmérték, irány, pozíció • 
és méretlátás. 

Képzeleti munka: alakzatok, testek képzeletbeli transzformációját, manipulációját (pl. moz-
gatását) jelenti, amelyhez képzeletben történő megjelenítéssel (mentális reprezentációval) 
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műveletek végzése, a látott vagy felidézett kép manipulálása és a képzeleti kép módosítása 
szükséges. Összetevői:

Transzformáció – forgatás, tükrözés, eltolás. A tárgy koordinátáinak vagy a nézőpont • 
irányának megváltoztatása. A transzformáció lehet szakaszos, kitüntetett irányú vagy 
folyamatos, tetszőleges.
Manipuláció – nagyítás, kicsinyítés, csonkolás, kiegészítés stb.• 
Dinamikalátás – állókép alapján mozgás elképzelése a struktúra részeinek külön moz-• 
gásával vagy az egész mozgásával.
A kognitív térkép működtetése: útvonaltérképek és egyéb téri elrendeződések vázla-• 
tának elkészítése.

Pszichomotoros komponensek

Vonalhúzás:•  követés, utánrajzolás
Ábrázolás:•  a méret és az elhelyezés megválasztása

Vizuális memória: ábrák, jelek felismerése és reprodukálása. Vizualizációs és képzeleti munkán 
alapuló, illetve vegyes feladatokkal egyaránt vizsgálható. 

Vizuális közlés – jelalkotás és a képi nyelv kommunikatív használata
Tesztünkben egy bevált, a 10 éves korosztályban is nagy mintán, sikeresen alkalmazott 
mérőeszköz egyik feladatlapját használtuk. 5 A Kreatív Gondolkodás Teszt – Rajzi Feladat 
(TCT–DP) nevű mérőeszköz két azonos nehézségű feladatlapjának – melyek közül a B) 
tesztvariáns az A) tesztlapéval azonos ábrasor 180 fokban elforgatott változata – egyikét 
pótlapon adtuk közre. A tesztfeladat: az adott képelemek egységes kompozícióba foglalá-
sa nem számít újdonságnak, viszont a képelemek elrendezése és a tesztfelvétel, illetve az 
értékelés módszerei érdeklődésre tarthatnak számot. A tesztkészítők tudatosan vállalták a 
hasonlóságot a vizuális nevelésben szokásos feladatokkal, melyet a teszt felvételi utasítása 
is jelez: 

„Előttetek a papíron egy befejezetlen rajz van. A művésznek akkor kellett abbahagynia, 
amikor még nem tudta, mit is akar rajzolni voltaképpen. Arra kérünk, hogy fejezd be ezt 
a rajzot. Azt rajzolhatsz, amit akarsz! Bármit rajzolsz, biztosan jó lesz. Ha befejezted a 
rajzodat, kérlek, szólj nekem, hogy beszedhessem.” Ha a gyerekek kérdezik, ezt vagy azt 
a témát lerajzolhatják-e, a tesztet felvevő pedagógus csak ezt ismételje meg: „Azt rajzolsz, 
amit akarsz.”

A képelemek, amelyekből a tesztkészítők szándéka szerint a magas pontszámot elérők 
egységes kompozíciót dolgoznak ki, a következők: félkör, pont, két szögletes elem, íves vonal 
(„hullám”), szaggatott vonal és a nagy szögletes képmezőn kívül egy kis nyitott szögletes forma. 

5   A teszt neve: Kreatív Gondolkodás Teszt – Rajzi Feladat. (Test for Creative Thinking – Drawing Production T C 
T – D P). Szerzői: Klaus K. Urban – Hans G. Jellen. Magyar adaptáció: Kárpáti Andrea és Gyebnár Viktória, vö. 
Kárpáti–Gyebnár 1997.
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Az ismert képkiegészítő tesztekhez képest a vizuális kreativitást serkentő újdonság, hogy 
ezek az elemek nem felsorolásszerűen, hanem a nagy szögletes négyszögben elszórtan he-
lyezkednek el, valamint egy többé-kevésbé teljes lap áll a rajz folytatójának rendelkezésére 
a mű befejezéséhez, s így egyszerre ad lehetőséget a fi guratív és a nonfi guratív képépítésre. 
Eddigi vizsgálataink alapján nem zárhatjuk ki, hogy a teszteredmények kapcsolatban vannak a 
vizuális tehetséggel, s ennek előrejelzésére is szolgálhatnak. 

A tesztkészítők szándéka szerint ez egy kultúráktól független, semelyiket sem preferáló 
(nehezen lefordítható, de angolul igen kifejező szóval: „culture-fair”), a világ minden részén 
használható kreativitásmérő eszköz, 6 amelynek hazai kipróbálását azért határoztuk el, mert 
a vizuális/esztétikai nevelésben kevés olyan vizsgálati eszközt ismerünk, amelynek feladatait 
a rajztanárok ennyire jónak – saját területük értékeivel egybecsengőnek, megbízhatónak – 
tartanának. A vizuális nevelés szakembereinek különösen rokonszenves ez a teszt, mert a 
kiegészítendő jelek között a gyermekrajzokban gyakorta alkalmazott alapjelek (grafémák), 
például pont, hullámvonal, lépcsősen tört vonal és nyitott, többféle értelmezést lehetővé 
tevő alakzatok egyaránt szerepelnek. A teszt különlegessége, hogy egyaránt alkalmas a 
fi guratív módon, „realistán” ábrázoló és az absztrakciót kedvelő gyermekek és fi atalok 
vizsgálatára, hiszen az ötletesen elrendezett képelemekből bonyolult szerkezetű minta és a 
legköznapibb elemeket (ház, nap, virág) felvonultató kép egyaránt építhető. A rajztanárok és 
a művészek kiemelik, hogy a teszt abban is jobban közelít az elmélyültebb alkotási folyamat-
hoz, hogy nem kívánja számtalan – esetleg azonos elemekből álló – kép gyors létrehozá sát, 
ami a manapság használatos legtöbb vizuális alkotómódszertől idegen, hanem két önálló, 
koherens alkotás alapján ad képet a tanulók vizuális kreativitásáról. Összefoglalva, az esz-
tétikai nevelés számára a teszt tartalmi validitását a következő sajátosságai adják:

A képelemek • kulturálisan semlegesek: nem utalnak közvetlenül képi sztereotípiákra, és 
nem váltanak ki ilyen értelmű érzelmi vagy gondolati asszociációkat.
A részletek • számos képi stílust követve kiegészíthetők, sőt nemcsak kép készülhet belőlük, 
hanem díszítőrajz, terv, ábra vagy karikatúra is.
A keretbe foglalt képelemek•  inkább hasonlítanak rajzi feladatlapra, mint pszichológiai 
tesztre, és így segítenek oldani a rajzi teljesítményt hátrányosan befolyásoló „teszt-
helyzetet”.
Az értékelési kritériumok között számos olyan minőségi szempont is szerepet kap, • 
amelyek a lélektani tesztekben ritkán, a rajzpedagógiai mérőeszközökben viszont szin-
te mindig megtalálhatók. Ilyen például a humor, az egységes kompozíció kialakítása, a 
szimbólumok és jelek használata. A vizuális képességek pedagógiai kutatói szerint ezek 
a minőségi szempontok kapcsolatba hozhatók a képi kifejezési készség magasabb 
szintjeivel.

6  A TCT/DP-t eddig a következő országokban használták: Kamerun, Kanada, Németország, Magyarország, India, 
Indonézia, Olaszország, Nigéria, Kína, a Fülöp-szigetek, Lengyelország, Potugália, Dél-afrikai Köztársaság, 
Spanyolország, Törökország, Nagy-Britannia, az Amerikai Egyesült Államok és Zimbabwe. A teszt leírása és a 
német korosztálystandardok Jellen, Hans G. és Urban, Klaus K. (1988) tanulmányában olvashatók.
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Tervezés
A konstruálóképességről részletes leírást, bemért feladatokat, illetve zsűriértékeléssel minő-
sített versenyfeladatokat tartalmazó publikációk készültek (Gaul 1997, 1998; Gaul–Kárpáti 

1998). A papíralapú tesztelés szempontjából különösen fontos, hogy e képességnek vannak 
olyan, szöveges válaszok alapján értékelhető, lényeges összetevői is, amelyek alkalmasak 
az ilyen számonkérésre, vizsgáztatásra. Az alábbi képességszerkezetben (Gaul–Kárpáti 
1998) kiemeléssel jelezzük, melyek ezek. 

  1. Általános tárgyalkotó képesség 
Alkotó részképességek
  2. Helyzetfelismerő képesség
  3. Tájékozódóképesség
  4. Tervezőképesség – 
  5. Konstruálóképesség
  6. Ítélőképesség 
Kommunikációs képességek
  7. Közérthetőség
  8. Komplexitás
  9. Biztonság
Ismeretek
 10. Felhasználó szükségletei, igényei, tulajdonságai
 11. Anyag-szerkezet
 12. Forma, esztétika     

A tesztben kétféle tervezési feladatot adtunk: az egyik teljesen szabad témaválasztású 
(Tervezz címert magadnak!), illetve részben kötött témájú feladat (Rajzolj térképet az útról, 
melyet az iskolától a lakásodig megteszel!). A teszteredmények alapján a második feladat né-
miképp könnyebb volt a tanulóknak; minden bizonnyal azért, mert a térképrajzolás a min-
dennapi életben is előforduló tevékenység, a hely pedig, amelyet „fel kellett térképezni”, 
jól ismert.

A vizsgálat menete

A vizsgált minta bemutatása
A tesztet a XIV. kerület 4. osztályt végzett tanulói közül összesen 477-en töltötték ki. 
A teszt felvétel az iskolákban, külső mérésvezetők segítségével, 2008. szeptember 30-án tör-
tént. Az értékelést kiképzett szakértő értékelők (rajztanárok) végezték, akik megbeszélésen 
találkoztak a tesztkészítővel (e tanulmány szerzőjével), és próbaértékelések tapasztalatai 
alapján beszélték meg a tesztfeladatok pontozása során felmerült problémákat. 
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A tesztek beválása
A jelen mérőeszközben használt tesztfeladatokat 12–14 éves korosztályra Cronbach-alfa 
eljárással vizsgáltuk meg. Két tesztlapunk azonos típusú és azonos vagy igen hasonló krité-
riumok alapján értékelhető ábrázolási és befogadási feladatokat tartalmazott. Mindkettőt 
alávetettük validitásvizsgálatnak, és az eredmények igen jónak mondhatók (Cronbach-alfa 
érték az A tesztlapra: ,8033; a B tesztlapra ,7931). Az elemzés alapján a komplex feladatsor 
alkalmas a vizuális képességek sokrétű vizsgálatára. 45 perces tesztben is lehetséges sok-
oldalú, a vizuális nevelés lényeges területein nyújtott teljesítményről hiteles képet nyújtó 
feladatokat adni és a technikai képességeket, a kreativitást és a tantárgyi ismereteket egy-
aránt számon kérő, hiteles méréseket végezni.

Tesztitemeink jelentős része megfelelően illeszkedik a Rasch-modellhez is, tehát a fejlő-
dési eredmények mérésére alkalmas. Nem rendelkeztünk azonban adatokkal a tesztitemek 
jóságáról 10 évesek esetében, hiszen a térszemléleti feladatokat csak 12 éves kortól próbáltuk 
ki nagy mintán. A jelen vizsgálat azt jelezte nekünk, hogy az itemeket a 10 éves korosztály 
számára jelentősen egyszerűsíteni kell, bár a feladatok típusai jól alkalmazhatóak, mivel 
rejtvényszerűek, és ezért motiválók a jelzett korosztályban is. Az eredményeket azonban 
– egy feladat kivételével, amelyet igen kevesen oldottak meg – így is használhatjuk a három 
év múlva esedékes utóméréshez, a képességcsoportban mutatott fejlődés értékelésére.

A vizsgálat néhány eredménye

A vizuális képességek valamennyi, általunk ismert felmérése azt mutatja, hogy olyan ké-
pességről van szó, amelyet (más tantárgyakkal ellentétben) nem befolyásolnak a tanuló 
szociális és gazdasági háttérváltozói. A teljesítménykülönbségeket az egyéni adottságok, 
a biológiai nem és a rajzpedagógiai program alakítja (Kárpáti–Gyebnár 1997).

1. ábra: Az iskolák eredményeinek összehasonlítása
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Az iskolák eredményeinek összehasonlításából megállapítható, hogy a mért képességele-
mek tekintetében az egyes iskolai osztályok pedagógiai programjai minden bizonnyal mar-
kánsan különböznek egymástól. A rajzórák száma sajnálatos módon olyan csekély, hogy 
a teljesítménykülönbségeket nem lehet csupán a rajzórai munka eredményének tekinteni, 
a kerületi munkaközösségnek mégis érdemes áttekintenie, milyen a legjobb teljesítményt 
mutató iskolák (22., 30., 34.) rajzpedagógiája, hiszen ezeket érdemes „jó gyakorlat”-ként, 
adaptálásra vagy ötletek merítésére közreadni.

A képi kommunikációs és tervezési képesség szintjének vizsgálata
A továbbiakban egy képességterületen, a mindennapi életben talán legtöbbet használt képi 
kommunikációs feladatban, a tervezésben mutatjuk be részletesen a tanulók eredmé nyeit. 
A két tervezési feladatot (Címer, Térkép) eddig csak a szimbolizációs képességek (jelalkotás, 
jelértelmezés) fejlettségének vizsgálatára használtuk, a vizuális alkotóképességet elem-
ző tesztben még nem szerepeltettük. A zuglói rajztanárok munkaközösségének szakértői 
csoportja azonban mindkét feladatot jónak tartotta, hiszen rövid idő alatt sokféle rész-
képességről (köztük a kreativitás szempontjából fontos originalitásról) is szolgáltat adato-
kat. A tervező/konstruáló képesség vizsgálata időigényes, hiszen az ötlettől a megvalósult 
műig, sőt, ennek közreadásáig (reklám, csomagolás) kellene végigkövetnünk a tervezői gon-
dolatot. A 45 perces teszt 5 percében erre nyilvánvalóan nem volt mód, ezért a folyamatot 
elindító ötletet kértük papírra vetni vázlatterv, illetve térképvázlat formájában. A két feladat 
az alábbiak szerint szerepelt tesztlapjainkon:

A) tesztlap: Címerterv. Biztosan hallottál már arról, hogy régen a nemesi családoknak 
címerük volt, amelyben a család történetéhez, a számukra fontos gondolatokhoz, érzések-
hez kapcsolódó dolgokat ábrázoltak. Sok címeren felirat is szerepelt. Te is rajzolj címert 
magadnak! Színes ceruzával vagy tollal rajzolj! Igyekezz minél tömörebben, de érthetően 
és érzékletesen kifejezni, mi az, ami fontos neked. Beilleszthetsz szavakat is a címerbe, de 
ha van kedved, egy jelmondatot is írhatsz a keret aljára.

B) tesztlap: Térképrajzolás. Rajzolj egy térképet arról, hogyan jutsz el az iskolából a la-
kásotokig! Jelöld meg a térképen a számodra fontos épületeket, fákat és egyéb látnivalókat. 
Színes ceruzával vagy tollal dolgozz! Magyarázatul szavakat is írhatsz a térképedre.

A címerrajz mint tervezői feladat nem szorul különösebb magyarázatra. Ha magunknak 
készítünk ilyent, át kell gondolnunk, hogy milyen értékeket tartunk lényegesnek közvetíte-
ni, milyen formát tartunk a leginkább kifejezőnek, mit jelentenek nekünk a számba jöhető 
motívumok, színek. De miért tervezési feladat a térképrajzolás? Itt a vizuális kommunikáció 
szemszögéből kell tekintenünk az elvégzendő munkára. Meg kell terveznünk az utcák, terek, 
házak és más lényeges „útjelzők” formáját, színét, helyét, egymáshoz viszonyított arányát. 
Meg kell találnunk a legkifejezőbb kompozíciót, mármint azt, amelyik a kiindulóponttól a 
célig vezető utat érthetően mutatja be.
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A tervezési feladat mindkét megfogalmazásban népszerű volt a tízévesek körében, sok 
érdekes, jó színvonalú művet hoztak létre. Az értékelés szempontjai azonosak voltak az A) 
és a B) tesztlapon:

Kifejezőerő• 
Technikai szint – ábrázolás• 
Technikai szint – színezés• 
Szimbolizáció• 
Ötletesség• 
Műfaji sajátosságok fi gyelembevétele• 
Szöveg-kép kapcsolat• 
Perspektíva – térábrázolás• 
Humoros vagy szellemes megoldások• 

Nem szokványos megoldások – a címer/térkép műfajra nem jellemző, de a műfaji sajátos-
ságoknak nem ellentmondó színek, formák, szavak stb. – alkalmazása (pl.: szív alakú címer, 
titkos jelekkel ellátott, képszerű térkép).

2. ábra: A tervezési feladat eredményei az A) tesztlapon (Címerrajz)
 és a B) tesztlapon (Térkép)

A két feladat, amelyet az A) és a B) tesztlapon megadtunk, azonos értékűnek bizonyult, 
egyik sem volt lényegesen nehezebb a másiknál, bár egyes itemekben (pl. a műfaji sajátos-
ságok fi gyelembevételénél) meglátszott, hogy melyik műfaj az ismerősebb, a könnyebben 
megjeleníthető: természetesen a térkép. A címerrajz mint énkifejezési forma viszont annyira 
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motiválónak bizonyult, hogy olyan lényeges képességelemekben, mint a kifejező erő, ötle-
tesség és szimbólumteremtés, a teljesítmények kiegyenlítettek – igen jók – voltak mindkét 
feladatban. 

Ebben a feladatban eléggé nagy szórást fi gyeltünk meg a teljesítmények között, ami 
jól jelzi az ötletességet, egyéni megoldásokat igénylő tesztfeladatban a jók kiemelkedési 
lehetőségét és a kevésbé ötletesek (bár technikailag nem rossz képességűek) viszonylagos 
lemaradását. Éppen ebben áll a gyorsaságot és az eredetiséget egyaránt igénylő vázlattervi 
feladatok legfőbb előnye: segítenek érvényre juttatni a vizuális tehetség egy sajátos formáját: 
a technikai ügyességgel nem párosuló ötletességet. A magánéletben és számos szakmában 
nincs szükségünk arra, hogy magunk készítsünk el egy ruhadarabot vagy szórólapot, de 
fontos, hogy képesek legyünk jó ötletekkel segíteni azt, aki ezt nekünk előállítja. A „vizuális 
ötletelés” gyakorolható, és érdemes is ezt tennünk, hiszen a tanulásban, munkában is jó 
hasznát vehetjük.

Hasonló részképességek megjelenése a különféle tesztekben
Tesztlapjainkon egy-egy, a vizuális kompetencia szempontjából lényeges képességelem 
több feladatban is szerepelt. Ezek között voltak kötött témájú és/vagy műfajú és szabadon 
választható kompozíciójú és tartalmú feladatok is. Lényeges egyezés valamennyi esetben, 
hogy a tanulók annál magasabb szinten teljesítettek egy-egy képességelemben, minél kreatívabb 
volt a feladat. A legfontosabb, a teljesítményre közvetlenül ható motiváló erőnek a saját al-
kotás lehetősége bizonyult. Ha tulajdon gondolataiknak, ötleteiknek kellett igényes, kifejező 
formát keresniük, magasabb színvonalú technikai megoldásokat alkalmaztak a tanulók.

A Kreatív Gondolkodás Tesztből átvett feladatlapon és a tervezési feladaton jól érzé-
kelhető a kapcsolat a téma és a térábrázolás színvonala között. A Térszemlélet tesztben 
számon kért izolált téri műveleteket alacsony színvonalon oldották meg a tanulók, míg a perspek-
tivikus ábrázolás komplex téri képességeket kívánó konvenciórendszerének elemeit már a tízévesek 
is használták alkotásaikon. Mindez megerősíti korábbi eredményeinket (Séra–Kárpáti–Gulyás 
2002), hogy nem elég a téri ábrázolóképességeket egy adott ábrázolási szabályrend be-
gyakoroltatásával fejleszteni, ennél hatásosabbak a képesség elemeit egyszerre igénylő, 
kreatív feladatok. 7

A Kreatív Gondolkodás Tesztben két kritériummal (adott képelemek folytatása és kép-
kiegészítés), a Tervezés feladatban szintén kétféle módon (a Technikai szint – Ábrázolás, 
Technikai szint – Színezés értékelési kritériumaival) vizsgáltuk a rajzolás, színezés technikai 
alapjainak elsajátítását. A két feladat részeredményeinek összevetéséből ismét megállapít-
ható, hogy a technikai nehézségek legyőzése könnyebb, ha teljesen kötetlen ábrázolási feladatról 
van szó (hiszen a Kreatív Gondolkodás Teszt képelemeit mindenki tetszőleges képpé ala-
kíthatta), mint amikor vélt vagy valódi (műfaji) szabályok kötik meg a kezünket, például a 
címerrajz vagy a térkép elkészítésénél.

7   A téri gondolkodás, a mentális műveletek fejlődésére a perspektivikus rajznál jelentősebb hatással van a valós 
térben végzett munka, vö. négyféle fejlesztő eljárás eredményeinek elemzését, Séra–Kárpáti–Gulyás 2002.

200905.indb   52 2009.05.28.   14:29:42



A vizuális kultúra a közoktatásban – elmélet és gyakorlat 53

A technikai ábrázolókészség fejlettségét a Kreatív Gondolkodás Teszt és a Tervezés feladat 
értékelési kritériumaival egyaránt vizsgáltuk. Az itemek, amelyek pontszámait a 3. ábra első 
és második oszloppárja mutatja be, az ábrázolás következő műveleteit jelenítették meg a 
Kreatív Gondolkodás Tesztben.

Vonalakkal létrehozott kapcsolatok• : a tesztlapon megadott alapformák és jelek között 
vonalakkal teremtett összefüggések, melyek az izolált, csonka képelemekből vizuálisan 
értelmezhető, egységes képet hoztak létre.
Témához kötődő kapcsolatok• : a képelemekből alkotott műnek címet kell adni, ez segíti az 
értékelőt a téma megállapításában. Ebben az itemben azt értékeljük, felismerhető-e a 
kapcsolat a kép témája és a kiegészített alapformák és jelek között.

3. ábra: A Kreatív Gondolkodás Teszt és a Tervezés feladat technikai tudást mérő
 itemjeinek összehasonlítása

– –

A címer- és térképtervezési feladatokban is két itemmel vizsgáltuk az ábrázolóképesség 
technikai összetevőit.

Szöveg-kép kapcsolatok:•  a terveken lehetőséget adtunk feliratok és magyarázó szöveg 
elhelyezésére. A jó megoldásokon ezek egymást erősítették, a szövegfolt a magyarázó 
ábra (térkép), illetve szimbolikus énreprezentáció (címer) kifejezőerejét növelte.
 • Műfaji sajátosságok fi gyelembevétele: a feladat használható térkép és címer rajzolása 
volt, tehát ezek sajátos funkcióját, felhasználási módját (tájékozódás egy földrajzi 
helyen és egy család hagyományaiban) fi gyelembe kellett venni.

A szabadon választott témájú Kreatív Gondolkodás Tesztben a tanulók lényegesen maga-
sabb pontszámokat értek el, mint a meghatározott műfajú tervezési feladatban (3. ábra, 1–2., 
illetve 3–4. oszloppár). Egy használható térkép készítése és a saját jelképek vizuális megfogal-
mazása nem könnyű feladat a tízévesek számára, de nem is szokatlan vagy megoldhatatla-
nul nehéz, hiszen egyetlen tanuló sem hagyta üresen ezt a tesztlapot, sőt számos értékelési 
kritériumban (például a komponálásban vagy az egyéni megoldások alkalmazásában) igen 
jó eredményt értek el. A két tervezési feladatra kapott alacsony technikai pontszám arra 
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utal, ötletek vannak, de a gyorsan készülő vázlatrajz mint közlésmód gyakorlásra szorul. Ta-
lán érdemes több lehetőséget adni a vázlatkészítésre, a rajzban történő gondolkodásra például 
a természettudományok vagy a matematika oktatása során is. A térképkészítés – vagyis 
két ismert helyszín közötti haladási módok ábrázolása, egyfajta folyamatábra – gyakorta 
használt, mindennapi rajzi feladat, és a szimbolikus kifejezés, amely a címerrajzban rejlő 
legfontosabb feladat, a munka világában és a magánéletben is gyakorta használt kommu-
nikációs forma. 

4. ábra: A Kreatív Gondolkodás Teszt és a Tervezés feladat komponálóképességet
 vizsgáló itemjeiben elért eredmények összehasonlítása 

A 4. ábrán bemutatott elemzésben két, egészen különböző ábrázolási helyzetben vizsgálunk 
azonos képességelemet: a jelek és a motívumok összerendezése, a komponálás képessé-
gét. Az első két oszloppár a Kreatív Gondolkodás Tesztben a tesztlapon megadott, vizuális 
alapelemek között vonalakkal létrehozott kapcsolat és ennek egy központi képtéma alá rendelése 
feladatainak átlagpontszámait mutatja. Ez a két értékelési item azt minősíti, mennyire képes 
a rajzoló egységbe rendezni a képmezőn elszórt, jelentés nélküli képelemeket. A feladat 
nem könnyű, de a tízévesek, akik számára még fontos kifejezőeszköz a vizuális nyelv, jól 
megoldották ezt a feladatot. 

A tervezési feladatban (4. ábra, 3. és 4. oszloppár) egy címer elemeit vagy egy táj térképen 
ábrázolható részleteit – mindkét esetben saját képelemeket – kell összerendezni. A műfaji 
sajátosságok fi gyelembevétele megnehezíti ezt a feladatot, de nem teszi megoldhatatlan-
ná! A tízévesek a várakozásnál sokkal jobban teljesítettek, az „új képkorszak” gyermekei 
megbirkóznak a jelentést is magában foglaló mű készítésével a rendelkezésre álló rövid idő 
(5-8 perc) alatt.

A tervezési feladatban szereplő „Szöveg-kép kapcsolat” nevű értékelési szempont (vö. 
4. ábra, utolsó oszloppár) alacsony pontszámait magyarázza, hogy a szöveg elhelyezése a 
címer- és a térképrajzon nem volt kötelező, a magyarázatot az alkotók saját igényük sze-
rint fűzték hozzá az ábrához, vagy hagyták el. Itt tehát nem rossz megoldásokat, hanem 
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hiányzó kép-szöveg kapcsolatot láthatunk. Ahol megjelenik a kiegészítő szó vagy mondat, 
legtöbbször gazdagítja a kép tartalmát, segít a jelentés megértésében. Mivel ennek a hibrid 
közlési formának különösen nagy a jelentősége az internetkultúrában, ilyen feladatokkal 
érdemes erősíteni a komplex kifejezés képességét.

A kreativitás vizsgálata: eredeti megoldások értékelése
jelalkotással és szabad képi kifejezéssel

Tesztünkben két részfeladatban találunk a kreativitás fontos összetevőjére, az eredetisé-
get (originalitást) feltáró feladatokat. A Kreatív Gondolkodás Tesztben az új képelemek 
használatát, humoros, érzelmes, illetve nem szokványos megoldásokat értékeltünk, melyek 
egyértelműen igénylik a szokatlan képi kapcsolatokat, új formai megoldásokat, illetve a 
kifejező, kevéssé sematikus kompozíciók alkotását. A Tervezés feladatban a Szimbolizáció, 
az Ötletesség, a Műfaji sajátosságok fi gyelembevétele, a Szöveg-kép kapcsolat, a Humoros 
vagy szellemes megoldások és a Nem szokványos megoldások nevű értékelési itemekben 
szintén az eredetiség megnyilvánulásait tártuk fel.

5. ábra: A Kreatív Gondolkodás Teszt és a Tervezés feladat originalitást mérő
 itemjeiben elért eredmények összehasonlítása

A 6–10 éves kort a legtöbb gyermekrajzzal foglalkozó szerző a képzelőerő, a kifejező ábrá-
zolásmód és az érdekes, meglepő formák és motívumok korszakának tartja (vö. különösen 
Gerő 1973). Nem meglepő, hogy tanulóink igen jól teljesítették az originalitást vizsgáló 
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kritériumokat, különösen a kihívást jelentő, új ábrázolási helyzetnek – játéknak – tekintett 
Kreatív Gondolkodás Tesztben. Különösen örvendetes, hogy mennyire jól szerepeltek a nem 
szokványos megoldások itemjeiben, tehát a korosztály tagjai, bár a rajz már évek óta nem 
az elsődleges közlő nyelvük, mégis hajlandók és képesek arra, hogy megújítsák, bővítsék 
képalkotó jel- és formakészletüket.

A tervezési feladatban már kevesebb tanulónál tapasztaljuk az eredetiséget, de még 
itt is jobbak az eredmények, mint korábbi vizsgálatainkban a 12, 14 éveseknél! (Vö. Gaul– 

Kárpáti 1998; Kárpáti 2002)

A biológiai nem és az életkor hatása az eredményekre
A tanulók neme és eredménye közötti összefüggések terén tesztünk nem talált korrelációt, 
nincs szignifi káns különbség a fi úk és a lányok eredményei között.

Mivel a 4. tanévet elvégzett korosztályt vizsgáltuk, csak a korosztály derékhadához 
tartozó, 1997-ben született tanulókról nyertünk megbízható adatokat. Ha azonban az egyes 
feladattípusokban vizsgáljuk az eredményeket, látjuk, hogy ezek a magasabb életkorúaknál 
némiképp javulnak. Bizonyosra vehető tehát, hogy a teszt olyan képességeket mér, amelyek 
az iskolai fejlesztés hatásán túl az életkor növekedésével, a természetes képességjavulás 
során is fejlődnek. Az utóméréseknél fontos lesz tehát, hogy kiszűrjük, mekkora az iskolai 
fejlesztés hatása és milyen teljesítménynövekedés következett be az érés miatt. Hogy ezt megál-
lapíthassuk, az egyes rajzpedagógiai programokról is adatokat kell majd szereznünk.

A vizuális kompetencia vizsgálata
komplex feladatsorral – eredmények és tanulságok

A vizuális alkotó- és befogadóképesség igen összetett rendszer, amelynek részképességei 
csak bonyolult, időigényes ábrázoló és elemző feladatokkal (elsősorban portfólióértékeléssel 
és projektfeladatokkal) vizsgálhatók hitelesen. Mi arra tettünk kísérletet, hogy sokoldalú, 
iskolában könnyen adminisztrálható, mérsékelt eszköz-, idő- és anyagigényű, mégis kellően 
összetett feladatsort állítsunk össze. Eredményeink alapján a komplex tesztről mint mérési 
módszerről a következő megállapítások tehetjük.

A komplex mérőeszköz alkalmas egy-egy korosztály • vizuális kompetenciájának feltárá-
sára, a kiemelkedő és a gyenge területek kijelölésére, valamint a fejlesztés kívánatos 
irányainak meghatározására.
A vizuális alkotó- és befogadóképességek két külön alrendszert alkotnak, • ezért vizsga céljára 
csakis külön feladatsorral mérhetők.
Diagnosztikus célra•  – például a tehetséggondozó programokba való felvétel vagy pálya-
orientáció céljára – érdemes egy-egy képességterületet külön, alaposan megvizsgálni 
(pl. a műszaki pályákra készülőknél a térszemléletet, a képzőművészeti tehetségku-
tatásban a kifejezőkészséget és a kreativitást, az alkalmazott művészeti és műv é szi 
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érzékenységet igénylő szakmákban a tervezőképesség-elemeket és a képi kommuni-
kációt).

Mit tudtunk meg tesztünk segítségével a 10-11 éves, 4. osztályt végzett tanulók vizuális 
kompetenciájáról?

1. A képességrendszer legfejlettebb része a képi kifejezés, ezt követi a képi kommunikáció 
és a műelemzés. Ez az eredmény összhangban van a gyermekrajz fejlődési fokozatait leíró 
szakirodalomban a kisiskoláskorról mint a „tündéri realizmus” vagy a „gyermekművészet” 
kitüntetett korszakáról leírtakkal (Feuer 2000; Gerő 1973; Kárpáti 2002).

Érdemes annyit megőrizni ebből a kifejezőerőből és kommunikatív kapacitásból, ameny-
nyit csak lehet – mégpedig expresszív, kreatív rajzi feladatokkal, érdekes, változatos képi 
nyelven megoldandó projektekkel.

2. A legkevésbé fejlett képességterület a térszemlélet. A Nemzeti alaptantervben és a Ke-
rettantervben egyaránt a felső tagozaton, az 5–8. osztályban – vagy az ennek megfelelő 
életkori szakaszban – szerepel feladatként a térábrázolás konvenciórendszerének kiala-
kítása, eredményeink tehát azt jelzik, hogy ez a képességszféra önmagától csak igen kis 
mértékben fejlődik. 

A tér ábrázolása leválik a tér észleléséről (ez utóbbi egyre fi nomodik a kisiskoláskor 
során), az ábrázolás konvenciórendszere egyértelműen tanult nyelvi jellegzetesség, amely 
spontán módon nem vagy csak alacsony szinten jelenik meg az átlagos képességű gyer-
mekek rajzain. Ha tehát ezt az igen lényeges képességterületet fejleszteni kívánjuk, ezt 
érdemes összehangoltan, több tantárgyra bontottan tenni.

Lényeges lenne a tudatos, kiépített kapcsolat a matematikával (összehangolt térértel-
mező, ábrázoló, modellező feladatokkal, illetve a műelemzés során az építészeti megoldá-
sok, térszerkezetek matematikai jelentőségének érzékeltetésével).

3. A tesztben nem találtunk szoros összefüggést az alkotó- és az elemzőképesség-elemek 
fejlettsége között.

Mivel az elemző- és az alkotóképesség-szféra külön fejlesztést igényel, érdemes ebben az 
életkorban már elkezdeni a műelemző képesség fogalmi apparátusának megalapozását 
érzékletes befogadói tréninggel – művészeti fogalmak és művek együttes bemutatásával.

4. A szöveg-kép kapcsolat kialakítása kevés tanulónál jelent meg a tervezési feladatban. A 
szöveges kiegészítés nem volt a feladatok egyértelműen előírt része, de ahol megjelenik a 
kiegészítő szó vagy mondat, legtöbbször gazdagítja a kép tartalmát, segít a jelentés meg-
értésében.

A vizuális kultúra tantárgy jövője szempontjából is indokolt az erősebb integráció az 
iskolában tantárgyként jelen lévő művészeti ágakkal.

5. A tanulók rajzi teljesítménye a szabad témájú rajznál lényegesen jobb volt, mint a kötött 
témájú és műfajú rajzi feladatban. A technikai nehézségek legyőzése könnyebb, ha teljesen 
saját döntésen alapul a motívumok és a kompozíció megválasztása.
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Mivel a „szabad rajz” ebben a korosztályban (amely igen magas átlagos képi kifejezési 
szintet ér el) szinte sohasem jelent egyúttal alacsonyabb színvonalú ábrázolást vagy könnyű 
megoldásra törekvést, érdemes a fejlesztésben és az értékelésben is alkalmazni a szabadon 
választott ábrázolási témát, technikát. Hasonló megfontolásokból ad több alternatív felada-
tot a rajzi érettségi vizsga (vö. Bodóczky 2003). A szabadon választott témájú projektfeladat 
például éppolyan objektíven és árnyaltan értékelhető, mint a kötött tematikájú rajz.

Ez a megállapítás mérési munkánk üzeneteként is felfogható: a vizuális nevelésben a 
fejlesztés, a tanítás és az értékelés egyaránt lehet kihívás, élvezetes munka, amelyben a 
tanuló képalkotó, tárgytervező, üzenetfejtő játék résztvevőjeként s nem egy képességteszt alanya-
ként van jelen – s így hitelesebben mutatja meg, mire képes valójában.
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Gyenes Zsolt

Fény, mozgás és árnyék*

Milyen elvekre építhető a médiapedagógia?

Az új médiumoknál meghatározó a fény szerepe. A technikai képek alapját a 
fényképezés alkotja. A fotó az első olyan képfajta, amely „bizonyítható” módon 
tudja megjeleníteni, leképezni a kinti látható valóságot. Az új képfajták közül 
– az illúzió megteremtése szempontjából – a mozgókép emelkedik ki a sorból. 
Napjaink tömegkommunikációjában ez a leggyakrabban alkalmazott médium. 
A számítógép-használatot, a digitális információkat egy új korszak nyitányának 
tekinthetjük. A mozgókép- és médiaoktatás alapját a kreatív gyakorlatokon, 
feladatokon való haladás jelentheti. A magyar „médiaoktatási iskola” egyik 
specifi kuma, hogy a mozgóképi közlésmód és a fi lmművészet hangsúlyos alapozó 
részként szerepelnek a közoktatás tananyagaiban. A médiaismeretnek át kellene 
szőnie egész oktatásunkat. E tartalmak újragondolása állandó készenlétet követel 
minden tankönyvszerzőtől és tanártól egyaránt.

Fény–mozgás–árnyék elválaszthatatlan egymástól. Összetartozó, ellentétes oldalak és 
állandó dinamika; ez a „dolgok” velejárója. A fény: öröm, transzcendens, isteni. A mozgás: 
szenvedély, élet. Az árnyék: sötétség, gátlás, az anyagi(asság) szimbóluma. 

Fény

A technikai képek alapját a fotográfi a alkotja. „Klasszikus” új képfajtának 1 a fotográfi a, a 
fi lm, a videó, a xerox, a lézer és a röntgen nevezhető. Mindegyiknél meghatározó a fény 
szerepe. A fény, mely láthatóvá tesz, végtelen tónusfokozatok rögzítését valósítja meg, 
képpontok forrása a monitoron, segítségével letapogathatóvá, reprodukálhatóvá válnak 
a (látható) dolgok. A „klasszikus” elektronikus médiumok átmeneti jellegüknek köszönhe-
tően egy „újabb” médiumnak, a digitális környezetnek az előhírnökei. Utóbbinál az eredet 
feltárásának kísérlete csődöt mond, és minden a számok bináris kódjaiba transzformálódik. 
A látható világhoz viszonyított analógia értelmét veszti, és mégis a „fotografi kus illúzió” 
korábban sosem látott mértékű lehet. Napjainkban – jóformán – minden információ digi-
tálisan leírt és rögzített formában testesül meg. 

*  Azonos címen jelent meg felsőoktatási jegyzetem (Gyenes Zsolt: Fény, mozgás és árnyék – Mozgókép és médiais-
meret. Profunda Könyvek, Kaposvár, 2007). Az itt közölt tanulmány – leginkább – a jegyzet első fejezetében 
írottakhoz kapcsolódik; az ott felvetett gondolatok továbbvitele.

1   A technikai kép és az új képfajta szinonimaként kezelhető. 
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A fotográfi a volt az első olyan képfajta, amely hihető, „bizonyítható” módon tudta 
megjeleníteni, leképezni a kinti látható valóságot. Hitelének alapja egy automatizmuson 
alapuló eljárás, amely a leképezendő tárgy, alak, forma tényleges meglétét kívánja. A „kap-
csolat” az expozíció idejekor térben és időben „fi zikailag” (is) realizálódik. Ez a médium 
reproduktív jellege, de ott van mindjárt tőle elválaszthatatlanul az a manipuláció, amely 
az ember beavatkozásainak, döntéseinek sorozata. Az apparátus paramétereit is ember 
alkotta meg, így az ugyanúgy a szubjektumának vetülete. A fotográfi a nem a kinti látható 
valóság tükörképe és nem reá nyíló ablak. A fotografi kus kép kettős természetét állandóan 
evidenciában kell tartani. 

A fény misztikuma áthatja életünket. A technikai, illetve fotografi kus képek előzmé-
nyeit olyan képszerű jelenségekben vélhetjük felfedezni, mint a lenyomat, az árnykép és a 
tükör kép.

Ezek a jelenségek automatikus módon képezik le, jelenítik meg a kinti látható valóság 
szeleteit. A lenyomat túlléphet a két dimenzión, és a részletek ábrázolásában is „megegyező 
hatású” lehet tárgyával. Az árnyképnél a formára, karakterre, sziluettre koncentrálhatunk, 
míg a tükörkép a „leghamisabb”, mert valóságtartalma a legnagyobb mértékű. Teremtett 
világok; illúziók ezek. A virtuális világ elődjei.

A technikai képek közül – az illúzió megteremtése szempontjából – a mozgókép emel-
kedik ki a sorból. Napjaink tömegkommunikációjában ez a leggyakrabban alkalmazott mé-
dium. Olyan, mint a „való világ”. Éppen ezért – a művészet birodalmában – folyamatosan 
ez ellen a „valódiság” ellen lázad a mozgókép; a művit hangsúlyozza (ars), hogy a „valódi-
ról” beszélhessen. A mimézis nem kedvez a művészetnek. A kinti látható valóságtól való 
távolodás karakteres módon fi gyelhető meg az 
experimentális művészetben, ahol az is könnyen 
észrevehető, hogy a technomédiumokat „szisz-
tematikus módon” másképpen használják a mű-
vészek, mint ahogy azt azok rendeltetése „előír-
ja” (vö. pl. experimentális fi lm, videoművészet, 
xeroxművészet, elektrográfi a – 1. kép). 

Ahhoz, hogy a (lumière-i) mozi megszület-
hessen, három dolgot kellett „megvalósítani”; a 
fotográfi át, a vetítést és a pillanatképet. A tör-
ténet több ezer évvel ezelőtt kezdődik. A terem-
tésnek ebbe az irányba mutató vágya ősidők-
re nyúlik vissza. A tükörkép színes mozgókép, 
ahogy a camera obscurában 2 megjelenő kép is. 
A „csoda” legalább 1500 éve ismert, lejegyzett; 
mégis a képi rögzítésre kb. 170 éve került sor. 

2   A lyukkamerában megjelenő kép más, mint amit a szem lát(hat). Egyik legalapvetőbb különbség az, hogy a 
mélységélesség – gyakorlatilag – végtelen. 

1. kép: Fáziskép egy computer tomográffal készült 
animációs fi lmkísérletből (Gyenes Zsolt: Képszele-
tek, installáció, 2009; a szerző tulajdona.)
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A „tényleges (újra)teremtés” a rögzítéssel valósulhatott csak meg. A mozgókép kettős termé-
szete új, bonyolult viszonyok megteremtésének indukálója az ábrázolásban, a művészetben. 
A média ebben a hálóban vergődik, és nehéz, bár izgalmas feladat ennek „kibogozása”. 

A fotográfi a mint legelőször megjelenő technikai képfajta (új képfajta, új médium, 
technomédium) jelentőségét már érintettük. Megjelenése hasonló mérvű változásokat ho-
zott, mint a számítógépes környezet elterjedése az utóbbi 10-15 évben. A számítógép-hasz-
nálatot, a digitális információkat egy új korszak nyitányának tekinthetjük. 

Kis túlzással a fényképről is elmondhatjuk, hogy egyidős az emberiséggel. Ha a bő-
rünkre (tudatosan) kitakarásként ábrákat, kivágott formákat helyezünk és azt kellő ideig 
napoztatjuk, „ősfényképeket” kapunk. A negatív árnyék fényérzékeny bőrünkön rögzül, mely 
analóg a fotogrammal, illetve a fényérzékeny felület, tárgy és fénynyalábok találkozásával. 
A fotográfi a is hasonló megoldásokkal építkezett feltalálásának első éveiben (vö. Talbot-
val). A fénykép – mint már szó volt róla – a képrögzítéssel valósult meg. Nièpce, Daguerre 
és Talbot olyan három meghatározó egyéniség, akiknek a fotográfi át köszönhetjük. Nièpce 
az első, a „körülményes”, Daguerre a „megalkotó-rendszerező” és Talbot a „varázsló”. 

Már az ókorban is azért kezdtek el képeket vetíteni, hogy azt sokan láthassák. A vetítés 
így a vásári „produkciókhoz”, az üzlethez is szorosan kapcsolható. Történetünk szempont-
jából Reynaud 3 praxinoszkópja (1877) érdemel külön kiemelést. A mozgókép létrejöttének 
gyökereinél a rajzolt kép (animáció) és a fotografi kus kép még szorosabban összekapcsolódik; 
az előbbi meghatározóbb szerepet játszik, mint a későbbiekben. 

Az optikai játékokról, eszközökről, illetve az ősanimáció-sorokról könnyen átevezhetünk 
a pillanatkép problematikájához. A megfelelően létrehozott állóképek sorozata, a fázis képek 

– melyek a mozgás illúzióját keltik a retinális 
utóképhatással – először a 19. században népsze-
rű optikai játékokban nyernek teret (pl. zootróp, 
fenakisztoszkóp, mutoszkóp – 2. kép). A vetített 
állóképek sorozatának minden esetben erős „sti-
muláció” szükséges, hogy a mozgókép illúzióját 
keltse; kontrasztos képeket kell a szemnek gyor-
san egymás után befogadnia, értelmeznie. A sö-
tétben erős fénnyel átvilágított fi lm, a monitor 
fénypontjai vagy az optikai játékok kontrasztos, 
fekete-fehér, foltszerű megoldásai nem a vélet-
len művei. Amint beszűrődik, megjelenik a „külső 
fény”, a vetített-megjelenített kép elhalványul, 
feloldódik a fényben. A retinális utókép érdekes 
jelenség. A szem kb. 1/10 másodpercig megőrzi a 
megfelelően erős látványt, állóképet, és utána 

3   Émile Reynaud az animáció ősatyjának is tekinthető. Nagy vesztes, aki a Lumière testvérek megjelenésével 
kénytelen feladni népszerű vállalkozását. 

2. kép: Fenakisztoszkóp (Zemplenszky Márton első 
évfolyamos rajz–vizuális kommunikáció tanár sza-
kos hallgató munkája. Kaposvári Egyetem Művé-
szeti Főiskolai Kar, é. n.)
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a következőig „tartja” azt. Lényegében akkor fogjuk fel a fázisképet, amikor „nem látunk 
semmit” (vö. pl. a zootróp-dob rései között lévő „eltakaró részt” vagy a fi lmkockák vetíté-
sének elvét). A másodpercenként megfelelő számú fáziskép 4 felvétele és hasonló „ritmusú” 
lejátszása a mozgás illúzióját kelti (12-24, illetve 25-30 képkocka/másodperc). Nem elég csak 
egyszer hangsúlyoznunk, hogy illúzióval van dolgunk, mégis a mozgókép valószerűsége a 
legnagyobb minőséget jelenti a leképezések történetében. Az optikai játékok (végleg) elő-
készítették a szemet a mozgókép befogadásához, értelmezéséhez és élvezéséhez. 

A fotografi kus pillanatfelvételek technikai megvalósítását – melyek a mozi születéséhez 
az utolsó lépéseket jelentették – Eadweard Muybridge-nek köszönhetjük. Elsősorban az ő és 
Etienne-Jules Marey zsenialitása kellett ahhoz, hogy a Lumière testvérpár „összerakja a mo-
zaikokat” és megalkothassa felvevő-lejátszó gépezetét, a kinematográfot. A fotográfi a és a 
mozi megjelenésével, elterjedésével a modern ember – az autó mellett – legemblematikusabb 
„tárgyait” hozta létre, melyek teljesen megváltoztatták addigi életét. Mint minden dolog, ez 
is két irányba hat; például megnyílt a világ, dinamikussá vált az élet, a tér-idő összefüggések 
új dimenziót nyertek, az ismeretek bővülhettek és demokratizálódhattak. Ellenben a sokrétű 
manipulációhoz is „szövetséges eszközt, alkalmas technikát” kapott az ember (pl. politika, 
hír, reklám). A (független) művészet is az új médiumok manipulatív oldalát „használja”, de 
más célból, „alapállásból”, mint például a reklám. 5 A tömegmédiumok leginkább technikai 
képeket használnak céljuk eléréséhez.

Mozgás

Az alkotó, újat létrehozó, teremtőképesség kialakítása alapvető cél az oktatás minden szint-
jén. A kreativitás az egyéni belső szabadság létrehozásának alapfeltétele, forrása. A kreáció 
megvalósítása különleges odafi gyelést, megfelelő alakítást és szervezést követel. 

A mozgókép- és médiaoktatás alapját a kreatív gyakorlatokon, feladatokon való haladás 
jelentheti. Ez a módszer nem ismeretlen a vizuális nevelés (rajzóra) vagy a drámapedagógia 
területein. A kreatív gyakorlatok sokszor projektmunkákká szerveződnek. Az interdiszcipli-
náris megközelítés az említett módszerek egyik fő sajátossága. A kreatív médiapedagógia 
kiemelt tulajdonságai még címszavakban: a nyitottság, a játékosság, az érzelmi azonosulás, 
az együttműködés lehetősége és a sokrétű eszközhasználat. 6

A kreatív típusú gyakorlatokat a következő módon (is) csoportosíthatjuk. 7 Léteznek 
(elsősorban) eszközhasználatra építők, melyeknél magában az eszköz, a médium a meg-

4   Egymásból következő képek sorozata.
5   Korábban is utaltunk rá, hogy a művészet folyamatosan távolodik a látható valóság ábrázolásától annak érde-

kében, hogy „megtalálja” a valóságot. A médiumok ilyen irányú manipulációja ellentétes irányú és megjelenésű, 
mint pl. a reklám virtuális valósága, „hiperrealizmusa”. 

6   Gyenes Zsolt: Fény, mozgás és árnyék – Mozgókép és médiaismeret. Profunda Könyvek, Kaposvár, 2007, 98. 
7   Gyenes Zsolt: A (kreatív) médiagyakorlatokról. In Mozgó Kép Korszak Média Tudatosság. Országos Közoktatási 

Intézet – Magyar Mozgókép- és Médiaoktatási Egyesület, Budapest, 2002. 
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határoz ó, 8 idetartozhat a rajzolás, a kollázs, a hangfelvétel készítése, a fotózás és számító-
gép alkalmazása. További kreatív típusú feladatok a „rekonstrukciósak” (pl. kiegészítésre 
épülő) és a kifejezetten a játékosságot középpontba helyezők. Háttérbe szorul a kreativitás 
az olyan rendszerező karakterű gyakorlatoknál, mint a kérdés-feleletre épülő, az elemző-
rendszerező (analizáló, összehasonlító) és az esszé jellegű. A különböző típusú feladatokat, 
gyakorlatokat a megfelelő helyen kell alkalmazni; nincs értékbeli különbség közöttük, annak 
ellenére, hogy egész médiaoktatásunkat a kreatív szemlélet hatja át. Tevékenységeinkben 
a kreativitás a meghatározó az olyan témaköröknél, mint a mozgókép nyelve, míg a rend-
szerezőbb (módszertani) megoldások az olyan részeknél dominálnak, mint a mozgóképi 
szövegek rendszerezése vagy az egyes médiumok sajátosságai. 

A magyar „médiaoktatási iskola” egyik specifi kuma, hogy a mozgóképi közlésmód 
(„nyelv”) és a fi lmművészet (fi lmstílusok) hangsúlyos alapozó részként szerepelnek a köz-
oktatás tananyagaiban, és ez összesen a tartalmak kb. negyven százalékát teszi ki. 9 Az új 
médiumok közül a mozgókép összefoglaló területe jelenik meg a legtöbb helyen (és legtöbb-
ször), pl. televízió, internet, mozi. Éppen ezért tartjuk fontosnak a mozgóképi közlésmód 
alapjainak elsajátítását. A kreatív gyakorlatokkal nem (későbbi) fi lmművészeket szeretnénk 
„kinevelni”, hanem a média sajátosságai „megtapasztalásának” – jóformán – egyedüli, 
célravezető módszerét alkalmazzuk. Ezen a helyen (újból) emlékeztetünk arra a problémára, 
amelyre – talán először – Lev Manovich hívta fel a fi gyelmet „Posztmédia esztétika – Krízis-
ben a médium” című írásában. A médium fogalma kiüresedett. A hangsúly a nézőre, a sajátos 
befogadásra, a média-, műalkotás-fogyasztási szokásokra helyeződött át. A médiumok 
– már régóta és sok esetben – nem rendszerezhetők a „megszokott” (mediális) alapon (pl. 
hangköltészet, installáció, fotó alapú digitális grafi ka, hálózati művészet). Új fogalmakat, 
módszereket kell bevezetni e téren is.

Árnyék

Nincsen fény árnyék nélkül. Annak ellenére, hogy – tudomásunk szerint – Magyarország az 
egyetlen olyan ország a világon, ahol mindenkinek kötelező mozgókép- és médiaismeretet 
(médiát) tanulnia az általános iskolában, illetve a gimnáziumban, nagyon rosszul használ-
juk ki az adott „keretet”. Minden magyar állampolgárnak „hivatalosan” megadatik, hogy 
kialakíthasson egy olyan „stratégiát” a média működésével kapcsolatban, amely elenged-
hetetlen a megfelelő minőségű élethez. Mégis sok esetben éppen azok teszik lehetetlenné 

8   Lev Manovich a médiumok kiüresedéséről beszél és a szoftver fogalmát javasolja helyette mind valós és meta-
forikus értelemben. Lásd: Lev Manovich: Posztmédia esztétika – Krízisben a médium. (http://exindex.hu/index.
php?l=hu&page=3&id=227; 2009. 03. 15.)

9   Az elmúlt évtizedben növekedett a (tömeg)média ismereteinek aránya a központi tantervekben. Ilyen módon a 
sajátos „magyar médiaoktatási iskola” közelített a többi ország gyakorlatához, ahol (viszont) a médiaoktatás 
alig foglalkozik pl. a fi lmművészet kiemelkedő alkotásaival vagy a mozgóképi nyelv sajátosságaival. Ellenben 
nálunk egyes területek aránytalanul kis hangsúlyt kapnak, mint pl. a nyomtatott sajtó vagy a rádió (mediális) 
sajátosságai.  
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ennek elérését, akiknek a dolga lenne az említett cél megvalósításának elősegítése. Az 
iskolák jelentős százalékában – a törvényi szabályozásnak ellentmondva – nem tanítják a 
médiát, vagy a címszó, tárgy/modul alatt egészen más dolgok jelennek meg (pl. felzárkóz-
tatás matematikából). Az is súlyos – ha nem súlyosabb probléma –, hogy sok helyen rosszul 
tanítják ezeket a tartalmakat. 10 

A médiaismeret tartalmainak át kellene szőniük egész oktatásunkat. Elevenítsük fel, mi 
is a mozgókép- és médiaismeret tárgy/modul alapvető célja! Ezek az ismeretek elsősorban 
a média „szövegeinek” (pl. újság, képregény, fi lm, rádió- és televízióműsor, videó, számító-
gépes játék, multimédia) jobb megértését, azok kritikus megközelítését, vagyis szükség-
képpen az ezeket szolgáló képességeknek a fejlesztését és ezekkel összhangban a média 
társadalmi szerepének, működési módjának tisztázását tűzi ki célul. 11

A hazai médiapedagógia Lányi András, Hartai László, Muhi Klára, Gelencsér Gábor, 
Király Jenő, Kovács András Bálint és mások több évtizedes munkásságára alapozza uralkodó 
elveit. A mozgókép(kultúra) és médiaismeret tananyag a Művészetek területen jelenik meg 
a Nemzeti alaptantervben. Előtérbe kerül a képességfejlesztés; ily módon az oktatásról a 
fejlesztésre tevődik át a hangsúly. A NAT ennek a fejlesztésnek az alapanyagát – tananyagát 
és követelményeit – tartalmazó tantervi alap. 

A „magyar iskola” néhány fontos sajátosságát már korábban érintettük. Uralkodó elve 
a tartalmi vetületben (tananyag): a mozgóképi közlésmód sajátosságainak ismerete, mely 
elsősorban a fi lmművészet és televízió (mediális) jellemzőinek, működésének tárgyalásához 
elengedhetetlen. A tananyag további fontos egységei a tömegkommunikáció, tömegfi lm, 
médiaetika és digitális korszak problémaköreiben találhatók. A lábjegyzetben már koráb-
ban utaltunk rá, hogy a nyomtatott sajtó vagy más médiumok, mint pl. a rádió nagyobb 
hangsúllyal szerepelhetne a (központi) tantervekben. A médiaoktatás tartalmainak felül-
vizsgálata, kiegészítése, frissítése és újragondolása állandó készenlétet követel meg minden 
tankönyvszerzőtől és tanártól egyaránt. Az elsősorban Hartai László nevével fémjelzett 
– közoktatásunkban megjelenő – „médiapedagógiai iskolánk” magáénak vallja a kreatív 
gyakorlatokon, illetve projekteken történő haladás módszerét. 

A tartalmak és módszerek konglomerátuma sajátos arculatot ad a magyar médiapeda-
gógiának, mozgókép- és médiaoktatásnak. A közel két évtizede folyó intenzív munka ennek 
kialakítására, formálására gyümölcsöző. Médiapedagógiánk egészét nemzetközi színtéren 
is számottevőnek mondhatjuk. Ezt támasztja alá az a széles spektrumú taneszközbázis, 

10   Nem tudunk olyan használható, a jelen helyzetet tükröző felmérésről, amely az állításainkat egyértelműen 
alátámasztaná, viszont napi jelenlétünk a felsőoktatásban és a tanártovábbképzéseken, a megfogalmazott 
(oktatói) vélemények alapján merjük leírni ezeket a súlyos problémákat. Ehhez kapcsolódik az is, hogy amíg a 
közoktatás megfelelő szakmai és egyéb ellenőrzési rendszere nem valósul meg, addig az iskolák azt csinálhatnak, 
amit akarnak (felelősségre vonás nélkül).

11  Mozgókép- és médiaismeret kerettantervek. Oktatási Minisztérium, Budapest. Ezen a helyen most nem részletezzük, 
mennyire meghatározó szerepe van a televíziónak és a többi tömegmédiumnak a fi atalok életében. 
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amely az elmúlt évtized során jelent meg a médiaismeretekhez kapcsolódóan (pl. tanköny-
vek, feladatgyűjtemény, szótár, szöveggyűjtemény, szakkönyvek, jegyzetek, videokazetták, 
CD-k, DVD-k és különféle anyagok az interneten).         

Végezetül nézzünk egy példát arra, milyen témakörök és tartalmak jelenhetnek meg 
mozgókép- és médiaoktatásunkban egy induló (bevezető) tanév kapcsán! 12 

A 1. technikai kép rész a camera obscurától az internetig; a fotografi kus kép jelentőségét, 
a mozgásábrázolást és a képek távközlését, változásait foglalja össze. Hangsúlyozza a 
technikai képek 13 kettős természetét, sajátos viszonyát a kinti, látható valósághoz. 
A 2. mozgókép és más médiumok alaptulajdonságai fejezet az egyes technomédiumok hordo-
zóit (pl. újság, képregény, fi lm, videó, digitális környezet) és funkcióit (pl. műalkotás, 
hírközlés, reklám, szórakoztatás) veszi számba. 
A 3. mozgóképi szövegek rendszerezése a fi lmműfajok, a szerzői és tömegfi lm összevetéséből 
indul ki.
A 4. mozgókép nyelve a népszerű médium működésének, sajátosságainak feltárásához el-
engedhetetlen ismeretek, készségek összefoglalása (pl. képkivágás, nézet, nézőpont, 
elbeszélés, montázs). 
A 5. média társadalmi szerepe témakör a médiumok intézményvilágát boncolgatja.
Az egyes 6. médiumok sajátosságai rész az ábrázolási eszközöknek és azok hatásainak a 
vizsgálatából indul ki.
Olyan jellegzetes 7. médiaszövegek kerülhetnek az elemzések középpontjába, mint a reklám, 
klip, hír(műsor) és szappanopera.
Az 8. új (legújabb) médiumok fejezet a nonlinearitás, interaktivitás, virtuális kép és vir tuális 
valóság, hipertext, multimédia/hipermédia, hálózati kommunikáció és az új média-
művészet alapkérdéseit boncolgatja.

12   Gyenes Zsolt: Mozgókép és médiaismereti modul a szakképző iskolák 10. évfolyamára – Útmutató a modulhoz. 
In Mozgó Kép Korszak Média Tudatosság. Országos Közoktatási Intézet – Magyar Mozgókép- és Médiaoktatási 
Egyesület, Budapest, 2002. A példa a szakképző iskolákon kívül az általános iskola 8. évfolyamán oktatóknak 
is kiindulási alap lehet.

13   A technikai képekre fókuszálunk, de nem szabad megfeledkeznünk a hang (audio) meghatározó szerepéről, 
sajátosságainak vizsgálatáról sem (pl. hangosfi lm, rádió, videó, multimédia, internet).
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Kele Szabó Ágnes

A Madáchban mindig történik valami érdekes

Egy projekt a salgótarjáni Madách Imre Gimnázium
és Szakközépiskola gyakorlatából

A salgótarjáni Madách Imre Gimnázium és Szakközépiskola általánosan képz ő, 
de a humán műveltségi területet kiemelten fejlesztő intézmény. A különböző 
művészeti ágak, megnyilvánulási lehetőségek együtt alkotják annak az évente 
megrendezett tematikus hétnek a programját, amelynek célja egy-egy történel-
mi korszak sokrétű bemutatása. 2007-ben volt az első tematikus hét. Az elmúlt 
három év tapasztalatai alapján kialakult egy jól működő szerkezeti keret, de a 
tartalommal való megtöltés és a konkrét szervezéssel kapcsolatos apró lépések 
kidolgozása minden évben új feladat elé állítja a szervezőket.

Az iskola tehetséggondozó hagyományai

Egy iskola arculatát meghatározza a hagyományrendszere. A salgótarjáni Madách Imre Gim-
názium és Szakközépiskola rendezvénye, kísérlete a hagyományteremtés mellett a folytonos 
megújulásra, a diákok és a tanárok együttműködésének bővítésére való törekvést is tükrözi. 
Ezek az alkalmak komplexitásukkal teremtik meg a lehetőséget az együtt gon dolkodásra, 
az alkotó együttlétre, a közös szórakozásra, a boldogságos pillanatokra. 

Iskolánkban csaknem húsz éve indulnak emelt óraszámú csoportok a rajz és vizuális 
kultú ra területén, illetve humán orientációs profi llal. Ezek tematikájára épülnek hagyomá-
nyos rendezvényeink, köztük iskolai, városi, megyei, sőt regionális versenyek is. Ilyenek a 
vers- és prózamondó versenyek, a társaséneklési verseny, a tudományos diákköri pályáza-
tok, a megyei és regionális középiskolai rajzverseny. Szándékosan említem együtt, egymás 
mellett a különféle művészeti ágakat, tudományterületeket, megnyilvánulási lehetőségeket, 
hiszen ezek együtt alkotják az immár harmadik éve megrendezett tematikus hét programját. 
A tanulókon, tanárokon kívül sok támogatója van a projektnek, amely az iskola falain túlra 
mutató közösségformáló rendezvénnyé vált.

A projektmódszer iskolánk művészeti nevelésében
A kerettanterv kimondja, hogy a művészetek tartalmát 11. és 12. évfolyamon az iskola 
határozhatja meg. Így – élve e lehetőséggel – intézményünkben kidolgoztuk a tantárgy 
helyi programját, illetve a két évfolyamos időkeret helyett a 11. évfolyamon heti 2 órában 
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komplexe n tanítjuk a tárgyat. Bár ez nem új találmány, valójában napjaink pedagógiai gya-
korlatában vált meghatározóvá. Az ország számos iskolájában próbálkoztak, próbálkoznak 
vele. A módszernek több buktatója is lehet. Egyrészt ez az oktatási forma csapatmunkát 
kíván, és esetleg a sok bába közt elvész a gyerek. Már az órákra való felkészülés is jelentős 
együttműködést igényel. Nehéz egyeztetni időt, igényt, színvonalat. Nem utolsósorban 
nehéz megosztani a rendelkezésre álló tanítási időt. Hiszen mondanivaló van bőven, ám 
az idő véges.

Az új tantárgy bevezetésével a komplexitás új lehetősége csillant meg előttünk: tan-
órai keretben kipróbálhatjuk a társművészetek együttes oktathatóságát. Ráadásul 17 éves 
korban a tanulók már érettek arra, hogy ismereteiket szintetizálják, párhuzamokat von-
janak, egy-egy korról globális képet alkossanak, egyszóval a komplex tudás birtokosaivá 
váljanak. Legalábbis ezt tanítja a pszichológia; mégis minden gyakorló tanár elmondhatja, 
hogy a saját tanóráján ritkán hivatkozhat más órán elsajátított ismeretre. Munkánk során 
sohasem zárkóztunk el a hagyományostól eltérő, új pedagógiai módszerek kipróbálásától. 
Most is mást, újszerűt kívántunk nyújtani – kultúrtörténeti összegzést adni, az egymástól 
elszigetelt ismereteket összekapcsolni, ok-okozati összefüggéseket komplexen láttatni –, 
hiszen az új érettségi követelmények is ezt kívánják tőlünk. Sokéves pedagógiai tapasz-
talatunkra, gyakorlati ismereteinkre és ötleteinkre alapozva dolgoztuk ki a tantárgy helyi 
tantervét. Programunk két részből áll: egyrészt tanórai foglalkozásokból, másrészt a velük 
párhuzamosan folyó projektmunkából.

Kronologikusan csoportosítva a művészettörténeti korokat, zenetörténeti, illetve kép-
zőművészet-történeti, egyszóval kultúrtörténeti témákat határoztunk meg. Ezek az eddigi 
alapozó tanulmányokra épülő szintetizáló, kiegészítő, hozzáadó ismereteket tartalmaznak. 
A rendszerezett ismeretekre, alapkészségekre jól lehet építeni. Lehetőség van érdekességek, 
furcsaságok (például különleges hangszerek, zenei csemegék; étkezési szokások, viselet-
történet; kiemelkedő egyéniségek, hadvezérek, pápák) megemlítésére is.

Ez a tulajdonképpeni tantárgyi rész – egyik órán zene, másik órán képzőművészet, 
mindig a megfelelő szaktanár irányításával –, amely hagyományos módon értékelhető. 
Érdemjegyet részben otthoni feladatra, részben témazáró dolgozatra kaphatnak a tanulók. 
A projektelmélet kimondja: a megvalósítás során legfőbb cél az együttműködés. Elsősor-
ban a gyerekek együttműködéséről van szó, hiszen az ötletektől a megvalósításig egyéni 
és csapatmunka fonatát kell létrehozniuk. Döntési helyzeteket kell megélniük, határidő-
ket betartaniuk, részeredményeket produkálniuk, s a projekt végén egy közös produkciót 
megvalósítaniuk. Akár egy egyszerű zenei, irodalmi, képzőművészeti produkcióban is lehet 
sokrétű tanulói együttműködés. 

Az együttműködés szándékának és lehetőségének a tanárok s egyéb szakemberek kö-
zött is meg kell lennie. Véleményünk szerint a leginkább sokrétű művészeti együttműködés 
egy színházi előadás során történik. Hiszen ebben számos – egyébként önálló – művészeti 
ág képviselteti magát. Ezért döntöttünk úgy, hogy évente színpadra állítunk egy drámai 
művet az elolvasástól a bemutatóig. A mű ugyan adott, de adaptálása során önálló ismeret-
szerzésre, sok kutatómunkára is szükség van. 
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Az elmúlt években több sikeres előadás született: Shakespeare Szentivánéji álom, Molière 
Tartuffe és Arisztophanész Lüszisztraté című művét állítottuk színpadra. Idén Déry Tibor és 
Presser Gábor Képzelt riport egy amerikai popfesztiválról című zenés művének átiratát adjuk 
elő.

Tematikus hetek

Hogyan jön létre egy rendezvénysorozat?
Az ötlet, az elképzelés a legfontosabb. (Már évek óta érlelődött.) Kellenek az innovatív kol-
légák, akiknek a képzeletét megindítja egy-egy gondolat, s nemcsak elfogadják, de segítik a 
megvalósítást, sőt maguk is kezdeményeznek. A tematikus hét valójában művészeti program, 
de be tud kapcsolódni minden, más szaktárgyat tanító kolléga, akinek előadása bemutatja 
az adott kor természet- és társadalomtudományos eredményeit, újdonságait, s betekintést 
nyújt a mindennapi életbe is. Szükség van az iskola vezetősége, az igaz gató támogatására, 
sőt együttműködésére. És ami a legfontosabb: motiválható, érdeklődő gyerekekre.

Nézzük meg a hét szerkezetét!
A tematikus hét a tanév második felének télbúcsúztató, farsangi bállal záródó rendezvé-
nye. Az előkészületek már jóval korábban megkezdődnek, hiszen előzetesen pályázatokat 
hirdetünk. A hetet a nyitó- és a zárórendezvény fogja keretbe, amely a programindításon és 
az eredményhirdetésen túl rövid zenei és irodalmi bemutató is. Erre az alkalomra kamara-
zenekari együttes alakul, együttműködésben az iskola kórusával. A megnyitóra elkészül az 
iskolaújság tematikus különszáma. E héten a menzán korhű ételeket kóstolhatunk. Kísérő-
programként az iskolagalériában aktuális képanyag jelenik meg, benne többek között a rajz-
fakultációsok által készített díszlet, a megyei rajzversenyre vagy az előzetesen meghirdetett 
pályázatra benyújtott alkotás.  Naponta, a nagyszünetben zajlik a dalnokverseny, amelyen 
minden osztály „kórusa” és zenészei az adott kor dallamait idézik. Délutánonként legalább 
két különböző témájú program közül választhatnak az érdeklődők. A hét „nagyelőadását”, 
meghívott előadóként, a korral foglalkozó valamely tudományterület szakértő professzora 
tartja. Komplex műveltségi vetélkedőt hirdetünk a város vonzáskörzetébe tartozó általános 
iskolák végzős tanulói, illetve saját diákjaink számára is. Hagyományos programjaink: élő-
sakk-bemutató, villámsakkbajnokság, ügyességi-bátorsági sportversenyek, matematikai 
csapatverseny. A hét során többféle témában hallgathatnak előadásokat az érdeklődők. 
Rövid, idegen nyelvi előadások teszik még érdekesebbé a hét programját. Az utolsó tanítási 
napon ruhabemutatóval és bállal koronázzuk meg a rendezvények sorozatát. A korhű ruhák 
az előzetesen meghirdetett pályázatra készültek. A bál mindig a tanárok korhű nyitó táncával 
kezdődik. Az est további részében a diákönkormányzattal együtt rendezett farsangi mulat-
ságot tartunk.
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Az eseményekről előzetes és aktuális tudósítást kaphattak médiatámogatóinktól vonzás-
körzetünkben a Rádió FOCUS hallgatói, a Salgótarjáni Városi Televízió nézői és a Nógrád 
Me gyei Hírlap olvasói. A hét történéseit fényképeken és videofi lmen dokumentáltuk. A tema-
tikus hét utóélete is jelentős. Egyrészt a résztvevők és a vendégek maradandó élményének 
bizonyul – igénylik is a folytatást –, másrészt meghívottként városi és megyei rendezvénye-
ken is tovább élnek a képzőművészeti, zenei, színházi produkciók, s nem utolsósorban a 
városi közvélemény jelentős kulturális eseményként tartja számon.

Az évek során egyre többen vettek részt a hét programjában. Ez jelzi az eseménysorozat 
népszerűségét, tanítványaink, a tantestület és a technikai dolgozók kiváló együttműködését 
is. Idén a nyitó- és a zárórendezvényt nem tekintve 2400 részvételt számoltunk, ami azt 
jelenti, hogy diákjaink átlagosan legalább három rendezvényen vettek részt. Szinte a teljes 
tantestület (92%) részt vett a projektben. 

Eddigi munkánk során kialakult jó kapcsolatrendszerünknek köszönhetően a versenyek, 
pályázatok eredményhirdetésekor értékes ajándékokat adhattunk át legügyesebb, legsikere-
sebb tanítványainknak. A rendezvény költségeit nem tudtuk volna egyedül az iskola költség-
vetéséből biztosítani. Legjelentősebb támogatóink a következők voltak: Interpress Magazin, 
Népszava, Magyar Lapkiadók Egyesülete, Sodexho, Bóna Bt., Csépe és társai Kft.

Az idei rendezvény:  Magyar ébredés kora 1772–1848

Az első két év hetei a reneszánsz bűvöletében zajlottak. Sokak által ismert, kedvelt korstílus. 
Kiváló terepet nyújtott a lehetőségek megtapasztalására, a hét rendjének, az előzetes felada-
tok, az előadások, a vetélkedők és a bemutatók arányának, az együttműködés módjainak a 
kialakítására. Így 2009-ben már kellő gyakorlat és tapasztalat birtokában rendeztük meg 
a Magyar ébredés kora című akciót.

Az események a következő rendben követték egymást:
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Előzetes feladatként ismét három lehetőség közül választhattak a gyerekek. Hirdettünk ver-
senyt ruhatervezésből és -készítésből, a diákokat hazafi as költemény vagy szerelmes vers 
írására buzdítottuk, valamint pályázatot hirdettünk 2-3 fős csapatoknak a magyar történelem 
egy jeles eseményét illusztráló kép készítésére. 

Az iskolagalériában a pályázati képeken kívül a régmúltat idéző alkotásaival Bottyán Katalin 
képzőművész mutatkozott be.

2009-ben a Magyar Lapkiadók Egyesülete akkreditáltatta iskolánk mint befogadó intéz-
mény részvételével a sajtó és nyilvánosság tantárgyat, amely 2010-től szabadon választható 
érettségi tárgy. Ennek fakultáció keretében történő oktatása idén kezdődött. Az ebben részt 
vevő 33 fős csoport készítette el az iskolaújság reformkori tematikus különszámát, s ők fogják 
a következő számban írásaikkal értékelni a hét eseményeit.
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A megnyitót követően dr. Gréczy Zsoldos Enikő, a Miskolci Egyetem tanára tartott előadást 
a nyelvújításról, majd a délután ismét a sakké volt: Kempelen Farkas ebben az időben konst-
ruálta a sakkozógépét. Az is, a mi produkciónk is élősakk volt. Közben a tavalyi lovagok idén 
Mária Terézia testőrségébe igyekeztek felvételt nyerni.

Kedden a dalnokok kezdték a versengést, majd kora délután a természettudományos felfe-
dezések ismertetésével párhuzamosan a reformkor viseletét, öltözködési szokásait bemutató 
előadás zajlott. Ezeket a nyolcadikosok komplex műveltségi vetélkedője követte.

A szerdai dalnokok produkciói igen jó bevezetőül szolgáltak a „nagyelőadáshoz”, melyet 
Malina János zenetudós, a Magyarországi Haydn Társaság elnöke tartott, Haydn és az Ester-
házyak címmel. Ily módon kapcsolódtunk a zeneszerző halálának 200. évfordulójára emlékező 
országos eseményekhez is. A különleges előadás után iskolánk diákjai komplex műveltségi 
vetélkedőn bizonyíthatták, hogy kiváló ismerői az adott kor történelmének, művészetének, 
technikai fejlődésének.

Csütörtökön a nagyszünetben a dalnokok és az érdeklődők ismét megtöltötték az aulát. 
Délután három program zajlott párhuzamosan. Természettudományos – kísérletezős – be-
mutató, az életmód és a gyógyászat tárgykörében tartott előadás, valamint matematikai 
csapatverseny közül választhattak diákjaink.
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Az előadások és a vetélkedő után nyelvi előkészítős diákjaink meséket adtak elő németül 
(a reformkori osztrák kötődés ezt a nyelvet indokolja).  

Pénteken zárta a zsűri a dalnokversenyt, s lehetővé vált a közönségszavazatok leadása is. 
Délután – hagyományainkhoz híven – a tanárok palotást táncolva nyitották a divatbemutatót 
és a diákönkormányzattal közösen szervezett farsangi bált.

A következő hétfőn a zárórendezvényen értékeltük a hét eseményeit, díjaztuk a legkivá-
lóbbakat, amihez jelentős segítséget nyújtottak támogatóink. Ismét nagy sikert arattak a 
jelvények.

Minden rendezvény után fontos feladat az értékelés, a minősítés, a hibák feltárása, a mó-
dosító javaslatok megfogalmazása. A szerkezet bevált. A tartalommal való megtöltés és a 
konkrét szervezéssel kapcsolatos apró lépések kidolgozása minden évben új feladat elé állítja 
a szervezőket.

A tematikus hetek programjait nemcsak az iskola diákjainak és dolgozóinak örömére és 
épülésére szervezzük, hanem szívesen látunk minden érdeklődő vendéget. Iskolánk ren-
dezvényei évek óta színesítik a város kulturális közéletét is.
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74 Ifjúság, ízlés, identitás
Havasi Tamás

Az internet szerepe a fi atalok
identitásának alakításában

A szerző a virtuális és a valódi „vizuális önreprezentációs kelléktárat”, az 
interneten történő bemutatkozások és a fi atalság identitásalakulásának ösz-
szefüggéseit vizsgálja. Áttekinti az elektronikus identitásépítés lehetőségeit, 
annak szabadságfokát, illetve a visszajelzések szerepét az önreprezentációban. 
A be mutatott példák elméleti hátterükkel körbejárják az ifjúság énképének ala-
kulását, típu sait, fejlődését, illetve annak különböző típusú elektronikus repre-
zentációját.

Bevezetés

A posztmodernkor fi atalsága az „identitáskialakítás” tekintetében dinamikusan alkalmaz-
kodik a folyamatosan változó lokális és globális világ kihívásaihoz. De a pedagógia és a 
pedagógusok számára is elengedhetetlen a fi atal korosztály kulturális, szubkulturális spe-
cifi kumainak, a szocializáció elemeinek a megismerése, hiszen a hatékony ismeretátadás 
feltétele a diákokat érdeklő problémákra, tevékenységekre épített tanítási, tanulási folyamat 
szervezése, az ezen keresztül megvalósuló komplex személyiségfejlesztés. 

A fi atalok életstílusához igazodó pedagógiai eszköztár kialakítása mellett a másik anali-
zá landó vetület a digitális kompetencia nagy szabadságfokú használata, amely szinte az 
élet minden területén alapkövetelménnyé vált (társadalmunkban). Sokan és sokféle kuta-
tási metódussal vizsgálják a kompetencia működését, az elektronikus környezet hatásait. 
Vitatják, illetve üdvözlik a virtuális terek különféle lehetőségeit, tartalmainak sokféleségét. 
A többféle tudományterületről való közelítés 1 eredményei multidiszciplináris összegzéseket 
tesznek lehetővé, ugyanakkor elbizonytalanítják a vizsgálódót, s vezérfonalak használatára 
kényszerítik. Így vált megközelítésem fonalává a digitális kompetencia, vizualitás és az 
identitás az elektronikus médiumok összefüggésében.

Az általam elemzett jelenség az ifjúság énképének változása, fejlődése, még inkább 
annak tükröződése az elektronikus médiumok tereiben végzett reprezentációs gyakorlat-
ban. Hiszen önmagunk megfogalmazása, képviselete, reprezentálása koronként változó 

1   Technikai, szociológiai, antropológiai, pedagógiai, pszichológiai, történeti, fi lozófi ai, narrativisztikai, kommu-
nikációelméleti, szemiotikai, reprezentációelméleti, médiaelméleti, művészetfi lozófi ai, sőt biológiai, neuro ló giai 
stb.

200905.indb   74 2009.05.28.   14:30:03



Ifjúság, ízlés, identitás 75

társadalmi nyilvánosságot is biztosít számunkra. A virtuális színpadokon történő változatos 
bemutatkozás újabb és a valódiaktól eltérő módon szerveződő közösségekkel való szem-
besítésre ad lehetőségeket.

A tanulmányban vizsgálom a virtuális és a valódi „vizuális önreprezentációs kelléktárat”, 
az interneten történő bemutatkozások és a fi atalság identitásalakulásának összefüggé-
seit. Érintem az elektronikus identitásépítés lehetőségeit, annak szabadságfokát, illetve a 
visszajelzések szerepét az önreprezentációban. Feltételezem, hogy az aktív felhasználók 
gyakorlathoz jutnak az önreprezentációban, „kelléktáruk” kialakításában, magabiztosabbak 
lesznek, valamint gyakorlatot szereznek mások (pozitív és negatív) reprezentálásában.

Gyerekek és fi atalok a világhálón

Az új médiumok (digitális, kommunikációs: internet, mobiltelefon) új kommunikációs lehető-
ségeket, tereket, térélményt, testhasználatot, új és más elveken szerveződő közösségeket 
nyújtanak a felhasználó fi atalságnak. A médiumok rendszeres használata által a valóság 
(feltételezve, hogy a virtualitás is a körülöttünk lévő valóság része), de elsősorban önmagunk 
megismerésének új lehetőségei vannak születőben. Önmagunk megismerését a végezhető 
tevékenységek alternatíváinak széles skálája támogatja. Az internet szinte bármilyen emberi 
tevékenységet virtualizált már, a vásárlástól a szexig, a kutatástól a lázadásig. Kapcsolatot 
tartunk, üzletet kötünk, információt cserélünk, idegenekkel találkozunk, identitáskísérle-
teket végzünk, szerepeket és szerepjátékokat játszunk. A médium a szocializálódás egyre 
kiemeltebb helyszínévé lép elő.

Az internet klasszikus tömegkommunikációs, „én írom, te böngészed” kora lezárult. 
A tizenévesek és fi atalabbak számára vonzóbbak az interaktivitás, az új tartalmak előál-
lításának lehetőségei, az aktív közösségi tartalmak, a globális cselekvés (és annak online 
szervezése smart-mob, fl ash-mob). Az identitáskísérletek, szerepjátékok gyakorlópályái a 
közösségtérképező és a saját honlapok, a fotómegosztó, kereső-, médiamegosztó portálok 
(fl ickr, odeo), online naplók (blogok), videomegosztó vlogok (youtube), valamint a három 
dimenzió illúzióját nyújtó grafi kus világok, melyek természetüknél fogva más és más repre-
zentációs szabadságot, lehetőségeket biztosítanak a felhasználónak.

A virtuális terek további vonzereje, hogy a felnőttek kizárásával is működik. Míg a 
tizen évesek és az idősebb korosztály „csak” aktív internethasználók, addig a fi atalabb 
gene ráció már olvasástudás nélküli internetbirtokló, autonóm kereső, tartalommegosztó, 
tartalom-előállító, zenekeverő, videoszerkesztő, mely tevékenységek eredménye új „kultu-
rális” javak termelése lehet. Mindezek mellett aggasztó lehet a felnőttek egyes csoport-
jainak szolgáltatott, a többség által szélsőségesnek tartott politikai, gazdasági, szexuális 
stb. tartalmak elérése, illetve a felnőttek által be nem járható utak ismerete, melyeket nem 
pótolnak a felnőttek által nyújtott ellenőrzött, de szűkre szabott, frissítetlen információk 
(sulinet, egyszervolt.hu). 
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A neurológusok, neuropszichológusok más veszélyekre is felhívják a fi gyelmet. A veszé-
lyes tartalmakról történő „haszontalan” viták helyett egy sokkal aggasztóbb problémával 
kellene törődnünk, a képernyő előtt eltöltött idő neurológiai következményeivel. A virtuális 
tapasztalatokkal ugyanis nem pótolhatók a valódiak, így a gyerekek testtudata, testérzete 
és mozgáskoordinációja, annak agyi neuronhálózata a sokszoros megerősítések hiányában 
nem alakul ki megfelelően (Nemes 2009).

Kultúra, szocializáció és identitásépítés

Az egyén szocializációja során építi fel, fogalmazza meg önmagát, belenő a társadalomba, 
miközben elsajátítja és továbbadja a kultúra különböző elemeit, szerepeit. A személyiség 
formálódása közben formál másokat, közvetíti a kultúrát. A közvetítés „tárgyai” pedig az 
egyéni arculat és a kultúra különböző elemei, melyek a tárgyalt médium közvetítésével átfor-
málják a Föld „kultúrarculatát”, és bővítik a szocializáció színtereit is. A közvetített „kultúra 
nemcsak az egyik fontos, de a legfontosabb társadalommeghatározó tényező” – tolmácsolja 
B. Malinowskit Angelusz Erzsébet (Angelusz 1984, 13.). A változások eredményeképpen az 
új médiumok közösségi „tereiben” megjelennek, illetve körvonalazódnak az akkulturáció, 
dekulturálódás, ellenkulturális megnyilvánulások és a különböző szubkultúrák. 2

Általánosan ma is elmondható, hogy „önmagunk meghatározásának az egészséges 
pszichoszociális fejlődés szerves része” (Atkinson–Hilgard 2005, 126.). Ez a korszak ko-
rábban és most is a „szerepkísérletek”, viselkedésformák, érdeklődési irányok és ideológiák 
felfedezésének időszaka (Erikson). Ezek a folyamatok hajdan, az internet előtt egyszerűbben 
alakultak. „Az egyszerű felépítésű társadalmakban, ahol kevés az azonosulási modell, és a 
szerepek száma is korlátozott, az identitás kialakítása viszonylag könnyű. A miénkhez ha-
sonló, bonyolult és gyorsan változó kultúrákban azonban a serdülők előtt nehéz és hosszú 
út áll.” (Atkinson–Hilgard 2005, 126.) 

Ebben a kiemelt viszonyrendszerben a fi atalok vizuális és verbális identitásépítésének 
fontos elemei az alkotás, a megfogalmazás, a reprezentálás, a szembesítés, melyek az elekt-
ronikus hálózati fórumokon, színtereken intenzíven, többféle metódusban, új lehetőségekkel 
vannak jelen. Az utóbbi egy-két évtizedben megnőtt az internet és a média jelentősége a 
nevelésben, miközben a hagyományos kultúraközvetítési csatornák – család, iskola – szerepe 
csökken. Önmagunk megfogalmazásának korábbi (verbális, manuális és optikai) lehetőségei 
bővülnek, és az önreprezentálás hétköznapi, gyakorló helyszínévé válik a virtuális tér, segítv e 
valahogyan az eligazodást a különböző szerepek között az élet különböző területein (szexua-
litás, családi, iskolai, hivatásbeli, ideológiai). A „színpadok” nyújtotta változatos kontextus 
következménye, hogy a verbális és „vizuális önreprezentációs kelléktár” elemei folyamato-
san változhatnak, feltételezve az egyre jobban felhasználóbaráttá váló helyszíneket és a 

2   A szubkultúrák egy társadalom jellemző kultúrájához viszonyított kisebb kulturális egységek, alrendszerek 
(Angelusz 1984). Nem szubkulturális értelemben, de átfogó alrendszerként meghatározható a gyermekkultúra, 
illetve az ifjúság kultúrája is. Ez lehet a gyermekek, kamaszok, fi atalok számára alkotott, közvetített, válogatott 
kulturális javak és ellátások rendszere, de lehetnek az általuk szervezetten vagy spontán létrehozott, közvetített 
kulturális értékek is.
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felnövekvő generáció javuló készségszintű technikai ismereteit. A könnyű változtatás és az 
állandó szembesítés a közösség tagjai részéről sajátos dinamikát kölcsönöznek a vizuális 
arculat formálásának. Csábító lehetőségünk van az önmagunkat bemutató modulok (fotók, 
írások, mozgóképek) cserélgetésére, csiszolgatására. Olyan önreprezentációs, reprezentációs 
képességre tehetünk szert, amely a valóságban vagy más médiumokon keresztül nehezeb-
ben fejleszthető. Kérdés viszont, hogy van-e lehetőség az alkalmazásukra a nem virtuális, 
valós térben. Véleményem szerint igen, ezek a képességek alkalmassá teszik az egyént 
a jelen társadalmi viszonyai között felgyorsult „image-iparágaknak”, a média igényeinek 
a kielégítésére és a különböző célokból elkészített portfóliók rutinszerű alakítására is.

Az önreprezentáció és vizuális összetevői
Az önmagunkról alkotott képet, illetve az önmagunkról mutatott, láttatott képet sokan, 
sokféle módon vizsgálták, vizsgálják. Az identitás meghatározható úgy is, mint az a kép, 
„…amelyben elfogadott önmagamat felismerem, vagyis amelyet önképemnek ismerek el…” 
(Koncz 1994). Az énkép és összetevőinek alakulásáról, ontogeneziséről sok forrás nyilat-
kozik. A serdülőkor kiemelt szerepe (Elkind 2006) sem vitatható az énkép alakulásában, 
melynek végén az énkép stabilizálódik: „valahol 12 és 18 éves kora között mindenki átéli a 
bábból lepkévé válást, az egyéniség, a jellem kialakulásának fájdalmasan szép korszakát” 
(idézi Kozéki Bélát Koncz 1994).

„Az énreprezentáció három eleme: az aktuális énkép (azok a tulajdonságok, amelyekkel 
éppen jellemezzük magunkat), az ideális énkép (tulajdonságok, amelyeket birtokolni szeret-
nénk) és a kell(ene) énkép (tulajdonságok, amelyekről azt gondoljuk, hogy kell, illetve kellene 
birtokolnunk); utóbbi kettő képezi a lehetséges énképet. Míg a reális énkép az aktuális 
énképnek felel meg, addig az ideális és a kellene énképek az ún. lehetséges énképeket 
jelentik, azt, hogy a személyek miképpen vélekednek saját lehetőségeikről, milyenné sze-
retnének válni, illetve milyenné kellene válniuk.” (Tókos 2005) A megnevezett énképeket a 
szociális kapcsolatok, a kölcsönösen működő kommunikáció során alakítjuk ki, családtagok, 
példaképek, bizalmasok, barátok, de akár egy virtuális közösség tagjai mint külső hatások 
csiszolhatják, formálhatják azokat. Céljaink (kell/ene/énkép), vágyaink (ideális énkép) mint 
változó belső vezérelvek mozgatják a folyamatot. Az „identitáskrízis” (Erikson) rövid, de 
aktív szakaszában a más-más szocializációs színtereken más normáknak, szabályoknak, 
más közvetítő személyeknek kell megfelelni. Minél jobban egybeesnek a szülők, tanárok, 
barátok, ismerősök által közvetített különböző típusú értékek, annál problémamentesebb az 
identitáskeresés. Az énképben az aktuális és ideális énelemek a serdülőkor alatt módosul-
nak s végül harmonizálódnak az integrált énfogalom kialakítására tett kísérletek, szerep-, 
és viselkedéspróbák során. A fi atal személyiségre jellemző a testi és szexuális érettség 
kialakulása is, melynek az átlagostól való eltérése (korai, késői érés) összefüggésben van a 
testi külsővel való elégedettséggel (Williams–Dunlop 1999). Az identitáskeresés közben 
korszakonként változik az érdeklődés és az igény az önismeret, az önrefl exió iránt. Az önér-
tékelés végül pozitívabb lesz, mert az ideális és a reális én közötti különbség csökken. „Az 
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önértékelés természetesen mindkét nem-
nél és az etnikai csoportoknál is a szülői 
elismeréstől, a kortárskapcsolatoktól, az 
iskolában elért sikerektől és a beillesz-
kedéstől függ (DuBois et al., 1998, idézi 
Atkinson–Hilgard 2005). Mindez ki-
egészül egy nehezen meghatározható (és 
folyamatosan változó) virtuális közösség 
hatásaival, amelynek tagjait nem a koruk, 
földrajzi helyük, esetleg nyelvük, hanem 
egy téma, az érdeklődés vagy rajongásuk 
tárgya köti össze őket. A bizonytalan, 
korlátozott benyomásokra épített vir tuá-
lis kapcsolatok mégis meghatározóak le-
hetnek, ha a valódi szociális kapcsolatok 
önszántunkból korlátozva vannak, vagy 
korlátozódnak. A kapcsolatok szempont-
jából fontos benyomások kialakítása így 
középpontba kerül.

Identitásunk többféle eszközzel közvetve, illetve közvetlenül mutatható be vagy rep-
rezentálható. Verbális módon megfogalmazhatók, általunk gyűjtött, válogatott, készített, 
tárgyakkal, képekkel vizuálisan is bemutathatók a tulajdonságaink és az, amit azokból 
láttatni szeretnénk. Ezúttal a vizuális elemek identitáskifejező lehetőségét vizsgáljuk mélyeb-
ben. Különböző típusú, mozgó- és állóképekkel ábrázolhatjuk külsőnket, de bemutathatjuk 
kapcsolatainkat, belső tulajdonságainkat, értékeinket, vágyaink, büszkeségünk tárgyát, 
szeretteinket, „egodokumentumainkat” stb. (1. ábra).

A hálózat önreprezentációs jelentősége abban áll, hogy a bemutatott vizuális és verbális 
lehetőségeket azonos helyszínen, ötvözve alkalmazhatjuk, miközben, ha szándékunk úgy 
kívánja, „valódi énünk” rejtve maradhat. Az interneten, csakúgy, mint a valóságban, kedve-
ző színben (a szerintünk ideális ént) szeretnénk bemutatkozni, jó benyomást kelteni, hogy 
számunkra értékes kapcsolatokat teremthessünk. Digitális „fényképalbumunk” tükrözheti 
énképünkkel való elégedettségünk fokát is (önrefl exió), és megjelenítheti énideálunkat, 
példaképeinket is (2. ábra).

1. ábra: Oros Katalin vizuális kommunikáció szakos hall gató 
önreprezentációs diplomamunka-projektje (Nyíregyházi Fő-
iskola, 2008)

2. ábra: Kompozíció egy közösségi oldal vizuális kommunikáció szakos hallgatók kezdőképeiből, melyek példa-
képekkel, énideálokkal reprezentálnak.
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Hálózati önreprezentáció
A vizuális önreprezentáció rendszeres gyakor-
lata a technikai hiányosságok és a korlátozott 
lehetőségek miatt a tömegmédiumok megjele-
nése előtt az arisztokraták, gazdag polgárok, 
illetve művészek privilégiuma lehetett. Akár a 
kunstkammerekre (csodakamrák) 3 vagy a festők 
önarcképeire gondolunk (3. ábra). A lehetőségek 
bővülését egy új médium, a fotó megjelenése, 
hétköznapi elterjedése indította el, de a digi-
tális-kommunikációs médiumok (elsősorban 
az internet) szélesítették ki a mai értelemben. 
A demokratizálódás nemcsak a társadalmi ré-
tegek között, hanem a családban is lezajlott. 
Napjainkra a digitális telefonok és kamerák a 
fi atalabbak számára gyakorolhatóvá teszik az 
önreprezentáció vizuális formáit is.

Az internet fotóalbumok, portfóliók dinami-
kus alakítására ösztönöz (4. ábra), de megenged 
olyan lényeges változásokat is a „személyisé-
günkön” (személyiségünk virtuális kiterjeszté-
sén), amilyenekre eddig nem vagy csak kevés 
lehetőségünk volt, például korunk, nemünk 
„átalakítására”.

Az online önreprezentációs eszközök külön-
böznek a valóságtól, ahol jó benyomást kelt-
hetünk magabiztossággal, szemkontaktussal; 
online ezt nem tehetjük, a cél azonban mindig 
a kedvező benyomás kialakítása. Az online be-
mutatkozások a már említett virtuális színpa-
dokon történhetnek. Ilyen színpad például az 
elektronikus levelezés, a vitafórumok (szinkrón, 
aszinkrón), a mud (multiuser dungeon) szöveg 
alapú virtuális realitások, a közösségtérképező 
honlapok (fotó) és egyéb grafi kus alapú, több 
résztvevős metavilágok, hálózati játékok.

A továbbiakban az interneten folyó önrepre-
zentáció különféle műfajait veszem sorba.

3   A csodakamrák kijelölt helyre összegyűjtött tárgyak 
halmaza, amelyek válogatásuk révén gyűjtőjüket rep-
rezentálják.

3. ábra: Reprezentáló tárgygyűjtemény (csoda kamra)

4. ábra: Rajz szakos hallgató közösségi honlapján 
korábban (fent) és később (lent) feltöltött képei a 
képválasztás változását, technikai igényességét 
mutatják be.
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Verbális reprezentációk az interneten

A nyelvi reprezentációban (a médium sajátos szövegei következtében), például egy levélvál-
tásban az első benyomás szerepe felértékelődik, nincs idő egymás mélyebb megismerésére. 
E-mail címünk és a fórumokon begépelt mondataink ugyanúgy információt közölnek rólunk 
(pl.: kemenycsavo82@freemail.hu). A vitafórumokon használt emotikonok ☺ és nyelvi „lágyí-
tók” érzelmeket, véleményt próbálnak csempészni a virtuális önreprezentációba, de céljuk 
a szöveg legnagyobb mértékű tömörítése is. Nyelvi „lágyítók” (tétovázás, bizonytalanság 
kifejezése) például az angol 4 imho (in my humble opinion - szerény véleményem szerint) vagy 
a btw (by the way - erről jut eszembe), illetve a magyarban „jesszmária”, vok (vagyok), szvsz 
(szerény véleményem szerint), jó8 (jó éjszakát), sztem (szerintem). 5

A kevés információ következtében hűvösebbek, közömbösebbek és feladatorientál-
tabbak vagyunk, mint valójában, hiszen ebből a kommunikációs formából hiányoznak az 
árnyalt érzelmeket közvetítő jelek. Hiltz és Turoff szerint a közvetlen kommunikációban 
jobban egyetértünk, online feszültebbek, egyet nem értőbbek vagyunk. Rodney Fuller szerint 
pedig a személyes kapcsolat nélkül túlbecsüljük a célszemély struktúra- és rendigényét a 
spontaneitással szemben, és kevéssé törődünk az udvariassággal (Wallace 2006). 

Solomon Asch benyomásvizsgálatai szerint kevés jel (arckifejezés, testtartás, gesztus stb.) 
is elég a hagyományos kommunikációban részt vevők értékeléséhez, ahhoz, hogy megállapít-
suk például, hogy valaki hidegszívű, melegszívű. De ezek az online érintkezésben nagyrészt 
hiányoznak, így a közlés kognitív gazdaságosságának elve, azaz a szűkszavúság érvényesül 
a benyomásalakításban. Fiske S. T., Taylor, S. E. szerint a benyomásalakítás hullámvasút jel-
legű a hálón, melyben bizonyos jelzéseket túlértékelünk, és első benyomásunkat nehezen 
bíráljuk felül. Aktívan használjuk az általunk ismert sztereotípiákat, kategorizálunk kor, nem, 
nemzet, rassz szerint. A szöveg alapú (szerepjáték jellegű) virtuális világokban (MUD) a 
helyszín vagy önmagunk érzékletes leírására van lehetőség, a játékosok így megalkothatják 
önleírásukat is (Wallace 2006).

Grafi kus, képi reprezentáció

Goffman színpadi és valóságos megjelenést elemző kutatásai szerint a grafi kus önreprezen-
tációban óriási energiákat fektetünk a jó megjelenésbe a reprezentáció minden szintjén, 
így az interneten is fő szándékká válik ez a törekvés. A képek síkjában fotóinkkal, a három-
dimenziós világban kreált vagy választott „jelmezünkkel” (avatar) jelenhetünk meg. Ez a 

4   Az angol „sms-nyelv” vagy chat-nyelv” fordításához szótárt is készítettek az interneten szülők számára: http://
www.lingo2word.com/translate.php

5   Többféle érdekes párhuzam, illetve asszociáció is kínálkozik a nyelv hasonló egyszerűsítéseire: Az újmagyar mes-
terséges nyelv, melyet Romhányi József A Mézga család történeteiben használ a 30. századi Magyarországon, a 
magyar nyelv új formájaként. kapcs ford (kapcsolok fordításra), dermel, hifa (derűs, meleg; hideg, fagyos), ak nyav 
(Akarja a nyavalya!). A másik párhuzam a fejfa- és sírfeliratok esetében a szűkös helyen, a rokonság fájdalmának 
kifejezésére vonatkozó rövidítések: ABFRA (A Boldog Feltámadás Reménye Alatt), BP (Béke Poraira).
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jelmez (melyet talán egyetlen dologként birtokolhatunk a kibertérben) legtöbbször nem áll 
távol a valódi identitástól vagy az énideálunktól (bővebben a Grafi kus reprezentáció három 
dimenzióban című fejezetben).

A többség számára elérhető lehetőség, hogy sík képekkel képviseltesse magát a közös-
ségi (közösségtérképező) honlapokon vagy egy saját honlapon. A technikai lehetőségek, 
internet-hozzáférés és a képek, esetleg animációk, videók elkészítéséhez, feltöltéséhez szük-
séges digitális kompetencia a vizsgált korosztály egyre nagyobb részének a rendelkezésére 
áll. Ez a színpad mintegy hirdetőtáblaként használható, melynek szándékolt célközönsége 
nem egyezik meg a potenciális nézőközönséggel, kiszámíthatatlan, illetve folyamatosan 
változó. Példaként az iskola tanári szobájában, két tanár között egyre többször elhangzó 
mondatot említhetnénk: „Láttad, hogy milyen képet töltött fel magáról? Nem is gondoltam 
volna róla!”

A képek és a nyelvi lehetőségek kombinálásával holisztikus bemutatkozásra törekszünk 
(5. ábra). Az információk minden csatornája (kép, mozgókép, hang, szöveg stb.) alkalmas 
arra, hogy önmagunkat teljességre törekedve bemutassuk; kísérletezési lehetőséget biztosít 
önmagunk reprezentálására, „vizuális reprezentációs kelléktárunk” csiszolására, folyamatos 
alakítására (6. ábra). A bemutatott példáknál megfi gyelhető a reprezentáló képek számának 
változása, illetve bizonyos elemek jelentőségének növekedése, letisztulása, a képminőség 
javulása. A 6. ábra többéves eltéréssel mutatja be a második esetben már végzett, munkába 
állt hallgatót, aki talán identitásának alakításában is a kiegyensúlyozottabb fázisba lépett, 
így válogatott képei is stabilabb, letisztultabb személyiséget tükröznek. 

A változó identitás fázisában segíti az alakítást az állandó visszajelzésekre való reagálás 
lehetősége is. Bemutatkozásunk szembesítése mellett nézőként mások bemutatkozására is 
refl ektálunk, így befolyásolva „virtuális közösségünk” tagjainak szocializációját. Nemcsak 
a nézőközönség köre behatárolhatatlan, hanem a megjegyzéseket, véleményeket írók cso-
portja is. Ezek között vannak valódi ismerősök, de ismeretlenek is lehetnek a hozzászólók. 
Reagálásunk az adott visszajelzésekre rajtunk múlik, s befolyásolhatja, hogy mennyire fo-
gadjuk el az adott véleményt. Ezt pedig a valódi kapcsolatok milyensége is jelentős mér-
tékben módosítja (7. ábra).

5. ábra: Példa a holisztikus bemutatásra. A kevés kép ellenére, a válogatás egyfajta változást, 
fejlődést kíván bemutatni.
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Grafi kus reprezentáció három dimenzióban

Egyre népszerűbbek a három dimenzió illúzióját nyújtó virtuális világok. A virtuális világban 
egy választott vagy kreált testtel közlekedhetünk, építhetünk kapcsolatokat. Itt a reprezentá-
ció lehetőségei még nem kiforrottak, folyamatosan bővülnek a technikai lehetőségek popula-
rizálódásával. Úgy tűnik, a felhasználók szabadságfoka arányosan nő a felnövekvő generá-
ciók változásával, ahogyan a médium használata általánosabbá válik, demokratizálódik, és 
a szocializáció egyre korábbi szakaszában lép be az én alakításába (Nemes 2009).

A virtuális test, illetve megjelenés kiválasztása az adott programtól, a technikai tudástól 
(karakterfejlesztő rutin, digitális kompetencia) és a merészségtől, a felhasználó identitásá-
tól, valamint kreativitásától is függ.

6. ábra: Példa a „vizuális reprezentációs kelléktár” csiszolására, folyamatos alakítására. A képszám jelentős 
csökkenése, a témák, a reprezentáló elemek kiemelése is megfi gyelhető.

7. ábra: Vizuális kommunikáció szakos hallgatók önreprezentációs gyakorlatai digitális fotóval és fotóalakítással 
(Jahoda Réka, István Anikó – Nyíregyházi Főiskola, 2006)
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A kép (avatarunk képe) félrevezetőbb, mint a szöveg alapú mudokban (szöveges szerep-
játékok). A vizuális információ erősebb hatású, pedig tudjuk, hogy „hamis” képet kapunk 
általa a másik felhasználóról. Az adott helyzetben nem támaszkodhatunk másra, mint a 
benyomásra, amelyet a kiválasztott avatar tesz ránk (hiszen mi választjuk), illetve fi gyel-
hetünk a másokra gyakorolt hatás irányítására is.

A Virtual Realitybe belépők „digitális bevándorlókra” és „digitális bennszülöttekre” 
oszlanak a felhasználók jelmezválasztási rutinja alapján. A „digitális bevándorlók” több 
klisét és közhelyszerű kombinációt alkalmaznak a reprezentációjukban, de a lehetőségeik 
is korlátozottabbak például a Second life-ban (8. ábra). A világ egyik legnépszerűbb virtuális 
terében hétről hétre több millió játékos játszik és fejleszti valamilyen asszociációs össze-
függések révén az önmagát reprezentáló saját karakterét (9. ábra).

8. ábra: Míg a Second Life-ba próbafelhasználóként belépők csak 12 féle megjelenés közül választhatnak, addig 
a „bennszülöttek” megalkothatják saját avatarjukat.

9. ábra: Megjelenések a Second Life-ban (vásárlás és társas kapcsolatok)
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„Másolt Ének” a virtuális környezetben

Az eddigi megközelítésben virtuális testünk, imázsunk mint szabadságaink újraformázásá-
nak lehetősége jelent meg. Az identitáshoz kapcsolódva jelenik meg egy másik „jelenség”, 
a kibertérre jellemző „személyiségkomplexek”, az ún. multiplex személyiségek. A multi-
plex személyiségeket az online virtuális adattest sajátos lehetőségei hívják „életre” (Dany 
1995).

A kibertérbe belépő virtuális testünkkel új ismereteket szerezhetünk saját testünkre 
vonatkozóan. Egy valóságban kevésbé használható billentyű- vagy joystick-navigációval 
irányíthatunk egy virtuális testet, amely inkább irányítási képességeinket fejleszti, mintsem 
egy másik test mozgatásának érzetét nyújtja. A virtuális és valódi érzetek keveredése – pél-
dául a látóközpontban – nehezen ellenőrizhető jelenség, ahol mindkét érzettípus azonos 
agykérgi asszociációs kapcsolatokhoz rendelődik hozzá. 

Ez a technológia hatásainak olyan pontja, ahol a médianevelésnek szerepe lehet a jö-
vőben. Amikor a technológia mindennapi életünk része lesz, a még kialakulatlan szemé-
lyiségeket segíteni kell a „veszélytelen”, kritikus felhasználás felé (hogy „függőség” ne 
alakulhasson ki) korlátozva az online eltöltött idő mennyiségét is. Michael Heim szerint el-
képzelhető, hogy valamilyen mértékben az „általunk viselt protézis képére formál bennünket 
a gép” 6. Ez a mérték valószínűleg a személyiség, illetve annak stabilitása, véglegességének 
függvénye. Ilyen szempontból tehát a vizsgált korosztály a bemutatott identitáskrízissel a 
veszélyeztetettek közzé sorolható. 

A kibertér különféle virtuális testek váltogatására ad lehetőséget. Ezek a választható 
adattestek más és más mozgási lehetőségeket, tapasztalatokat nyújtanak. Ezekkel vir-
tuális identitást is választhatunk magunknak. Ezt kihasználva a szabadidőipar új ága van 
kialakuló ban; a „pótidentitás-ipar” az „identitások közötti szökdécselés iránti vágyat” 
aknázza ki (Dany 1997, 152–162.; Gondolat-Jel, 1995, 8–24.). Az egyik először alkalmazott 
lehetőség az identitásváltásra a virtuális realitásban, hogy nemet válthatunk. Ezt vissza-
vezethetjük akár a „textuális transzveszticizmusra” is, amelyet már a nőként levelet író 
középkori szerzetesek is űztek, így ez nem csupán a technológia sajátossága, de a hálózat 
támogatja a lehetőségek széles körű kombinációját. A különböző kultúrák más-más elvá-
rásokat támasztanak a nemek személyiségjellemzői, szerepei, társadalmi viselkedése iránt 
(Atkinson 2005). Az elvárt viselkedési normák az interneten más módon alakulnak, hiszen 
a test is választható, és a követendő normákat is az adott virtuális színpad határozza meg. 
Mindez a kialakulatlan identitású személyek számára zavart is okozhat az igazodásban, 
illetve nagyon eltérhetnek a valódi szocializációs színterek elvárásaitól, megnehezítve az ér-
tékek azonosítását, egységes képpé kovácsolását. „Sok vélekedés, szerep és viselkedésmód 
’felpróbálható’, módosítható, illetve elvethető az integrált énfogalom kialakítására irányuló 

6   Vö.: A cybertér erotikus ontológiája (Heim 1997, 133).
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próbálkozások során.” (Atkinson–Hilgard 2005, 126.) Reális lehetőség tehát, hogy végül 
a valóságtól eltávolodva, egy virtuális közösség normái, szerepei maradnak dominánsak, 
vagy esetleg „személyiségkomplexek” is kialakulhatnak. 

A felhasználók lehetőséget kapnak önmaguk újrateremtésére, demokratizálva a vi-
zuális imázst a negatív sztereotípiákkal sújtott csoportok tagjai esetében is. Különösen a 
testükkel meghatározott csoportokra vonatkozhat ez a megállapítás, például a nőkre (Júlia 
Kristeva szerint testükbe börtönzött emberpéldányok), színes bőrűekre, fogyatékosokra, 
betegekre, valamint a többség szexuális szokásaitól eltérő személyekre. A valóságban ilyen 
módon elnyomottak a szabadság ígéretével lépnek be a kibertérbe (Neményi 1994, 163–170.). 
A félénk vagy más nemi, politikai, ideológiai identitású fi atalok a védelmet nyújtó avatar 
mögé bújhatnak. (A hálózaton egyes vélemények szerint a nők többnyire a nemkívánatos 
küldeményeket kerülik el férfi nak álcázva magukat.)

A multiplex személyiségek virtuális valósággal való összefonódása 7 lehetőséget ad 
a „bűnözésre” a kreált identitások „leple” alatt. Lássunk egy ilyen példát részleteseb-
ben is!

Dany írása nyomán megismerkedhetünk néhány, csak a világhálón azonosított személyi-
séggel. Ilyen például a hírhedtté vált ’Vito’ identitás-gyűjtőnév alatti „online terrorista”. Vito 
ingyenes CD-ken különféle online identitásokat eszelt ki és terjesztett az amerikai Prodigy 
hálózaton. „Egy vizsgálat során a Prodigy megállapította, hogy Vito egyedül a Diesel jelszó 
használatával több mint ötven nem egzisztáló hitelkártyát talált ki, és ezekkel fi zetve a háló-
zat nőnemű felhasználóit obszcén levelekkel bombázta.” (Dany 1997, 158.) Így nem létező 
hitelkártyákkal több ezer dollárnyi online időt használt el. A máig le nem zárt nyomozások 
egy dr. Johnsonhoz vezettek, aki VITO-LOW rendszámú autót vezetett.

Dany szerint érdekes párhuzam vonható Billy Milligan, egy multiplex személyiség (24-
féle identitás) identitásrendszere és a Windows felépítése és működése között. A Windows 
ablakrendszer működését a multiplex személyiség identitásai közötti kapcsolat ihlette. 
Amikor Billy-identitás (mag Én, eredeti Én, gazda Én) elalszik, a spotra egy magát Davidnek 
nevező identitás lép, s így váltják egymást a többiek is. A spot egy identitásszínpad, amelyet 
mindig az identitások egyike foglal el. Azért cserélgetik egymást, hogy a programmagot 
életben tartsák azáltal, hogy nem engedik felébredni Billyt (Dany 1997, 159.). A többi identitás 
csak úgy működhet, ha az eredeti Én ki van kapcsolva.

Adilkno egy másik online személyiséget is említ. Az általa bemutatott ’Datadandy’ egy 
tiszteletlen (gúnyos, mértéktelen, lázadó) „személy”, aki bárhol megjelenhet, el is tűnhet 
játékokban, internetes kávézókban (Gondolat-Jel, 1995, 5–7.). Nárcizmusát és egoizmu-
sát példázza, hogy a képernyőt a „piperetükrének” tartja, de létét csak a hálózat nyitott 
struktúrájának köszönheti. Itt harcol a „digitális emberi jogok korlátozatlan expanziójáért” 
(Gondolat-Jel, 1995, 6.), a hálózati demokrácia kiterjesztéséért, így személyiségének létéért 
és szabadságáért.

7   Például a banki tranzakciók interneten történő végrehajtása, az információkkal való visszaélés és a még nem 
megoldott felelőségre vonás is ilyen probléma, melynek ecsetelése messzire vezetne.
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Összegzés

A bemutatott példák elméleti hátterükkel körbejárják az ifjúság énképének alakulását, tí-
pusait, fejlődését, illetve annak különböző típusú elektronikus reprezentációját. Virtuális 
önmagunk, látványunk megteremtése, önreprezentációs gyakorlatunk rendkívül hasznossá 
válhat a mai társadalmi viszonyok között, hiszen lépten-nyomon az image-termelés ipari mé-
reteket öltő hatásával találkozhatunk a média- és a „sztárvilágban” is, azok érték ítéletétől 
függetlenül. 

A hasznosság mellett a korosztály énképének stabilizálódása, identitáskrízise a nem 
megfelelő, valódi társadalomtól eltávolodó értékorientációt is eredményezhet. 

A közösségi honlapok több millió felhasználót bemutató adatbázisában az érintett kor-
osztály naponta csiszolgathatja, célorientáltabbá teheti saját vizuális és verbális imázsának 
elemeit. A fotófeltöltés és a viszontreakciók lehetőségét vizsgálva, az ilyen hatásra történt 
módosítások az önreprezentációban az első benyomáskeltés sikerességét növelik, valamint 
védettebbé is tesznek a médium hatásaival szemben (médianevelés). Azonban nemcsak a 
külső hatásra történő változtatás lehet érdekes, hanem az identitás alakulásával annak 
változó reprezentációja is vizsgálható. Az internet ilyen lehetőségeinek népszerűséget, a 
motivációkat kutatva az okok között a korosztály önkifejezésének médiumaiban történő 
változást is említhetjük. Ez lehet a „rajzfejlődési törés”-ként említett folyamat eredmé-
nye, a tizenéves kor elején tapasztalható manuális teljesítményromlás (pszichomotoros 
képességének határához érve), a rajzolási kedv csökkenése (Kárpáti 2005). Az új médium 
a digitális kompetencia birtokában pótolhatja vagy betöltheti a korábbi eszközök és képes-
ségek szerepét. 

Az elektronikus portfóliók, fotóalbumok szabad képi és verbális alakítása mellett 
a háromdimenziós világokba egyelőre még a felkínált kliséket használva léphetünk be 
avatarunkkal, így önreprezentációnk kevésbé tükrözi identitásunkat, de virtuális testünkkel 
közlekedve másfajta szabadságokat tapasztalhatunk meg.

Míg a fi zikai világ korlátaival, normáival (változó mértékben ugyan, de) kirekeszti, ne-
hezen tolerálja, stigmatizálja a deviáns személyeket a szocializáció során, addig a hálózaton 
megjelenik a „kiberélettér” 8 a szabadság és a demokrácia törékeny ígéretével. 

Ez az „élettér” az önreprezentáció-kísérletek színpada, a „kiterjesztett” ének megtalá-
lási helye is, de „létezésük” bemutatásával a problémakör vizuális nevelési, médianevelési 
vonatkozásait korántsem sikerült kimeríteni.
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Gaul Emil

Diáktükör

Milyennek látják kortársaik ízlését az iparművész-hallgatók?

A Moholy-Nagy Művészeti Egyetem iparművész–rajztanár szakos diákjainak 
érdeklődését felkeltette kortársaik életformájának, ízlésének tudományos vizs-
gálata. Jobb kalauzokat el sem lehet képzelni, mint ezeket a még fi atal, de már 
szakértő, kényes ízlésű ifjú művészeket. De még ezek a szabadságban felnőtt, 
interneten szocializálódott, a sorsukat Európában kereső egyetemisták is arról 
számoltak be, hogy kulturális szakadék tátong köztük és a tizenévesek között. Az 
így „leöregezett” ifjú kutatók tolmácsolásában is újdonságként hat, hogy a bordó 
körmű, tüllszoknyás, felső tagozatos lányok japán mintát követnek. Vagy hogy a 
huszonévesek ennyire szeretik a természetet, és hétvégéken nem csak füstös rom-
kocsmákban nyakalnak. Az a megállapítás is mellbevágó, hogy a fi atalok sokféle 
„törzsi” viselete mennyire egyforma anyás érzelmeket és konzervatív felfogást 
takar. A rajztanítás iskolai megújításáért küzdő középgeneráció és idősebb harcos-
társaik most tudomásul kell hogy vegyék: a vizuális kultúra élete az internetes 
ifjúsági honlapokon forrong, a diákok alkotókészsége meg digitális fényképezés-
sel csiszolódik, és már kevesen tudnak elcsöndesedni a parasztkék ceglédi kanna 
ellipsziseinek rajzolása közben.

Húsz évet töltöttem az Iparművészeti Főiskola 1 Tanárképző Tanszékén, ahol olyan iparmű-
vész-hallgatókkal dolgoztam, akik a rajztanári szakot is 2 felvették. A tanszéken fi gyeltünk 
a hallgatók, leendő tanárok személyiségére, ezért hangsúlyt fektettünk annak fejlesztésére. 
Pszichológiai és pedagógiai tanulmányaikat lehetőleg aktuális lelkiállapotuknak megfelelően 
próbáltuk elrendezni a tantervben a rendelkezésünkre álló öt év alatt. Az elsős hallgatók 
a felvételi mámorában úsztak, ugyanis ezer-kétezer jelentkező közül kerültek a száz kivá-
lasztott közé, de az első iskolai feladatok és az ezekkel járó nehézségek után elbizonyta-
lanodtak: Most zseni vagyok, vagy közepes képességű? – merült fel bennük a kérdés. És 
segített válaszolni a Személyiségpszichológia tantárgy. Az egyetemi hallgatói csoporttudat 
kialakulásával együtt felmerült bennük egy másik kérdés is: Ki vagyok én másokhoz képest? 
És erre a kérdésre az Ifjúságszociológia tantárgy válaszolt. Ifjúság szociológiát tanítani bűn 
lett volna csupán könyvek és előadások alapján, amikor a hallgatók kortársaik körében élnek. 
Hogy az iskolai tanulmányokat saját tapasztalattal erősítsük meg, terepmunkára hívtuk 

1   Később Iparművészeti Egyetem, ma Moholy-Nagy Művészeti Egyetem.
2   Hivatalos elnevezése: Vizuális és környezetkultúra tanár.
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a hallgatókat, például a Diákszigetre, hogy bekapcsolódjanak az ott folyó ifjúságkutatásba. 3 
Egy másik munkában, „Az ifjúság ízlése” kutatásban 4 huszonöten vettek részt. Néhányan 
saját érdeklődésük mentén választottak témát, és voltak olyanok, akik a szakdolgozatukat 
is az ifjúságkutatás tárgyában írták. A következő oldalakon ezekből mutatunk be néhányat, 
rövidítve.

A különmunka haszna több mindenben jelentkezett. A diákok tapasztalatot szereztek a 
kutatómunkában, például hány adatot kell összegyűjteni ahhoz, hogy egy feltételezést iga-
zolni tudjunk. Kimondottan szakmai tanulsággal szolgált például a ruhatervező szakosoknak 
az ifjúság öltözködésének tanulmányozása, mert jövendő megrendelőik ízlését ismerhették 
meg testközelből. Hasonlóan hasznosnak bizonyult az építészhallgatók számára a fi atalok 
térhasználati szokásait vizsgáló „Budapesti fi atalok szórakozóhelyei” kutatás.

A szakmai tanulságok mellett nevelési hozadéka is volt a munkának. És most nem az 
önkéntesen szerveződő csoportok önismeret-gazdagító, szociálisérzék-fejlesztő hatására 
gondolok, vagy arra a motiváló erőre, hogy a munkának nem csupán egy osztályzat megszer-
zése volt az eredménye, hanem egy valós cél, egy kutatási jelentés, egy mások érdeklődésére 
is számot tartó produktum létrejötte. A nem várt eredmény az előítéletesség kezelésében 
mutatkozott. Az emberek általában idegenkedve nézik a tőlük különböző csoportokat, egyé-
neket, és ez alól természetesen az iparművész-hallgatók sem kivételek. A terepmunka során 
személyes kapcsolatba kerültek tőlük eltérő ízlésű, eltérő szociális helyzetű, más sorsú 
kortársakkal. Megismerték a mintában szereplő személyek társas kapcsolatait, értékválasz-
tását, és az adatfelvétel, beszélgetés közben átélték a másik döntéseinek indokoltságát és 
igazságát. A kutató hallgatók érzelmei gyakran túlcsaptak a megértésen és elfogadáson, 
nemegyszer megszerették a „vizsgálati személyt”. Tapasztalataim szerint a közös kutató-
munka nagyon előnyös volt a diákok tanulása és érése szempontjából. Meggyőződésem, 
hogy a tanulók megismerése, az osztálytermi lehetőségeken túli mélységek feltárása nem-
csak a tanárképzős diákok, hanem a gyakorló tanárok számára is hasznos lehet. Ahogy a 
ránk hagyományozott kultúra átadását végezzük, magától értetődő az érdeklődés és igény 
bennünk, tanárokban arra, hogy diákjaink életét, problémáit mind mélyebben és átfogóbban 
megismerjük. Egyben az irántuk mutatott érdeklődés hitelesít bennünket legjobban, és ez 
ösztönzi őket leginkább a világ hasonló megismerésére. 

3   Gábor Kálmán – Gaul Emil – Szemerszki Marianna: Trendek a szigetkutatásban. WEB, a Max Weber szo-
cio ló giai szakkollégium lapja, 2006. 1–2. Kolozsvár, 9–35.

4   A kutatás az Országos Tudományos Kutatási Alap támogatásával jött létre (OTKA 2005/F 61 405). Kutatóhall-
gatók: Ambrus Noémi, Bagdán Erika, Bakos Kata, Csóka Ágnes, Dániel Péter, Geisbühl Tünde, Kővári Júlia, Lázár 
Zsuzsanna, Lukács Gyöngyi, Micheller Erzsébet, Nagy Júlia, Némethné Foki Ildikó, Péter Natália, Rabb Tímea, 
Reményi Brigitta, Simon Tünde, Szörényi Tamás, Tóth-Vásárhelyi Réka, Völgyesi Attiláné, Vörösné Péter Mária. 
Kutatási titkár: E. A. Németh Márta, statisztika: Tóth Attila, adatrögzítés: Rabloczky Györgyné, képszerkesztő: 
Veisz Kata. Szakértők: Bicsérdi Ágnes, Bíró Titanilla, Huszti Andrea, Kővári Júlia egyetemi hallgatók.

  Bővebben: Gaul Emil: Ismerjük még diákjainkat? A középiskolás korúak öltözködése, kulturális ízlése és értékei 
egy országos ifjúságkutatás tükrében. Iskolakultúra, 2008. 11–12. sz. 89–101.
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Budapesti középiskolás fi atalok térhasználati szokásai 5

Kutatásomban arra kerestem választ, hogy milyen terekben töltik szabadidejüket a mai 
középiskolás fi atalok mint a fogyasztói társadalom jelentős tényezői. Milyen kapcsolatban 
állnak a térrel, és milyen tulajdonságokkal rendelkeznek az általuk kedvelt környezetek? 
(Érdekes kérdés, hogy az új médiumok és az internet elterjedése azt eredményezte, hogy 
akár több „helyen” is lehetünk egyszerre: otthon, de egyben egy virtuális szociális térben 
is.) A felmérést anonim kérdőívvel végeztem két budapesti középiskolában.

Egy adott környezet kialakítása, téri struktúrája alapvetően meghatározza a benne zajló 
folyamatokat és eseményeket. Vajon milyen forgatókönyv szerint zajlanak az események 
a különböző stílusú szórakozóhelyeken, miért lehetnek fontosak ezek a környezetek egy 
fi atal életében?

Az emberek kedvenc helyválasztá saikat gyakran az érzelemszabályozás leírásával in-
dokolják (például egy park, ahová azért jár valaki, mert ott derűsebben látja a világot). 
A helyidentitás fontos szerepet tölt be az önszabályozás és az érzelemszabályozás környezeti 
stratégiái ban, az ember pszichológiai jóllétében fontos szerepe lehet a helyidentitás alaku-
lásának. Tudnunk kell fenntartani egy (vagy több) pozitív helyidentitást mint az énidentitás 
részét (amelyhez biztonság és szabadság érzése kapcsolódik), másrészt törekszünk csele-
kedeteink és a minket jellemzően körbevevő fi zikai-szociális környezet minél jobb illeszke-
désére. Az otthon szereplői és tárgyai, az otthonnal kapcsolatos cselevések éppen időleges 
hiányukkal tudatosítják bennünk jelentőségüket. 

Az épített környezet szocializációs szerepe egyértelmű, tervezésekor számos olyan 
tényezőt kell fi gyelembe venni, amely használóihoz igazodik. Különösen akkor, ha ezek a 
használók fi atalok. A belső épített környezet jelenlétével szabályoz és meghatároz. Fizi-

kai létével befolyásolja az „ott és akkor” 
interakcióját, továbbá az általa képviselt 
„üzenet” internalizációjára és értelme-
zésére ösztönzi a jelenlévőt. Nemcsak a 
szocializáció színteréül szolgál, hanem létre 
is hozza azt.

Figyelem-helyreállítási elméletek 
szerint 6 a kedvenc helyek a fi gyelmi folya-
matok optimalizálásán keresztül töltenek 
be kulcsszerepet az érzelmek szabályo-
zásában, mivel az alábbi tulajdonságok-
kal (ezeknek az egyén számára kielégítő 
mintázatával) rendelkeznek.

5  Tanári szakdolgozat. Moholy-Nagy Művészeti Egyetem, Tanárképző Tanszék, 2008. Az irany.hu című vizuális 
nevelési folyóiratban megjelent cikk alapján készült, kis átdolgozással.

6   A szempontsor alapja: Dúll Andrea – Demetrovics Zsolt (2007): A helyfogyasztás színterei: a bevásárló-
központok környezetpszichológiai, kontextuális elemzése. Budapest.

Zöld Pardon. Kifejezetten alkalmas tér a „kóválygásra”, 
azaz az ember csak lézeng ide-oda, jön-megy (sokan ezt 
csinálják), közben meg lehet fi gyelni egymást, lehet ismer-
kedni, el lehet lenni hajnalig...
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Távollét•  • A hely pszichológiai távolságot nyújt a hétköznapi rutincselekvésektől és a 
szokásos szociális közegtől: inkább mentális, jelentésbeli távolságot jelent, azonban 
a problémától való pszichológiai eltávolodást a környezet fi zikai ingerei segítik.
Gyönyörködtetés•  • A hely képes megerőltetés nélkül lekötni az egyén fi gyelmét (bizo-
nyos tulajdonságaival, pl. színek, hangok, természeti elemek) anélkül, hogy szellemi 
erőfeszítést követelne tőle. A „lágy gyönyörködtetés” alacsonyabb intenzitású, eszté-
tikailag kellemes ingereket jelent, amelyek nem gátolják a személy refl exióképességét. 
A „kemény gyönyörködtetés” intenzív bevonódást idéz elő, amely kevés teret hagy a 
gondolkodásnak (pl. intenzív élmények egy vidámparkban vagy épp a plázában).
Kiterjedtség, tágasság•  • A környezet könnyen észlelhető koherens egészként, de elég 
nagy léptékű ahhoz, hogy explorációra hívjon: sokkal több felfedeznivalót ígér, mint 
amennyit azonnal érzékelni lehet. Ez a tulajdonság a plázákban szorosan összefügghet 
a csellengéssel.
Beilleszthetőség•  • Fontos a környezet jellemzői és a személy szándékai, hajlamai kö-
zötti megfelelés mértéke, azaz „a környezetnek illeszkednie kell ahhoz, amit a személy 
éppen tenni próbál, és ahhoz, amit tenni szeretne”.

Összességében a természeti tájak rendelkeznek leginkább helyreállító hatású tulajdonsá-
gokkal, ezért kedvenc és helyreállító környezetként is ezeket választják felnőttek és fi ata-
lok egyaránt. Ugyanakkor érdemes végiggondolni, hogy a plázák is hordozzák az említett 
tulajdonságokat. A résztvevők viselkedése tulajdonképpen behatárolt a környezet által 
nyújtott lehetőségek szintjén. 

A fi atalok számára a bevásárlóközpontok viszonylag biztonságos környezetnek tekint-
hetők, amely egyszerre biztosít izgalmat és elvonulást. Feltételezhető azonban, hogy a 
bevásárlóközpontok – amellett, hogy a szabadidő-eltöltés színterei – egyúttal felerősítik a 
szubjektív elégedetlenség érzetét. A fi atalok mindennapi valós életének gyakori sivársága 

Szimpla kert. Az egész helyről elmondható, hogy nagyon karakteres stílusa van (romkocsmajelleg), de ezeken 
a határokon belül elég változatosak az egyes részei (gyönyörködtetés), és a zegzugos téri szerveződés felfede-
zésre ösztönöz (kiterjedtség). Ez inkább egy nyugodt, beszélgetős hely, nincs tánctér, az emberek üldögélnek 
és iszogatnak.
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és a plázák csillogása közötti kontraszt a 
segédeszközöket is igénybe vevő élmény-
keresés motiválója lehet. 

Összegezve: a jelen kutatás is meg-
erősíti a korábbi eredményeket arról, hogy 
a fi atalok téri preferenciáiban valóban 
fontos szerepet játszanak a környezetek 
restoratív (helyreállító, feltöltődést adó) 
tulajdonságai, ezek közül is kiemelten fon-
tos természetesen a zene, amelyről kide-
rült, hogy valóban meghatározó a hely-
színválasztásokban, valamint a környezet 
kiterjedtsége és arousal- (pszichológiai 
fogalom: éberség, izgatottság, készen-
léti állapot) befolyásoló hatása is fontos 
szempont. Megállapítható tehát, hogy a 

fi atalok elsősorban az olyan környezetekhez vonzódnak, amelyek érdekesek, felfedezhetők, 
valamint illeszkednek az elvárt hangulati szint (arousal) fenntartásához az általuk nyújtott 
szolgáltatások tekintetében. Így tehát a bulizás helyszínei általában arousalnövelők, míg a 
természeti környezeteket arousalcsökkentő, megnyugtató hatásuk miatt keresik fel gyakran 
a fi atalok. Emellett a társaság kiemelten fontos tényezőként van jelen a szabadidő eltöl-
tésében, és arra nézve is kaptunk megerősítő adatokat, hogy az otthoni internethasználat 
során is folyamatos társas interakciók folynak.

Kiemelném a kérdőív egyik érdekes kérdését: a „Hol érzed igazán jól magad?” kérdésre a 
tipikus válasz a „Barátaimmal bárhol” volt. Érdekes, ahogy egy helyszínre vonatkozó kérdést 
átfordítanak egy szociális téri helyzetre. A megkérdezett középiskolások számára tehát a 
legfontosabb hely a barátok mellett van (36%), ezt követi az otthoni környezet (20%) és a 
természet (12%), míg a koncert és a tévé csak 1-2%-ot kapott. Ebből is jól látszik, milyen 
nagy jelentőségű e korosztály számára a társasági kapcsolatrendszer. 

Tulajdonképpen általánosan elmondható a kérdőívek alapján, hogy a vizsgált fi atalok 
esetében inkább a szociális, mint a fi zikai környezet határozza meg azt, hogy milyen közeg-
ben érzik jól magukat. A vizsgálat szerint a legkedveltebb helyszínek a klubok (barátokkal), 
a parkok (barátokkal) vagy otthon egyedül (talán virtuális barátokkal).

A kedvenc helyek és a feltöltődés között további összekötő kapocs lehet az a tendencia, 
mely szerint a természetes helyek jelentős hányadot képviselnek a kedvenc helyek között. 
Bizonyítékok tömkelege támasztja alá azt az elképzelést, hogy a természetes helyek feltöl-
tődést nyújtanak. Negatív előzményeket – például stresszt – követően összehasonlították a 
természetes és az épített környezet hatását, s azt találták, hogy előbbi nagyobb fi ziológiai 
változásokat idéz elő például az izomfeszültségben és a vérnyomásban, valamint a negatív 
érzelmek, mint a félelem, düh és szomorúság csökkentésében, emellett a megújulás élmé-
nyének magasabb szintjét teremti meg.

Erzsébet tér, park. A város szívében elhelyezkedő városi 
park, megnyugtató zöld terület, ahova el lehet menekülni 
a város nyüzsgése elől (távollét).
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A gyerekek és felnőttek kedvenc helyeit vizsgáló kutatások növekvő sora támasztja 
alá az önszabályozás elméletét, másképp fogalmazva a preferált helyek és az élmények 
dinamikáját alkotó önszabályozás elméletét. A környezeti önszabályozás elmélete azt ál-
lítja, hogy maga a fi zikai környezet képes beindítani és befolyásolni az én és az érzelmek 
szabályozási folyamatát. Ezt láthatjuk tulajdonképpen a vizsgált fi atalok esetében is, amikor 
is szabadidejükben azokat a környezeteket részesítik előnyben, amelyek az általuk éppen 
elvárt hangulati hatást fejtik ki rájuk. 

Sulyok Levente

Virtuális önreprezentáció kamaszkorban 7

A virtuális térben kialakult kapcsolatok felszínesek ugyan, de éppen a kötetlenség és kötele-
zettségnélküliség okán kedvelt a fi atalok körében. Az arc nélküli kommunikáció könnyebben 
felvállalható egy gátlásokkal küzdő kiskamasz számára, mint a hagyományos kapcsolatok. 
A digitális önreprezentáció megkönnyíti az ismerkedést a tér és az idő áthidalásával, de pont 
az esetleges távolság és az eltérő életritmus nehezíti a kapcsolatok elmélyülését.

Az önmagunkról mutatott kép már nem csak a fi zikai valóság síkján létezik, szép lassan 
megszületik virtuális énképünk, melyet mi kreálunk magunknak. Míg a középkorban az ural-
kodók az udvari festőket bízták meg egy „megbízható, kegyelmes király” képének a megfes-
tésével, addig napjainkban mi lehetünk önmagunk reprezentatív portréfestői. Annak idején 
ez egy festővásznon jöhetett létre, manapság egy digitális felületen is megvalósulhat.

A kiskamaszok (9–12) érzelemgazdag témái, az önkritikus kamaszok (12–14) elégedetlen, 
valósághűségre törekvő attitűdje után az „elhatározások korában” megjelenik a szimbólu-
mok általi önkifejezés (14–17). Az identitás kialakítása, önmaga megalkotása, önreprezentá-
ciója az egyik legfontosabb feladat a kamasz számára. A hagyományos rajzi eszközök (mivel 
ügyetlennek tartják magukat) ebben már nem tudnak segíteni, ám a digitális médiumok 
a kudarcokat áthidalva segíthetnek teret adni egy újfajta önkifejezésnek. 8 Módja van a 
gyereknek azt és úgy megmutatni, ahogy azt ő szeretné, illetve ahogyan arra digitálisan 
lehetősége van. 

Kutatásom során három budapesti középiskola (Fazekas Mihály Általános Iskola és 
Gimnázium, Képző- és Iparművészeti Szakközépiskola, Kossuth Zsuzsa Egészségügyi Szak-
középiskola) 10. osztályos tanulóinak azokat a képeit vizsgáltam, amelyeket egy magyar 
kapcsolatépítő weboldalra töltöttek fel (iwiw – international who is who). A képeket téma-
választás és motivációs szempontok szerint kategorizáltam. Vizsgáltam, hogy milyen meg-

7  Tanári szakdolgozat. Moholy-Nagy Művészeti Egyetem, Tanárképző Tanszék, 2007.
8   „A kamaszt elkedvetleníti a primitív és naiv színvonal, amellyel alkotni képes. Megzavarja, mekkora különbség 

van aközött, amit produkál és aközött, ami szerinte elfogadható mint művészi produktum. – Ezt az ellentmondást 
művészeti horizontjának kiszélesítésével hidalhatjuk át. Minél többet lát a modernkor lendületes, friss festői-
ségéből, annál több új lehetőségre ébred rá.” (Löwenfeld, Victor: Creative and mental growth. The Macmillan 
Company, New York, 1970.)
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oszlásban használnak digitális átformálá-
si lehetőségeket ezen a területen, s hogy 
így mennyivel és hogyan tudnak „többet” 
megmutatni magukból. Érdekelt, milyen 
formai azonosságokat és különbségeket 
láthatunk ezek és a hagyományos rajzi 
eszközökkel készült rajzaik között, példá-
ul amelyek a „Milyen tárgy lennél?” című 
feladat hozadékaként készültek.

A legnagyobb hazai internetes „kö-
zösségi” oldal az elmúlt fél évben megha-
tározó jubileumhoz érkezett: a regisztrált 
tagok száma elérte a hétszázötvenezret. 
Az iwiw-oldalra az ember kap egy meg-
hívót valamelyik régi ismerősétől (aki már 

tag), és csak így regisztrálhat a felhasználói felületre, ahol egy keresőrendszer segítségével 
felkutathatja régi és jelenlegi ismerőseit és azok ismerőseit. Egymás felismerésére kitölt-
hetünk egy űrlapot, ezen egyéb adatainkon kívül megjelölhetjük iskoláinkat, és írhatunk 
egy rövid „mottót” magunkról. És ami kutatásom szempontjából a legfontosabb, képeket 
tölthetünk fel magunkról, családunkról, esetleg különleges alkotásainkról.

A virtuális térben önmagunkat reprezentáló oldalakon is nyilván csak olyan képeket 
fogunk megjelentetni, amelyek tetszenek nekünk, és amelyeket mi elképzeltünk. Hogy ezeket 
a fotókat/rajzokat/montázsokat mi készítjük magunkról vagy valaki más rólunk, valójában 
mindegy. Mi rendelkezünk megjelenítése felett, vagyis eszerint fogjuk magunkat láttatni. 

A képeket elsőként témaválasztás szempontjából vizsgáltam: melyik iskola növendékei 
milyen témát kedvelnek leginkább és legkevésbé, mely képválasztások tekinthetők „tipikus-
nak és egyáltalán nem tipikusnak”. 0-tól 10-ig osztályoztam az önarcképen kívül a család, 
a barátok, a rajongás tárgyának megjelenítését, a kirándulós, állatos fotókat, a szerelmes 
képeket, és külön megnéztem, milyen arányban szerepelnek olyan fotók, amelyek ezektől 

eltérnek: saját munkákról, alkotásokról 
készített fényképek. Ez utóbbi kategória 
kapta az „egyéb” elnevezést. Tehát ha 
vala kinek az összes fotója csak önmagáról 
szól (önarcképek), akkor az „én”-re kap a 
legtöbb pontot. Ha azonban valaki saját 
munkájáról, alkotásáról, megfejthetetlen 
kompozíciós képeiről tesz fel sok képet, 
viszont más témában semmit, akkor csak 
az „egyéb”-re kap pontot. Az elemszám 

Cintikével a mosdóban (Kossuth)
Csalóka kép: A fotón látszik, hogy a mobil lát minket 
a tükörben. De hogy kerültek oda a szívek?

KinGUCCI a fűben (Kossuth)
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és a mintavétel miatt ezek az eredmények természete-
sen nem reprezentatív jellegűek, csak tendenciákat je-
leznek.

A témaválasztást tekintve a következőket tapasztal-
hatjuk a feltöltött fotók alapján: mindhárom iskola tanu-
lói önmagukról készült képeket töltöttek fel a leggyak-
rabban, ami önmagában még nem jelent semmit, hiszen a 
honlap alapvetően erre lett kitalálva. Különbséget látha-
tunk viszont a barátok megjelenítésében: ez a Fazekasba 
és a Kossuthba járók második legkedveltebb témája, ám 
a Kisképzősöknél csak az 5. helyen áll. Az ő esetükben a 
második legfontosabb az „egyéb” kategória lett (saját 
alkotások, montázsok, tervek, különös fotók stb.).

A továbbiakban kíváncsi voltam, hogy az „egyéb” 
kategóriába sorolható fotók hogyan oszlanak meg e három 
iskola között, ki hogyan tudja kihasználni ezt az „egy-
személyes digitális galériát”. Érdekelt, hogy a sok kép 
közül milyen arányban szerepelnek olyanok, amelyeken 
valami különlegeset akarnak bemutatni, valami kevésbé 
tipikusat, legyen az saját rajz, festmény, kézimunka, bár-
mi, ami másra nem lehet jellemző. Ezen belül is megvizs-
gáltam, milyen arányban találkozhatunk digitális „nyo-
mokkal” a különleges képek körében, vagyis mennyire 
élnek a diákok a digitális eszközök adta lehetőségekkel.

Az iskolai vizuális nevelés hatása mindhárom intézmény 
tanulóinak képein erősen érződik. Itt nyilván más szem-
pontokat kell fi gyelembe venni, mint a hagyományos rajzi 
eszközökkel készített képeknél, viszont fel lehet állítani 
egy olyan értékelő szempontsort, amely legalább kísér-
letet tesz ezek objektív vizsgálatára. Ilyen lehet a kom-
pozíciós megoldás – ezen belül is a ritmus, az egyensúly, 
a szimmetria/aszimmetria kérdése –, a színhasználat, a 
technikai kompetencia (Paint, Photoshop, CD, Illustrator 
stb. használata), az eredetiség, az összhatás és nem 
utolsó sorban a címadás kérdése.

A kossuthos diákok a többieknél sokkal kevesebb 
egyéni alkotást állítanak ki a virtuális közegbe, amelyek-
kel önmagukat tudnák reprezentálni. A fazekasos tanulók 
digitális képei között ugyanolyan kiváló alkotásokat ta-
lálhatunk, mint művészeti iskolás kortársaiknál. Erede-
tiség kérdésében is a fazekasosok képeit emelném ki. Itt 

Kuki kentaúr (Kisképző)
A fénykép sutasága majdnem elhiteti, 
hogy a kentaúr valódi…

Mosoly (Kisképző)
Az elmosódó mosoly a háttérbe simul-
na, ha nem tudnánk, elöl van.

Kék fény (Kisképző)
A szem árnyékban marad, csak a száj 
és az orr jellemez sejtelmesen.
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ugyanis azt vehetjük észre, hogy mind a hagyományos 
rajzaikon, mind a digitálisakon hihetetlenül eredeti ötle-
tekkel találkozhatunk. Érdekes viszont, hogy a fazekasos 
és a kossuthos lányok több digitálisan átformált képet 
töltenek fel, mint fi ú társaik. Egyedül a Kisképzőben van 
fordítva ez, ahol inkább a fi úk élnek ezzel a lehetőség-
gel. Az összes kép viszonylatában viszont azt láthatjuk, 
hogy a fi úk és a lányok ebben az iskolában alkalmazzák 
a legnagyobb arányban a digitális átformálás lehetőségét 
(55 és 66% !!!).

Ezekből a tényekből is láthatjuk, hogy bár az egyik 
gimnáziumban csak heti 1 x 45 perc áll rendelkezésre a 
gyermekek vizuális nevelésére, munkáik mintha arról ta-
núskodnának, hogy a rajzórai képzésen túl is nagyon nagy 
hatás éri őket. A hagyományos rajzi eszközökkel készült 
munkák minősége valóban függhet a rajzórák számától, 
ám valami más okot kell keresnünk annak megállapítá-
sára, hogy miért így alakul a digitális alkotások minőségi 
eloszlása.

Fontos fi gyelembe venni, hogy míg az iskolában a rajzórákon tanári felügyelet és kor-
rektúra van, addig az otthoni digitális képalkotás magányos műfaj, ahol az alkotó minden 
befolyás nélkül fantáziájára támaszkodhat.

Úgy tűnik, mindhárom iskola diákjai szívesen próbálgatják a különböző grafi kai prog-
ramok lehetőségeit, funkcióit. Olyan kompozíciókat láthatunk egy-egy képen, amilyenekre 
nem számíthatunk a hagyományos rajzaik alapján: meglepő tárgyak beillesztése a képtér-
be, ami felborítja az alapfotó harmonikus szimmetriáját, különleges színvariációk egy-egy 
önarcképre, furcsa ritmusú kompozíciók konkrétumok mellőzésével.

*

Összegzésként fontosnak tartom felhívni a fi gyelmet a diákok önmagukat bemutató, sajátos 
vizuális nyelvezetű képeinek (esetünkben honlapjainak) folyamatos vizsgálatára, ugyanis en-
nek hiányában nem fogjuk pontosan érteni, mit és miért tesznek, illetve mi van aktuálisan az 
érdeklődésük középpontjában. Amilyen gyakran váltogatják a gyerekek a fotóikat és a saját 
alkotásaikról készült képeket a honlapjukon, olyan gyorsan változik belső világuk, amivel 
persze nehéz lépést tartani. Fontosnak tartom a klasszikus rajzoktatás továbbörökítését 
is, ugyanakkor elkerülhetetlennek az új technikák alkalmazásának integrálását a vizuális 
nevelésbe, hiszen úgy érzem, a diákok akkor fogják csak igazán értékelni a hagyományos 
megoldásokat, ha látják, hogy tanáraik partnerek tudnak lenni azokon a területeken is, 
amelyeket korábban a barátaikon kívül lehet, hogy senki előtt nem mertek felvállalni. 

Kőházi Mária

C’est moi – ez én vagyok (Fazekas)
A test elevenségét a fal és a sakktábla  -
minta merevsége domborítja ki.
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Fotózó kamaszok, avagy a 14–18 éves korosztály
fotózási szokásai az információs társadalomban 9

Információs csatornák és ifjúsági kultúra
az iskola falain innen és túl

Diplomázó rajztanárként kíváncsi voltam a középiskolások vizuális kultúrájára, és ehhez 
megfelelő témát kerestem. Elsősorban azért választottam a fotózást, mert az a kamaszok 
elég széles körét érinti, hiszen 90%-uk fotózik valamivel: mobiltelefon kamerájával, digitális 
géppel és nagyon kevesen analóg géppel. A fotó zás „demokratizálódása” (Flusser 1991) 
már korábban elkezdődött, de a digitális technológia fejlődése, ezáltal az olcsó, digitális 
gépek, illetve az elérhető áron megvásárolható kamerás mobiltelefonok megjelenése, nem 
utolsósorban az internet iskolai és otthoni elterjedése jelentette az áttörést. 

Az alapkérdés tehát: mit fotóznak a kama-
szok, mivel fotóznak, és mit kezdenek a fotóik-
kal. Itt lép a képbe a világháló. Érdekelt, milyen 
kapcsolat van az internethasználat és a fotózás 
között, felteszik-e a fotókat a világhálóra, letöl-
tenek-e képeket róla, azokat felhasználják-e sa-
ját fotóik megalkotásakor, esetleg csak ötleteket 
gyűjtenek, tanulnak belőlük. Felmerül a hogyan 
kérdése is (hogyan fotóznak a kamaszok) és az, 
hogy ki miért fotózik, tehát a fotózás megköze-
lítése fi lozófi ai oldalról. 

A kutatás módszere a kérdőíves kikérdezés. 
A hagyományos és digitális kérdőívet statisz-
tikailag, illetve tartalomelemzéssel dolgoztam 
fel. A számomra fontos kérdésekről beszélgetést 
is szerveztem. A minta nem képviseli a magyar 
14–18 éves korosztály egészét, noha elég tágas, több ezer főre kiterjedő minta fókuszá-
lásával választottam ki a megkérdezetteket. A mintán belül három különböző csoportot 
vizsgáltam. 

Hobbiszinten vagy annál kicsit komolyabban fotóznak, és rendszeresen használják az 1. 
internetet (50 fő).
Gimnazisták és művészeti szakközépiskolások (40 fő).2. 
 Felteszik a fotóikat valamelyik fotósoldalra, illetve rendszeresen indulnak fotó-3. 
pályázatokon (70 fő).

9  Tanári szakdolgozat. Moholy-Nagy Művészeti Egyetem, Tanárképző Tanszék, 2007.

Ács Eszter (16): Ich liebe Dich Strasse
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A válaszolók az ország különböző településein 
élnek, háromnegyedük városlakó, és mindany-
nyian gimnáziumba, illetve szakközépiskolába 
járnak. Ebben az ismertetőben nem fogok kitérni 
a csoportok közötti különbségre, inkább meg-
próbálom minél plasztikusabban jellemezni a 
kamaszok fotózási szokásait.

A kulturális háttér

Napjaink különböző társadalmi mintái és érté-
kei testet öltenek az ifjúsági kultúrában. Ma már 
sok szempontból az ifjúsági kultúrához igazodik 
az univerzális kultúra, ugyanakkor folyamatos érték- és mintaváltozáson megy keresztül 
dominánsan a média és az internet hatására. Az internet, a mobiltelefon, a digitális fényké-
pezőgép elterjedése széles körben már nem a vizuális forradalomhoz, hanem az információs 
és a digitális forradalomhoz köthető, és elválaszthatatlan a 14–18 éves korosztálytól, amely 
számára már második osztálytól kötelező a számítástechnika, és médiaoktatásban is része-
sül. A digitális és információs forradalom az úgynevezett harmadik tudásforradalom, amely 
döntő módon befolyásolja viszonyunkat a képi világhoz.

Az iskolai ifjúsági korszak tehát annak az új kommunikációs formának a melegágya, 
amelynek segítségével a fi atalok virtuális terek és virtuális közösségek időszakos részt-
vevőivé válhatnak. Mobiltelefonjukkal vagy az internethez kapcsolt számítógépeikkel, akár 
napi huszonnégy órán át realtime kapcsolatban állhatnak a számukra fontos vagy érdekes 
csoportokkal. Itt hivatkozom Nyíri Kristófra (1999), aki állítja: „Minden vonatkozó tapasztalat 
azt bizonyítja, hogy az odaadó virtuális aktivitás éppenséggel együtt jár az odaadó valós 
emberi tevékenységgel.” (Tudom, ezzel a kijelentéssel távolról sem ért mindenki egyet, aki 
a témával foglalkozik.)

Egy lehetséges magyarázat a fotózás indokaira
„A fogyasztás egyre inkább az egyén szimbolikus vágyait elégíti ki, semmint a család vagy 
a közösség praktikus, hasznos igényeit. Úgy tűnik, az, hogy kik vagyunk, egyre inkább 
azon keresztül kezdett jelentést nyerni, hogy mint egyének mit birtoklunk: az anyagi javak 
lettek a személyes és társas identitás szimbó-
lumai.” Az ily módon jellemzett embertípus-
nak Riesmann (1983) a kívülről irányított karakter 
nevet adta, jelezve ezzel a külső viszonyítási 
pontok (pl. a tömeg kommunikáció által sugallt 
értékek, birtokolt javak) jelentőségének növe-
kedését az itt említett közösségi megerősítést 

Krizsán Lili (14): Hajnalban

„A fotózás azért fontos nekem, mert sokszor 
gyönyörködöm a világban, és bizonyos pillana-
tokat csak egyszer lehet megélni, máskor nem. 
Továbbá a gépen keresztül olyan hangulatot, 
érzéseket lehet közölni, amit másképp nehe-
zen. Bizonyos dolgokat más dimenzióban lehet 
megjeleníteni.” (16 éves fi ú)
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igénylő cselekvő k között. A tinédzserek sem kivételek ezalól. Konkrétan a fotózás kapcsán 
Montvai Attila (1985) írja, hogy általánosan elterjedt fényképezési attitűd, hogy a látottakat 
begyűjtjük: az ilyen jellegű fotózás célja a látvány birtoklása. Az, hogy hol jártunk és miket 
fotóztunk, egyfajta státuszszimbólummá válik. A státuszszimbólum nemcsak a társadalmi 
pozíció azonosításában jelentős tényező, de kifejezi az egyén életstílusát, személyes és 
kulturális értékeit is. Ez az esetünkben azt jelenti, hogy a kamaszok a státuszuk biztosítása 
érdekében fotóznak: voltam nyaralni a horvát tengerparton, megvan a fényképe a legjobb 
fej osztálytársamnak stb.

A fotózás fejlesztő hatása

A fotózás a gondolkodás, önismeret, térszemlé-
let, vizuális kifejezőképesség és elemző képesség 
fejlesztésében játszik szerepet, amint azt a ku-
tatási eredmények igazolják. 

A gondolkodás nem pusztán fogalmi síkon 
történik, hanem képzetekben is. A vizuális gon-
dolkodás áll talán a legközelebb a mentális ké-
pekben való gondolkodáshoz. A mentális képek-
ről sokan értekeztek (Wittgenstein, Arnheim), ezek a képek befogadása során is fejlődnek, 
így a fényképek befogadásában is igen nagy szerepet játszanak. 

A fényképezés mint művészeti tevékenység különös módon igen pozitívan befolyásolja 
az énkép kialakulását és az önismeretet. És itt ne csak a portrékészítésre gondoljunk, hanem 
arra a folyamatra, amely például fotózás közben zajlik. Melyik téma vonz? Hogyan mutassam 
be? Milyen környezetbe ágyazzam? Vagy ahogy Gerbner (2000) fogalmaz: a serdülők média-
használata az aktív önszocializáció egyik legjellemzőbb példája. Ők a médiumokat gyakran 
önmaguk meghatározására használják. Arnett (1995) szerint a serdülők médiahasználatára 
legjellemzőbb öt sajátosság az identitáskifejezés, az élménykeresés, a szórakozás, az ifjúsági 
kultúrával való identifi káció és a megküzdés. Az iwiwen szereplő bemutatkozások ezt iga-

zolni látszanak, gondolok itt elsősorban az identitáskifejezésre 
és az élménykeresésre.

A vizuális képességek fejlődése kapcsán sok írás született 
a rajzi fejlődésről. Kifejezetten a fényképezés és a kreativitás 
összefüggéseiről nincs adatom, viszont az a tapasztalat, hogy 
a fejlett vizuális képességekkel rendelkező kamaszoknak fejlett 
képi gondolkodásuk van, és ezt a vizuális művészetek legkülön-
bözőbb területein képesek alkalmazni. Nem gondolom, hogy 
a fényképezés hatékonyabban segíti elő a kamaszok fejlődé-
sét, mint például a rajzolás vagy a szobrászkodás, inkább azt 

Kovács Gabriella (16) fotója: devianart.com

„Célom, hogy a fotózással tökéletesen ki 
tudjam fejezni magam, egyelőre még csak a 
gondolataimat igyekszem képekbe önteni. Két 
dolog van, amit nagyon szeretek fényképezni: 
tükröződéseket és árnyékokat... Ezek nagyon 
kifejezők, és könnyű velük gondolati útra terel-
ni a képet.” (16 éves fi ú)
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hisze m, hogy vannak olyan kamaszok, akik fej-
lett vizuális képességekkel rendelkeznek, és nem 
tudnak jól rajzolni, ami elveheti a kedvüket. És 
ebben az esetben itt van a sikert kínáló eszköz: 
a fotózás. A vizuális fantázia megnyilvánulási 
lehetőségei igen széles körűek, és a diákoknak 
látniuk kell a teljes palettát ahhoz, hogy választ-
hassanak. A fényképezés és a minőség kérdésével foglalkozik Féjja Sándor (1975), aki szerint: 
„Nem minden fényképező ember rendelkezik az alkotó személyiség sajátosságával. Viszont 
az, aki az egyszerű emlékek megörökítésén túlmenően fotószerűen ábrázol: közölnivalóját 
sűrítetten, lényeget hangsúlyozóan jeleníti meg, az már alkotói sajátosságokat hordoz.” És 
ez igenis hozzájárul saját fejlődéséhez.

A kérdőívre adott válaszokból

A válaszadó, fotózó középiskolások nagy többsége digitális géppel és mobillal egyaránt 
dolgozik. 20 százalékuk csak a mobilját használja, és kevesebb mint tizedük fotózik fi lmes 
kamerával. (Háromnegyedük otthon is használhat számítógépet.) A fi atalok túlnyomó több-
sége hetente többször is fotózik, kevesen vannak, akik gyakrabban vagy csak alkalom szerűen 
fényképeznek. A mit fotózol? Milyen témákat kedvelsz leginkább? kérdésre érkezett válaszok 
szerint a korosztálynak messze a legfontosabbak az emberek, méghozzá életkép formájában. 
Ezt követik a tájképek, a bulik és utána az állatok, a kedvencek. Az eredmény megegyezik 
az iwiw-kutatáséval.

Saját magukon kívül a barátoknak és a családtagoknak készítik a fényképeket a fi atalok, 
és az internetre csak tizedük teszi fel.

Érdekes, hogy miután elkészítették a képet, legtöbben megnézik, megmutatják, majd 
elrakják, és nem foglalkoznak vele többé. Csak kevesen alakítják tovább, és még kevesebben 
indulnak pályázaton velük.

Pillanatkép. Pató Zsuzsanna, 17 éves

A szögesdrótról nekem az jut eszembe, hogy azzal 
vala mit elkerítenek, megakadályoznak, mesterséges 
és szúr: összességében véve elég negatívan asszociá-
lok. Alapból csúnya, ez itt mégis elég szépen fonódik, 
új és fényes. 

Szóval, ha belegondolok, akkor mást kapok, mintha 
csak úgy alapból megítélem. A szitakötő természetes 
és nagyon szép. Főleg, ha süti a nap és repked. Szó-
val, pozití van asszociálok. De ha belegondolok, akkor 
valójá ban egy falánk ragadozóról van szó: ellen-
tét. És valahogy ez a két ellentét nekem kicsit pár-
huzamos.

„...képekben látom a dolgokat… Ebből adó-
dóan szeretem a dolgokat kívülről megfi gyel-
ni s nem belefolyni mindenbe (nagyon nehéz 
onnan reálisan látni). Szótlan, visszahúzódó. 
Aki benne van, az ilyennek lát.” (18 éves fi ú, 
művészi szinten fotóz négy-öt éve)
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A válaszadók több mint 60%-a kite-
szi az általa készített fotókat a szobája 
falára. A tizenévesek és huszonévesek kö-
rében terjedő divat a nyomatokból, fotók-
ból összeállított jellegzetes szobakellék, a 
montázsfal. „Sokféléből összeválogatott, 
összerakott alkotás, amelynek lényege a 
folyamatos teremtés, alakítás öröme. 
Nem végleges, befejezetlen, elemei cse-
rélhetők, bővíthetők és új elemekkel ki-
egészíthetők. Hasonló szerepet játszik, 
mint egyetlen fénykép. A létrehozó ember 
értékítéleteit, irányultságait tükrözi, ily 
módon a montázsfal a pszichikai én fény-
képe.” (Montvai 1985) 

Néhány idézet a válaszokból:
A szobám dekorációját főképp a fotóim 
teszik ki, de azonkívül poszterekkel van kidekorálva (16 éves fi ú).
Szobám falán egy fekete-fehér montázs van a barátaimról (16 éves lány).
A szobám meg tele van poszterekkel, de nem emberek (sztárok) vannak rajta, hanem 
mindenféle állat.. nekem az jobban tetszik… (14 éves lány).

Egyetlen diák írja, hogy nincs otthon fotóalbum, viszont hozzáteszi, hogy család sincs. 
A fotóalbum a család elengedhetetlen tartozéka, a fontosabb események tárháza. Az, aki 
nem fotózza a gyerekét, nemtörődöm szülőnek számít – írja Sontag (1981).

*A képeket Szelényi Katalin válogatta. 
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Ifjúsági csoportkultúrák öltözködési szokásai 10

A cikkben a magyarországi fi atalok öltözködési szokásait, kultúráját vázoljuk fel és értel-
mezzük ízlésük és életfelfogásuk tükrében. Mi jellemzi a különböző ifjúsági csoportokat, 
milyen a szemléletük, értékrendszerük, zenei ízlésük, hogyan jelenik meg a világszemléletük 
az öltözködésükben, milyen jeleket, szimbólumokat használnak? A vizsgálat középpontjában 
a divat és a zenei stílusirányzatok állnak, illetve azok a személyek, akikre jellemző az adott 
irányzat. Azt vizsgáljuk, hogy az adott csoport gondolkodása, életstílusa hogyan jelenik 
meg az öltözködésükben, amely – mint tudjuk – kiemelten fontos, hiszen az ifjúkor az em-
ber önmagára találásának és identitástudata kialakulásának ideje. Bízunk benne, hogy a 
vizsgálat eredményei hozzásegítenek ahhoz, hogy jobban megértsük a fi atalokat. 11

Az ifjúsági csoportok a zenei irányzat szerint:

A rock alapú zene követői: rockerek és metálosok, szkinhedek és punkok, emók, al-• 
ternatívok.
A pop- és az elektronikus zene követői: diszkósok, technosok, house-osok, goasok.• 
A hiphopkultúra követői: hiphoposok, rapperek, drum and bassesek, deszkások, • 
reggae-sek.
Plázások• 

A csoportba szerveződés oka, hogy az azonos ízlésvilágúak, az azonos módon szórakozók 
összetartanak, és megkülönböztetik magukat a többi stílustól, amelyek követőivel eseten-
ként összeütközésbe is kerülnek (pl. a punkok és a szkinhedek). A választott zenei irányzatok 
nagymértékben befolyásolják a fi atalok gondolkodásmódját, öltözködését, a szabadidő 
eltöltését. Az egyes csoportokat jellemző, illetve megkülönböztető értékek leolvashatók az 
öltözetről; és a zenei, kulturális, esetleg fogyasztói szokások mindezt alátámasztják.

A rock alapú zene követői

A rockerek és a metálosok öltözete
Fekete szín és az acélbetétes bakancs – e stílusok alapja, de leginkább a metálosokra jel-
lemző. Általában szeretik a bőrből készült holmikat, mellényeket. Az öltözet egyértelműen a 
zenei ízléshez kötődik, a pólókon, pulóvereken gyakoriak az együttesek nevei, képei. Lezse-
ren öltözködnek, szeretik a bő holmikat, a rockereknél a fekete póló mellett a kockás ing is 
gyakori. A fi úk kedvelik a nadrág övéhez rögzíthető oldalláncokat, melyeknek csupán díszítő 
funkciójuk van, akárcsak a fülbevalóknak, a piercingnek. A ruhájukat nem alakítgatják, mint 
az alternatívok. Az egyes kiegészítőket, feliratos pólókat, szegecses karkötőket speciális 
boltokban lehet beszerezni, mint például Darkshop, Headbanger. Az éppen aktuális divat 

10  Tanári szakdolgozat. Moholy-Nagy Művészeti Egyetem, Tanárképző Tanszék, 2007. 
11   A mai ifjúsági csoportkultúrákról bővebben lásd: Szapu Magda: A zűrkorszak gyermekei. Századvég, Budapest, 

2002.
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nem befolyásolja őket, nem törődnek a különféle divat-
irányzatokkal. Legfeljebb az együttesek stílusát követik 
nyomon, az van hatással rájuk. A rockerek és a metálo-
sok többségének hosszú haja van, melyet kibontva vagy 
összefogva hordanak, koncerteken a zene ütemére rázzák 
a fejüket, ami a hosszú haj esetében látványos csak.

A punkok és a szkinhedek öltözete
Bár a zenében közel állnak egymáshoz – a szkinhedek 
is az oi-zenét kedvelik, amelynek gyökerei a punkzenéig 
nyúlnak vissza –, mégis nagy a személyes ellentét a két 
irányzat között.

A punköltözet lényege, hogy minél megbotránkozta-
tóbb legyen. Erre szolgálnak a taraj, a szögek, a biztosító-
tűk, a láncok és egyéb kiegészítők. Mindez hozzátartozik 
a punk szellemiséghez, melynek lényege az anarchia, a 
lázadás. Jellemző rájuk az agyonviselt, szakadt öltözék, 
a farmer, a trikók, a pulóverek, dzsekik rétegezése, sze-
gecselt csuklópánt, fülbevaló, sok piercing, a fenyege-
tő, önmagát elidegenítő külső, a fekete bőrből készült, 
acélszögekkel kivert viseletek. A rongyok, agyonviselt 
holmik új minőséget kapnak. Ruháik nagy részét már 
eleve használtan vagy tépetten szerzik be, de többnyire 
saját fantáziájukat használva maguk alakítják egyedivé, 
ezáltal juttatva kifejezésre viselőjük ízlését, véleményét, 
hovatartozását. A Martens bakancs Magyarországon 
főleg a kilencvenes években terjedt el. 12 A bakancshoz 
tarozó különböző színű cipőfűzőknek jelentésük van: a 
fehér rasszista, nácis, a piros kommunista, a kék rendőr-
gyűlölő. A punkok hajviselete: borotvált haj, kakastaréj, 
amely harcias, agresszív külsőt nyújt. Az arcfestés is igen 
erőteljes, élesen kihúzott vagy éppen teljesen leborot-
vált szemöldök, ezzel durva, ijesztő hatást is elérhetnek. 
A lányok öltözködése nem sokban különbözik a fi úké-
tól. Kedvelik az unisex holmikat, és jellemző a lányok 
elfi úsodása is.

A szkinhedek a punkokkal ellentétben semmikép-
pen sem öltözködnének szakadtan. Szeretnek férfi asan 

12   Bővebben Dr. Martens történetéről: http://realskinhead.skinhead.
hu/dms.html 

Metálos lány fekete szoknyában, ujjat-
lan csipkebetétes pólóban kesztyűvel, 
szegecses bőrkarkötőkkel, fémből ké-
szült kardísszel, bőr nyakláncokkal és 
oldaltáskával

Punk fi atal szegecses bőrdzsekije. Alat-
ta a fekete pólón a The Exploited punk 
rockegyüttes 2003-as albumának a Fuck 
The Systemnek a borítójával
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öltözköd ni, kedvelik a katonai oldalzsebes nadrágot, a farmert, a bombert, a hózentrágert. 
Rendszerint egyszínű pólót hordanak, melyre kapucnis pulóvert vesznek fel. Pólóban, dzse-
kiben kedvelt a Lonsdale márka. Szinte alapdarabnak számít a Martens bakancs, melyet 
eleinte Angliában gyártottak, és a hatvanas években az ottani szkinhed fi atalok kezdték 
el tömegesen hordani, akik magukra, illetve világképükre ismertek a bakancs agresszív 
külsejében. A szkinhed fi úkat egyértelműen a kopasz, tar fej jellemzi, ezért is hívják őket 
a más stílusúak „bőrfejűeknek”. Nem ritka azonban a rövid, centisre nyírt haj sem, melyet 
praktikus okokból is hordanak.

Az emók öltözete
Külsőségeit tekintve az emo stílust a ferdén megnyírt, az egyik szembe lógó, fél arcot takaró 
sötét haj jellemzi. A lányok szűk „csajos” nadrágot, kisméretű, feszes, csíkos pólókat, puló-
vereket, szegecses, halálfejes övet, Converse, Slipon márkájú tornacipőt hordanak. Fülbe-

valójuk és piercingjük is van (pl.: szemöldökön, orron, 
ajakon, nyelven), és sok kitűzőt, kiegészítőt viselnek.

Az emo fi úk és lányok nemigen különböznek egymás-
tól. Az emo fi úk ugyanúgy testre tapadó pólót, kitűzőket, 
halálfejmintás kendőt vagy táskát, feltupírozott, szembe 
fésült hajat, női farmert és szájpiercinget hordanak. Nem 
félnek kimutatni az érzéseiket, és van bennük némi nőies-
ség. Az emóknak ugyanis nagyon fontosak az érzelmek. 
A lányok a fi úkra, a fi úk a lányokra hasonlítanak. A kama-
szok rájöttek, hogy metállal vagy punkkal már nem tudják 
megbotránkoztatni a Guns ’n Roses-on, Nirvanán felnőtt 
szülőket. Ellenben azzal igen, hogyha fi úlétükre kifestik 
magukat, a fi úk a fi úkkal, a lányok a lányokkal csókolóz-
nak. De a dark, más néven goth 13 szubkultúra elemeiből 
is vettek át, például az öngyilkosság kultuszát, melyről 
az esetek túlnyomó többségében csak beszélnek. Ezzel 
is sokkolni próbálják a környezetüket. 

Az alternatívok öltözete
Kényelmes, laza, elsősorban pamut ruhadarabokat hor-
danak, a fi úk kedvelt viselete a kordnadrág, a lányok a ke-
leties, egzotikus, „bahiás” 14 darabokat szeretik. A stílus-

13  Feketében járnak, középkort idéző fűzőket, fűzős nadrágokat, a romantikát felelevenítő zsabós ingeket hordanak. 
Az érzelmi elhagyatottság, a kiszolgáltatottság és a céltalanság, a belső fájdalom és feszültség levezetésének 
igénye irányítja őket olyan deviáns szokásra, mint az önpusztítás. Lásd Mezey Gyöngyi: Egy szubkultúra vizs-
gálata a kézírás alapján. Grafológiai intézet, 2006. http://www.gothic.hu/gothic.html?http://www.gothic.hu/
szubkultura5_kulsosegek.html

14   A Bahia üzletek indiai, egzotikus ruhákat, kiegészítőket árulnak. 

Emo stílusirányzat képviselője száj pier-
cinggel, ferdén nyírt, az egyik szemébe 
lógó emo frizurával és egy melírozott 
csíkkal a hajában, kapucnis fekete-bar-
na csíkos pulóverben
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irányzatra jellemző még a művészetek, a kézművesség iránti fogékonyság is. Ruhái kat 
gyakran maguk varrják, festik, batikolják, az egyedi öltözet nagyon fontos a számukra. 
Szeretik a bő, kötött holmikat, és kedvelik a bőröket, a stílusuk különleges, feltűnő néha 
szakadt. A színekben első sorban a sötétebb tónusokat kedvelik, különösen a földszíneket, 
noha általános megítélés, hogy az alternatívok elsősorban feketében járnak. A fekete a 
nyolcvanas években a Depeche Mode, Bonanza Banzai együttesekkel jött divatba, és azóta 
az alternatívok alapszíne, de ma már nem meghatározó. Ehhez az „elvont”, egyedi öltözethez 
a kiegészítők is szorosan hozzátartoznak. Szívesen hordanak sok karperecet, nyakláncot és 
a szülőktől, nagyszülőktől megöröklött egy-egy régebbi ékszert. Táskáikat, „szütyőiket” is 
a saját egyéniségükhöz, ízlésükhöz igazítják, festik, batikolják, díszítik. Gyakran a pillanatnyi 
hangulatot kifejező öltözet, a kiegészítők személyre szabott kombinációi a stílusirányzaton 
belüli szabadságot jelzik. Épp ezért nem is kedvelik a nagy szériában készült tömegtermé-
keket, inkább vásárolnak turkálóban. A hajviseletre, a frizurára jellemző a hosszú, enyhén 
hullámos haj, melyet a lányok gyakran feketére vagy vörösre festenek.

A pop és az elektronikus zene követői

A diszkósok, technósok, house-osok, goasok öltözete
A diszkóstílusnál előtérbe kerül a divat, nagyobb szerephez jutnak 
a márkák, mint Zara, United Colors of Benetton, Calvin Klein, 
Mustang, Gap, Springfi eld, Replay. A lányoknál szűk, feszes, test-
re simuló póló vagy top, melynek stílusa kihívó, anyaga legtöbb-
ször sztreccs vagy pamut, hozzá csípőnadrág, amely látni engedi 
a hasat. A ruhánál lényeges, hogy sportos, diszkós és „trendi” le-
gyen. Az öltözék fontos kiegészítője a smink, a lányok az éppen 
viselt felső színéhez festik ki arcukat. Előszeretettel viselnek fehér 
öltözetet, mert az jól látszik a diszkók UV fényében. De szívesen 
hordanak kéket, zöldet, rózsaszínt is. Nemcsak a lányoknál, hanem 
a fi úknál is divat a rózsaszín ing. Az alternatívokkal, a rockerekkel 
és a metálosokkal ellentétben nem szeretik a feketét. A ruháikon 
nem alakítanak, nem jelennek meg náluk a házi készítésű holmik. 
Öltözködésben nincs jelentős különbség a diszkósok, technósok, 
house-osok között.

A Buffalo, a „holdjáró”, a magas talpú cipő, amely a kilencve-
nes években a house-osokra volt jellemző, már kiment a divatból. 
A goások öltözködése abban tér el, hogy mindig hordanak magukon 
valami rikító neonszínt is. Egyébként ők is lazán öltözködnek, mint 
a diszkósok, és szintén kedvelik a márkás, tartós termékeket, mint 
DC, Emerica, Speed, ám diszkós márkákat nem vennének fel, mint 
a Wodoo meg Replay. Az együttesek és az énekesek ruházatát fi -
gyelemmel kísérik, és igyekeznek hasonlóképpen öltözködni.

Diszkós lány narancs sárga 
testre simuló pólóban, 
szag gatott csípőfarmerben, 
playboy nyuszis fémcsatos 
műanyag övvel, fehér puló-
verben, rózsaszín válltás-
kával
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A hiphoposok, rapperek, drum and bass-esek,
deszkások, reggae-sek öltözete

A hiphop kifejezésbe nem csak a zene tartozik bele, úgyszólván életmódot jelent. Alapvető 
elemei a graffi tikészítés és a gördeszkázás, zenei oldalról az MC 15-k és a DJ-k sztárolása. 
A breaktánc ma már nem olyan jellemző, ellenben a rap, ez a jellegzetes ének- vagy beszéd-
stílus még mindig meghatározó. A hiphoposokra és a rapperekre jellemző viselet a base-
ballsapka, amely általában félre van csapva a fejükön, valamint a nyakláncok, csuklóvédők. 
Ruházatuk laza, lezser, amolyan lelógó, igen kedvelt a kapucnis pulóver, az ülepsüllyesztett 
nadrág. Lényeges szempont, hogy az öltözet kényelmes, sportos és „menő” legyen. Az éne-
kesek viselete mintául szolgál számukra, és az általuk viselt márkákat keresik ők is, mint pl. 
Avirex, Carmartt, Nike, Adidas, Fishbone, No Fear, Homeboy, Pelle Pelle.

A d’n’b-sek (drum and bass) nyomon követik a legújabb trendeket, a divatot, és lehe-
tőleg eszerint öltözködnek. Kedvelik a márkákat, mint Saxoo, Gas, Tom Taylor, SPF, Zara, 
Levi’s, CandA, Grinfi elds. Semmiképp sem vásárolnának piacon, főleg kínai piacon vagy 
turkálóban.

A deszkás stílus az extrém sportok kedvelőire vagy az azokat utánzókra jellemző „street-
ruházat”. Náluk is előtérben vannak a márkás, kényelmes, sportos ruhák. 

A reggae-sek is laza, bő holmikat viselnek, frizurájuk, a raszta nem csupán az aprólé-
kosan összesodort hajviseletet jelenti, hanem egyfajta életfelfogást is, melyet rasztafári 
hitnek neveznek. A hit és a reggae zene fő témája a társadalom szabadsága. A jamai-

cai eredetű hajviselet, a rasztafrizura készítése 
hosszadalmas folyamat, 25-30 órát is igénybe 
vesz, tupírozzák, horgol ják, waxozzák, sodorják. 
A rasztafárianizmushoz marihuanafogyasztás is 
társulhat, épp ezért szívesen hordják pólóikon a 
cannabis levélmintát. A nyakukban nagy, a hajukban 
kisebb fagyöngyláncot viselnek, a hajukat gyakran 
kendővel vagy hajpánttal fogják össz e.

15   Az MC rövidítés a Master of Ceremonies (ceremóniamester), a DJ a disc-jockey szóból ered.

 A reggae stílusirányzat képviselője,
bő pulóverben, nadrágban, pólóján Bob Marley arcképével,
nagy fagyöngy nyaklánccal, rasztahajjal 

 Laza, lezser hiphopos fi ú kapucnis pulóverben,
bő nadrágban 
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A plázások

A plázások esetében nem a zene a csoportképző tényező. Az öltöz-
ködés, valamint a szabad idő eltöltésének a módja és a fogyasztási 
szokások tartalmazzák az azonosság és a különbözőség számos 
jelét, elemét. Azóta beszélhetünk plázásokról, amióta Magyarorszá-
gon is megjelentek a nagy bevásárlóközpontok. A fi atalok kedvelt 
időtöltése lett ilyen nagy áruházakba járni, ahol nézelődni, vásárolni, 
enni, inni, kávézni, cigizni is lehet. „Trendi” lett egyes fi atalok között, 
hogy a szabadidejüket ilyen helyeken töltsék. A plázás kategóriába 
elsősorban azok a lányok tartoznak, akik a barátnőikkel „lógnak” 
az áruházakban. Igyekeznek tökéletesek lenni, a magazinok cím-
oldalán lévő lányokhoz hasonlítani. Igényesek a megjelenésükre, 
ezért járnak szoláriumba, márkás holmikat vásárolnak, szeretik 
„kicsípni” magukat. Fontos számukra, hogy a ruhához megfelelő 
sminket válasszanak, megfelelően legyen a körmük kifestve, esetleg 
a szemöldöküket is kiszedetik vagy tetováltatják, „adnak magukra”. 
Szívesen festik a hajukat, legtöbbször szőkére. Mernek kipróbálni új 
dolgokat a divatban. Kedvelt színeik: a rózsaszín, a kék és a világos 
színek. Zenei ízlésükhöz a diszkó áll a legközelebb. Turkálóban, kínai 
piacon saját bevallásuk szerint nem vásárolnak, mert nem akarnak 
„eligénytelenedni”.

Kővári Júlia

A japán kultúra hatása a magyar középiskolásokra 16

A japán művészet elsőként holland kereskedők révén jutott Európába. A szecesszió idején a 
felkelő nap országa már a legkülönbözőbb iparművészeti ágakban éreztette hatását Európa-
szerte. Nyilvánvaló divatja az 1990-es évektől tapasztalható. Varázsa talán összetettségé-
ben rejlik. A hagyományok tisztelete és a modernizmus harmonikus, néha furcsa keveredése. 
Illetve, amíg a mi nyugati világunkra ilyen erősen hat nemcsak a több száz éves, hanem a 
modern japán kultúra is, addig az a bizonyos japán kultúra tele van nyugatias elemekkel. 
Manapság az általános érdeklődés egyre inkább a populárisabb műfajok felé fordul, a zene, 
a fi lm és a divat kerül a középpontba. A célközönség átlagéletkora pedig egyre alacsonyabb. 
Az egyik legjobban megnyerhető korosztály a kamaszoké. Japán sokkoló és sokoldalú képet 
nyújt. Az, hogy európai mértékkel cseppet sem nevezhető átlagosnak, máris szimpatikussá 
teszi az önmagukat kereső kamaszok számára.

16  Tanári szakdolgozat. Moholy-Nagy Művészeti Egyetem, Tanárképző Tanszék, 2008.

Divatos, „trendi” lány 
öltözete; rózsaszín hosz-
szú ujjú póló, koptatott, 
szűk csípőfarmer, fekete 
hegyes orrú csizma, fehér 
válltáska
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A kawaii

Magyarul annyit tesz: aranyos; de „életfi lozófi aként” 
pontosabb cukiságnak fordítani. A kawaii nem csak az 
egyén szintjén van jelen. Éppen hogy államilag „felka-
rolt” dologról van szó. Pokémon Pikachuja ott kuksol a 
japán légitársaság Boeingjein, ott sorakoznak a kabalák 
a Japán Posta, a prefektusok stb. jelképei közt. A hetve-
nes évek óta egyre inkább hódít Japánban ez a jelenség. 
Átitatja a mindennapokat, jelen van öltözködésben, ház-
tartásban, viselkedésben, kommunikációban. Egyfajta 
világnézet: minden, ami bájos, ami gyermeki vagy épp 
gyermeteg.

Egyszerre esztétikai mérce és társadalomkritika. Mindamellett lehet spontán, természe-
tes reakció a társadalmi és kulturális nyomásra, amely annyi követelményt támaszt felnőt-
tekkel, gyerekekkel szemben egyaránt. Másrészt gazdaságilag sem elhanyagolható – nem 
rossz üzlet elindítani és végigmenedzselni egy-egy cuki fi gura pályafutását. Ki ne emlékezne 
a Tamagochira, a túlterhelt emberek számára laboratóriumban kifejlesztett, elektromos házi 
kedvencre az igazi helyett. Vagy Hello Kittyre, a pont szemű, száj nélküli cicára. 

A magyar replika
A cukiság nálunk is elterjedt, habár leginkább viselkedésformaként. Ha belehallgatunk egy 
tizenéves csoport beszélgetésébe, „tuti” nem maradunk agyonbecézett szavak, túlzó jelzők 
és még túlzóbb állítmányok nélkül. A direkt selypítés is a repertoár része: „Ne kamujjá!”, 
„Köcce”, „Accem” – csak néhány a sok közül. Amiért az oviban logopédushoz küldtek, az 
most a tizenévesek trendje, bár leginkább az e-kommunikáció része. De ember legyen a tal-
pán, aki teljes egészében „cukiba is öltözik”, még ha kamaszokról van is szó.

Mangák, animék

A manga jelentése eredetileg önkéntelen, véletlenszerű 
képek. Ma inkább a japán eredetű képregények megjelö-
lésére használjuk. A 11–12. századi toba-e gúnyrajzok és a 
későbbi ukiyo-e festészet, illetve a fametszetek jelentet-
ték a kezdetet. Ezek alapvető stílusjegyei – táj áb rá zolás, 
kezdetleges tónusozás, stilizáltság, jellemábrázo lás, 
furcsa fi gurák – öröklődtek tovább. A 20. század elején 
Japánban megismerték az amerikai comicsot. A II. világ-

A kawaii (cuki) őshazájában, Japánban

Anime 
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háború után Tezuka Osamu 17, a Disney-fi lmek sikerén felbuzdulva teremtette meg a jelleg-
zetes manga karaktert: a nagy, kifejező szemek, az erős mimika érzelemgazdagabbá tette 
a műfajt. Az első fi gurákon egyértelműen érződik az amerikai hatás. Azóta kiszélesedett a 
paletta, ahány alkotó, annyi stílus. A célközönség is kiterjedt, hiszen bármilyen téma szóba 
jöhet. A tündéri kislánysztoriktól, a sci-fi n és a mélyebb tartalmú műveken át a pornóig 
széles a skála.

Az igazi népszerűséget Nyugaton a fi lmváltozatok, az ún. animék 18 hozták meg. A kép-
regények alapján készült rajzfi lmsorozatok nagy része már a felnőtt közönségnek szólt. 
Megjelentek a robotok, keményedtek a harcjelenetek. Mára egyre gyakoribb a számító-
gépes technikák, látványelemek használata. A tipikus karakter és a gesztusok többnyire 
megmaradtak.

Hozzánk elsőként a Dragon ball és a Sailer Moon sorozatok jutottak el. Azóta a ma-
gyar mesecsatornák, a kereskedelmi tévék újra meg újra műsorra tűznek animéket. Saját 
tévécsatornát is szenteltek a műfajnak (Animax). Az animék ún. egész estés változatban 
is léteznek, a leghíresebb alkotó: Hayao Miyazaki 19 (Chihiro szellemországban, Vándorló 
palota). A rajongók körében – mint a minőségi és bölcs fi lmek alkotója – neve általánosan 
ismert.

Nincs sikertörténet kritikák és támadások nélkül
Sokan inkább mint mániát utasítják el, és nem magát jelenséget. Persze jó pár érvet emlí-
tenek a forma és a tartalom ellen is. Mindkét oldal (rajongók és ellenzők) azt gondolja: ők 
vannak jelentős kisebbségben. Az egyik úgy érzi, kinevetik, gyerekesnek tartják őket, vagy 
épp úgy látják: csupa pornográfi a és erőszak, amit néz, ezért hőzöngve száll szembe „a 
szűk látókörű emberek üres, alaptalan érveivel”. A másik pedig felháborodik, hogy miért 
kell a gyerekek fejét ilyen ostobaságokkal tömni, merthogy „annyira mű, és mind egyformák 
a fi úk és lányok”.

Amikor a nézőből alkotó lesz
A mangafanatikusok nem csupán nézik, de megszállottan másolják is a fi gurákat (ez a 
fanart). Az interneten közzé is teszik sikerültebb alkotásaikat. Mi több: önálló kis „novel-
lákat” készítenek különböző anime-hősök szerepeltetésével (ez a fanfi ction). Ismertetőket 
és – akár saját – fordításokat (fansub) írnak. A mangakarakterek rajzolása alapjaiban az 

17   Tezuka Osamu (1928–1989) „a Manga Istene”-ként emlegetett manga- és anime-művész.
18   Az anime szó az angol animation rövidítéséből ered.
19   Hayao Miyazaki a japán rajzfi lmkészítés (Oscar-díjjal is kitüntetett) tagadhatatlan mestere. 1945-ben született 

Tokióban. A rendező 1985-ben alapította meg (…) a Studio Ghiblit. Legtöbb fi lmjét saját bevallása szerint gye-
rekeknek készíti, ugyanakkor szinte minden fi lmje a felnőttek számára is nagyon fontos üzeneteket, utalásokat 
tartalmaz, amelyeket egy gyerek nemigen érthet meg. (…) Sokan a japán Walt Disney-ként emlegetik (forrás: 
Wikipedia).
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önkifejezés egyszerű módja. A kevésbé ügyes vagy éppen csak gyakorlatlan fi atalok, gye-
rekek is viszonylag könnyen elsajátíthatják a jellegzetes vonásokat. Ennek a műfajnak is 
megvannak a szabályai, van néhány megtanulható elem (pl. különböző arckifejezések). Az 
igencsak eltúlzott mimikával könnyedén ábrázolhatók érzelmek, hangulatok. Egy kamasz 
számára különös sikerélményt jelent, ha rajzaival hatni, szavak nélkül mesélni tud. Így aztán 
erős kifejezőeszköz kerül a kezükbe. 

J-zene, JRock, Visual-kei

Alapjában véve a különböző nyugati áramlatokat képviselik a japán együttesek is. Közös 
jellemzőjük, hogy a nyugati irányzatokat és saját zenei hagyományaikat kedvük szerint 
variálják, ötvözik, saját ízlésükre formálják. 

A visual-kei tulajdonképpen összefoglaló név, amely főleg hard-rock, metal és goth zenét 
foglal magába. De igazából nem a zene az, amit elsőként említeni kell vele kapcsolatban, 
sokkal inkább a külsőségek. Mondhatnánk, hogy a japán rockzene fő sajátossága, hogy 
audiovizuális. Ezt támasztja alá az elnevezés is. A VK (visual-kei) képviselői szinte többet 
áldoznak a külcsínnek, mint a daloknak. A visual-kei eleinte az 1970–80-as évek amerikai/
európai hard-rock, heavy metal, a glam-rock, a new-wave és a dark-rock világából táp-
lálkozott. Nemcsak a hangzást, hanem a külső jegyeket is átvették. Nem riadtak vissza a 
feltupírozott hajaktól vagy akár a nőies, „androgün kinézettől” sem. Ez utóbbi vált aztán a 
VK védjegyévé (annál is inkább, mert az együttesek szinte egytől egyig férfi akból állnak). 
A visual-kei szinte termeli a meghökkentő jelmezeket, sminkeket. A VK-hoz tartozik a sok-
koló, egyszerre véres és erotikus töltetű eruguro, a metálosabb angura-kei, és ha elég lett 
a sötét hangulatból, akkor ott a könnyedebb, poposabb, cuki oshare-kei. 

A visual-kei hatása az öltözködésre
A VK-rajongók összegyűjtenek mindent, ami az irányzathoz kapcsolódik, aztán a legtöbbet 
magukkal vagy magukon hordják. Viselkedésformákat vesznek át kedvenceiktől. Színpa-
dias pózok, jellegzetes kézmozdulatok, arckifejezések. Bár a többség öltözködése nem, de 
hajviselete árulkodó. Ha öltözködésről van szó, Magyarországon két irányzat van jelen a 
zenei alapú J-szubkultúrák közül. Az egyik maga a visual-kei, a darkos verzió, a másik az 
oshare-kei, a kawaii verzió.

Lolita

Japánban az utca az utóbbi pár évtizedben hallatlanul színes lett, miután a kimonók több év-
százados hagyománya mellé beköltöztek a nyugati viseleti darabok. A legkülönbözőbb ötvö-
zetek élnek egymás mellett. Kialakult egy olyan irányzat is, amely nemcsak saját hazá jában 
vált népszerűvé, de alternatívát adott a hóbortokra éhes fi atalságnak az egész világon.
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A Lolita-divatot nagyon sok szempontból lehet magyarázni. Maga az elnevezés Vladimir 
Nabokov (1955) Lolita című világhírű regényére, illetve annak 12 éves szereplőjére utal. A lolita 
alapvető jellemzője tehát az aranyos, szemérmes, gyermeki külső, némi kacérsággal kiegé-
szítve. Öltözékük minden esetben térdet még éppen takaró szoknya abronccsal vagy alsó-
szoknyával, térdzokni vagy harisnya, kerek orrú „babacipő”, kalap vagy főkötő. De a loliták 
sem egyformák. A színek, a kiegészítők adják hozzá a hangulatot és az elnevezést.

A külsőségek eredete az európai viselettörténetben keresendő. A japánok fogékonyak a 
szép és a bizarr keverékére. Így hát a 20. század végére felfedezték maguknak a 18–19. szá-
zad európai divatját, abból is a gyermekruházatot. 

A classic lolita a leginkább hű a viselettörténeti korokhoz.• 
A sweet lolita a leggyermekibb, csipkés-fodros tündéri báj pasztellszínekben. • 
A gothic lolita a goth stílusból vett át elemeket. De létezik punk lolita; erotic lolita; • 
kalózos pirate lolita.
A felnőttes változat az aristocrat, amelyről gyakran nehéz eldönteni, hogy fi út vagy • 
lányt rejt magában.

Ezeket az öltözeteket csupán egy réteg hordja, és nem állandó jelleggel, már csak a kötelező 
iskolai egyenruha miatt sem. Ennek ellenére az utcadivat élő és népszerű része.

Loliták magyar szemmel
A lolitáknak szinte mindenhol megvannak a rajongói és a kri-
tikusai. Hazánkban is alaposan megosztja a divatorientált 
közvéleményt. A konzervatívabb vagy elsősorban trendkövető 
réteg meglehetősen elutasító az efféle „erőltetett, ízlésfi ca-
mos” ruházkodás iránt, mondván „nem tudnak magukkal mit 
kezdeni, ez a nagy problémájuk”. Eközben a középiskolás kor-
osztályban elég sok hívet toborzott már ez a „bátor, imádni 
való” világ. 

Rendezvények, találkozók

Miután ezek a csoportosulások nemcsak széles rajongótáborral, hanem hivatalos és nem 
hivatalos szervezetekkel, magazinokkal, tévécsatornával is rendelkeznek, természetes, hogy 
évente többször szerveznek találkozókat. Ilyenkor mindenki nyitottabb, mert nem szeparált, 
furcsa fanatikus, hanem egy tekintélyes társaság része, illetve egy megmozdulás részese. 
Hogy csak néhányat említsek: a Nippon Shoxx (rendszeresen megrendezett bulik), piknikek, 
animeconok (rajongói találkozók, fő céljuk az anime-, illetve mangakultúra szélesebb körű 
terjesztése Magyarországon, illetve a rajongói közösség építgetése).

Huszti Andrea
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112 Tehetséggondozás
Sinkó István

A gondozott és gondozatlan tehetség

Vannak-e a vizuális tehetség kialakulásának tetten érhető jegyei? Szabadon ára-
moljon a tehetség, vagy tanulási korlátok között, meghatározott irányba haladva 
fejlődjön? Meddig képezhető a vizuális kvalitás, és mikortól mondható, hogy az 
átlagostól eltérően tehetséges egy fi atal. Ezeket a kérdéseket, a tehetség gondo-
zását és az „elhanyagolt”, képzetlen tehetség útját az önmegvalósításig számos 
dolgozat körüljárta már. A szerző a szakirodalom és a saját tapasztalatai alapján 
összefoglalja a tehetséggondozás általános iskolai, szakiskolai és szakköri (iskolán 
kívüli) formáinak eredményességét és problémáit.

„…ami legfontosabb maguk a nevelők számára, az a gyermek lelkének
és testének mély tisztelete, a legbensőbb lényege és belső erőforrásai

iránti érzék és egyfajta szent és szerető fi gyelem
titokzatos önazonossága  irányába…” (J. Maritain) 1

A vizuális tehetség felismerésének alapjait a 19. század végének, a 20. század elejének pe-
dagógiai irodalmából jól ismerjük, s ennek megfelelően magának a tehetségnek a burkából 
mint a hagymának a leveleiből való kifejtését korán felvállalta a művészetpedagógia.

Az elmúlt korok azonban természetesen nem egyformán értékelték és határozták meg 
a vizuális tehetség fogalmát. Voltak a jó rajztudás hívei, mások a színvilág korai és intenzív 
megjelenésében, megint mások a kompozíciós képesség fejlettségi szintjében mérték a te-
hetség megnyilvánulását. Korunk inkább a kreatív gondolat és a bátor anyaghasználat – no 
meg a feltűnően korai térábrázolás – tehetségindikátora mellett tör lándzsát. Ugyanakkor a 
mindezek pedagógiai és pszichológiai felismerését, alakítását és tudatos képzését fontosnak 
tartók sem egységesen gondolkoznak a tehetséggondozás rendszeréről. A leginkább elfoga-
dott szemlélet szerint a gyerekek iskolán belüli tehetséggondozása nem eléggé megoldott 
a tanórai kereteken belül, elsősorban az időhiány (óraszám, időtartam), valamint a tanárok 
különböző szintű felkészültsége miatt. Ezért a tehetséggondozás színterei az iskolán kívüli 
(vagy iskolai délutáni) szakkörök, alkotókörök, stúdiók lettek. Újabban, 1997-től a vizuális 
nevelés és egyben tehetséggondozás színtere lett az alapfokú művészeti képzés (erről lásd 
Baranyainé és Geisbühl Tünde cikkeit ebben a lapszámban). A középiskolás tehetségek számára 
a művészeti szakiskolák hálózata nyújt lehetőséget képességeik fejlesztésére, ám számukra 

1  Maritain, Jaques: A pedagógia válaszúton. Yale University Press, 1957. Ford.: Mayerné Zsadon Éva.
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is adottak a különböző szakkörök, műhelyek. Először azt vizsgáljuk meg, hogy a tanórai 
tehetséggondozásnak milyen – korlátozott – lehetőségei vannak az általános iskolások és 
tanáraik számára, majd a tehetséggondozás szakköri megvalósulását, végül a szakiskolák, 
szakközépiskolák új feladatait tekintjük át a tehetséggondozásban.

Általános iskola és tehetséggondozás

A művészetek közül egyedül a képzőművészet az, amelynek mindenki által elfogadottan 
vannak korára jellemző stílusú gyerekművészei. Egy gyerek által írt vers, előadott ének vagy 
zenemű sosem kelti az egyéni látásmód, személyiség benyomását. Erre csupán a rajzoló-
festő gyerek képes. Az ő alkotásait kiállítjuk, szobánk falán őrizzük, még elemzés tárgyává 
is tudjuk tenni. A gyerekrajznak fejlődéstörténete van, és pszichológiailag is adekvátan 
kimutatható benne a személyiség változása.

Éppen ezért gondoljuk azt, hogy a rajz-festés, a mintázás, egyáltalán a képi ábrázolás 
a gyerekek legsajátabb kifejezőeszköze, mellyel megszólítanak, kommunikálnak; azaz egy 
második (vagy esetleg a legkorábbi életkorokban az első) nyelv, amelyen szót érthetünk 
velük.

Az iskolai művészeti nevelésnek ezt a fejlesztésre, gondozásra igényt tartó területet 
kell szolgálnia, és az itt megjelenő tehetséget különösképp vigyázva terelgetnie, nehogy a 
későbbi időkben beálló és teljesen normális folyamatként rögzíthető érdeklődéscsökkenés 
révén kivesszen a már kialakult „beszédtechnika”, kifejezéskultúra.

„A vizuális tehetség nem azonos a rajztudással. 
Összetevői: tervező- és konstruáló-, másoló-reprodukáló képesség, vizuális me-

mó ria, a részletek megfi gyelésének képessége, a rész-egész szintetizálása, erede-
tiség, egyedi képi világ.

Az ügyesség csak akkor válik tehetséggé, ha lehetőség van a vizuális nyelv folya-
matos megújítására, ha nem előírás a hagyomány.

Fejlesztés: autentikus feladatok, műelemzés, meghatározó mesterek mentori 
szerepben.

Társművészetek nyújtotta inspiráció, a populáris kultúra ’bekebelezése’, a 
kamasz nyelv megőrzése.” (Kárpáti Andrea) 22

Kárpáti Andrea fenti – egy előadás vázlatán megjelenő – gondolatai közül elsősorban azt 
emeljük ki, amelyet az iskolai tehetséggondozás tévtanként sem vesz fi gyelembe: „A vizuális 
tehetség nem azonos a rajztudással.” Ez ugyanis (a rajztudás) elsajátítható, tanítható. Jól 
példázzák ezt a rajzversenyek, rajzi felvételik rutinszerűen megoldott „rajzi, képi szöveg-
felmondásai”. Ezzel máris rátérhetünk az általános iskolai rajzi tehetséggondozás fontos 
problémájára. A rajzórák minimalizált időtartama, a gyerek napi 5-6-7 órányi tanórai elfog-
laltsága – s az ebből adódó fáradtság – alig ad lehetőséget a tehetségek gondozására. Ezért 

2  Kárpáti Andrea: A vizuális tehetség. (é. n.)
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legtöbbször olyan feladatok kerülnek elő a tanórán, amelyek az egyszerű eszközök (ceruza, 
tus, színes papír, vízfesték stb.) segítségével látványosan megoldhatók, s a témák sem túl 
bonyolultak. Ezt a legtöbb gyerek valóban sikeresen megoldja, túljutva azon a gondon, hogy 
„mi végre az egész teremtés”. Miért kell csendéletet, kezet, könyvjelzőt, tájképet, házat 
rajzolni, festeni egy tanteremben, jó esetben udvaron, kiskertben, utcán. Azaz a nyelv nem 
gazdagodik, a gondolat nem bővül, talán a szókincs alakul valamelyest. Így azután az ér-
dek telen téma és a sápadt feldolgozás során az igazi tehetségek is elfonnyadnak akár az 
akarat a nem annyira érdeklődő gyerekseregben.

Az általános iskolai szakkörök tehetségformáló eszköztára is lehetne sokkal érdeke-
sebb, gazdagabb. Itt ugyan kétirányú fejlesztés – egyfelől a képzőművészeti pályázatokra 
beadandó pályamunkák készítése, másfelől egyfajta művészeti szakközépiskolába törté-
nő előkészítő rajzolás – zajlik, ám ez sem adhat többet mindahhoz, amit Kárpáti Andrea 
tervező-konstruáló-reprodukáló képességnek nevez, vagyis jóval összetettebb, mint ameny-
nyit a gyerekekből kihoz egy-egy szakköri óra. Abban az esetben, ha a szakkörökön – ideális 
esetben magán a vizuális órán – izgalmas feladatkiadással, sokféle anyaggal és mérettel 
teret engednek e többrétegű képességeknek, úgy remény lehet a tehetség kibontására. Azaz 
az általános iskola igazán csak az iskolai tanórák utáni fejlesztésben tud eredményesen mű-
ködni, vagy olyan esetben, ha hatékony, művelt, korszerű metodikával és emelt óraszámban 
dolgozó pedagógus kezében van a csoport irányítása.

Érdekes kérdéseket vet fel az a tény, hogy a kortárs művészet néhány jelensége, mint 
a képregény, a videoművészet és a számítógépes művészet miként hat az általános iskolai 
vizuális nevelésre. Ez a terület leginkább a médiaismeretek tantárgynál bukkan elő, s az itt 
kiemelkedően teljesítők közül később sokan választják a képzőművészeti szakközépiskolák 
animációs vagy alkalmazott grafi kai szakjait. 

Itt elengedhetetlen a szaktanárok közös munkája, hiszen nem minden rajztanár alkal-
mas e területek ismereteinek továbbadására, s nem minden médiatanár ismeri fel, hogy 
ez a terület érinti a vizuális kultúra művészi területeit (is). A szakkörök természetesen fel 
tudják oldani ezt a helyzetet, ám a gyakorlatias munka során gyakran elvész a személyiség, 
az egyéni hang, s marad a megbízható géphasználati ismeret. (A paksi alapfokú művészeti 
iskola képzőművészeti tagozatán – az országban egyedülálló módon – intermédia szakirány-
ban képzik a gyerekcsoportokat. Ez a műhelymunka magában foglalja a fotós, videós és a 
még ki nem próbált számítógépes alkotómunkát, valamint a konceptuális tervezést.)

Összegzésként tehát elmondhatjuk, az általános iskolákban megjelenő sokfajta lehe-
tőség és változatos feltételek mellett is nehéz a tanórák keretei között biztosítani a tehet-
séggondozást, bár az igazi kvalitások felismerésére mód nyílik, s nem csak a rajzversenyek 
keretében. 
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A szakköri munka lehetőségei

Vizsgálatunk következő állomása a szakkör, melyben az alkotó légkör, a speciális terület 
és a kevésbé korlátozó idő jó lehetőséget teremt a gyermeki alkotómunka kifejlesztésére, 
a tehetség megfelelő gondozására. 

A mindenkori diákot a mindenkori iskolarendszerek szívesen kínálták meg különféle 
– iskolai és iskolán kívüli – szakkörökkel, gyerekműhelyekkel, alkotó stúdiókkal. Ez az a 
terep, ahol tanár és tanítvány ambíciója is egymásra találhat, s a szülő is úgy érezheti, 
gyermeke végre kibontakoztathatja képességeit. Nyilvánvalóan itt is a specializálódás adja a 
különbözőséget, azaz más követelményeket támaszt a szülő és a gyermek a kerámiaszakkör 
vagy a GYIK Műhely 3, esetleg a rajzszakkör iránt.

A hetvenes-nyolcvanas évek a nagy szemléleti fordulat évei voltak. Egyre erősödött az 
igény a speciális, tematikus, megtanulós szakkörök helyett a szabad, kreatív, önkifejező al-
kotóműhelyek indítására (GYIK Műhely, Gaál Imre Kör, Lantos Ferenc és Pongrácz Éva pécsi 
szakköre, Baktay Patrícia és Koltai Magdolna alkotóműhelyei Baranyában). Ezek a műhelyek 
azt a ki nem mondott igényt voltak hivatva kielégíteni, hogy a sajátos, vizuális képességek 
kibontakoztatását ne praktikus, megélhetési szempontok alapján oldják meg az intézmé-
nyek. A kreatív alkotóműhelyek épp azért voltak évtizedekig sikeresek, mert kielégítették 
a gyerekek és a szülők „szabadságigényét”, és azt az anomáliát is rendbe tették, hogy az 
iskolai művészeti nevelésben nem jelenhettek meg új eszmék, kortárs gondolatok.

Itt nem a versenyszellem és az azt igazoló teljesítmény, az egyéni ötlet, a sajátosan 
egyedi képességek, hanem a csoportélmény, a projekció és a projektmunka volt az elsőd-
leges. Tehát a tehetség gondozásán túl egy még általánosabb, a vizuális gondolkodást, a 
látás igazságát vagy igazságait helyezte előtérbe ez a fajta szakköri munka.

Természetesen a vizuális tehetség nem sorvadt el az ilyen szakkörökben, sőt. Biztos 
jele ennek az a nem tudományos, inkább szimultán felmérés, hogy pl. a GYIK Műhelybe járó 
gyerekek közül egy-két növendék szinte minden évben bekerült a művészeti szakközépisko-
lába s később valamelyik művészeti főiskolára (egyetemre).

A szakkörök különböző módszereket alkalmaznak a tehetség fejlesztésére, gondozására. 
Így a szakspecifi kus (textil-, kerámia-, grafi kai ) körök vagy például a Budai Rajziskola sok 
energiát fordítanak arra, hogy a technikai ismereteken kívül a rajzi kifejezésben is otthonra 
leljenek a gyerekek. Azaz a legigényesebb szakirányú szakkörök nem csak a nevükben hor-
dozott szakma elsajátíttatását tartják fontosnak. Így előkészítenek/-képeznek – ki milyen 
életkorú csoportokkal foglalkozik – a művészeti tanulmányok irányába. 

3  Gyermek és Ifjúsági Képzőművészeti Műhely, Magyar Nemzeti Galéria, Budapest.

200905.indb   115 2009.05.28.   14:30:42



A gondozott és gondozatlan tehetség116

A szakiskolai tehetséggondozás helyzete

A szakiskolák, szakközépiskolák tehetséggondozása új feladatokat vállal és valósít meg. 
A középiskolás korú fi atal pályaválasztások sora elé kerül. A nyolcosztályos középiskolai 
képzés felbukkanásával a pályaorientáció korosztályosan előbbre csúszott, ebből adódóan 
viszont a vizuális tehetség szakirányba terelése elnyúlik a középiskola végéig.

A hagyományos nyolc évfolyamos oktatásban részesülők a művészeti iskolák vagy a 
szakképző iskolák valamelyikét választhatják. Itt az első dráma a felvételi vizsga lehet. 
A szakiskolai, szakközépiskolai felvételi rendszer a mai formájában némi módosításokkal 
majd ötvenéves. Alakrajz, valamint némi kreatív feladatok jellemzik a képző- és iparmű-
vészeti szakközépiskolák felvételi rendszerét. A könnyen mérhetőért nem áldozzák fel a 
nehezebben tetten érhetőt, az alkotói, a képi látást és a vizuális tehetség sok egyéb ösz-
szetevőjét. Vagyis mégiscsak a rajzi képességek dominálnak, s ezek alapján jut be hetven-
nyolcvan – zömében azért tehetséges – gyerek az első osztályba.

A művészeti szakiskolák (szakközépiskolák) pedagógiai programja tartalmazza a tehet-
séggondozás sokirányú lehetőségeinek megvalósítását, természetes is ez, hiszen azért jöttek 
ide a tehetségek, hogy fejlesszék tudásukat, gondozzák képességeiket. 4 A tehetséggondo-
zás két műhelye a szakos és a rajzi órák. Természetesen mindkettő a tehetségek más-más 
területét foglalkoztatja. A rajzóra a látás, a forma és vonal, az arány, a tér ábrázolásának 
lehetőségeit, míg a szakmai terület az adott szak technikai fogásait, a tervezéstől a meg-
valósuló műdarab kivitelezéséig a folyamatok elemzését, tehát a kreatív vonalat és a ma-
nuális tevékenységet építi fel a növendékben.

A tehetség kibontakozásának, továbbhaladásának vagy megrekedésének ez az első 
jelentős időszaka. A 16-18 éves fi atal a gondos alapozás és fi gyelem mellett is lemaradhat, 
megállhat a választott szakma, illetve képességei területén. Számos kamasz jut el 16 éves 
korára a csúcsra, majd onnan már képtelen tovább emelkedni, noha értelmi képességei 
megbízhatóak, szellemi fejlődése töretlen. Ekkorra jutnak el sokan a későbbi „ügyes rajzos” 
vagy „jó szemű” megítélés fázisába. Azaz ügyesebbek, tehetségesebbek, mint az átlag, de 
művész, igazi alkotó sosem lesz belőlük. „Ők a műfaj nélküli tehetségek, akik a vágyott 
művet sohasem hozzák létre, de részképességeikben azért kiválóak (miközben más részké-
pességeikben akár hátrányosak is lehetnek).” (Báthory Zoltán) 5

Az alkotómunkában konzekvens fejlődést mutató fi atal tehetségek önképzését a szak-
középiskolákban, szakiskolákban működő és az iskolán kívüli szakkörök is segítik. Ezek jó 
része már a későbbi művésszé érést támogató tehetséggondozó műhely, de sok olyan szak-
kör is létrejött, amelyek a mindenáron való továbbtanulás érdekében a felvételik anyagának 
kíméletlen gyakorlására szerveződtek. Ezek egyetlen célt tűztek maguk elé, a sikeres felvé-
teli biztosítását. Azaz itt a tehetség nem szempont, az ügyesség, a gyakorlás és a kitartó 

4  A szakközépiskolák száma a  Műsza (Művészeti Szakközépiskolák Szervezete) legfrissebb adatai alapján 57, 
melyből 38-40 a vizuális tagozattal rendelkező iskola (vagy eredetileg is képzőművészeti, illetve iparművészeti 
szakközépiskola).  

5  Dr. Báthory Zoltán: A tehetség globalitása. A Magyar Pedagógiai Társaságról (é. n.).
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szorgalom jelenti a siker zálogát. Tehát nem gondoz, csak képez, nem formál és idomít, nem 
támogat, csak kiképez. Sajnos ezek a szakkörök mindig is sikeresek maradhatnak, mivel telje-
sítményeik elismerése a sok sikeres felvett hallgató, ugyanakkor kártékonyak, mert az önálló 
szellemi folyamatokat, a személyiség tehetségoldalát inkább gyengítik, mint erősítik.

A tehetséggondozás ebben az életkorban nem korlátozódhat a szűkebben vett szakmai 
képzésre. A leendő képző- vagy iparművészek műveltségének erősítése, tájékozódási képes-
ségeik fejlesztése, a művészettörténet, a kortárs művészet megismerése, a más művészeti 
ágakban való tájékozódás lehetősége egyaránt alakíthatja majdani szerepvállalásukat a 
művészet (és munka) világában. Ezért is fontosak a szakmai és egyéb művészeti versenyek, 
az iskolai és iskolán kívüli pályázatok, melyeken a részvétel támogatandó, a tanár köteles-
sége pedig a serkentés; sőt az ajánlás lehetőségével is élni kell.

Minél szélesebbre tárjuk a kaput, annál inkább segítjük a tehetség kibontakozását. 
A tanár szellemi hozzáadása olyan, mint a hozzáadó színkeverés; a szín fokozatos átala-
kítása, erősítése vagy gyengítése, az arányok megőrzése, az adott képen helyes tónus ki-
alakítása.

A gyermeki lélek fejlődő önállósága, a személyiség erősödése egyre nagyobb terhe-
ket rak a tehetség gondozásában részt vevők – szülők, nevelők, szaktanárok – vállára. 
A tehetséges, alkotó vénájú gyerek érzékenyebb, túlhangoltabb társainál. Terhelhetősége 
gyakran csak a szakmai irányban lehetséges, más tekintetben ellenálló vagy éppen gyenge. 
Ezért is fontos felvállalni az egyenletesség, a fokozatosság elvének megtartása mellett a 
mindenoldalú képzés fáradalmait. A tehetséges gyerek nem mindig intellektuális alkatú, 
esetleg családi háttere sem szerencsés. Nagy teher számára a hátrányok ledolgozása, az 
olyan terheléseknek való kitétel, amelyeket szerencsésebb háttérrel rendelkező társai jól 
viselnek. Számos úgynevezett őstehetség roppant bele a sikerhez vezető út fáradalmaiba. 
A művészeti szakközépiskolák egyszerre gimnáziumi méretű elméleti és magas követel-
ményeket támasztó szakmai tárgyai sokakban okoznak törést, vetik vissza őket a későbbi 
megmérettetéstől. Sőt gyakran maga a versenyszellem vagy a felvételik gyötrelmei okoznak 
végleges/végzetes törést. Az így kihulló fi atalok már alig törődnek tehetségükkel, elfordul-
nak kudarcaik helyszíneiről. Ha mégis sikerrel birkóznak meg a felvételikkel, természetesen 
az sem biztosíték arra, hogy végképp választott szakmájukban maradnak.

(Gyakran sétálok a Képző- és Iparművészeti Szakközépiskola folyosóin, ahol a régi osz-
tályok érettségi tablói láthatók. Elgondolkodtató, vajon az évente hetven-kilencven végzős 
diákból hány marad a pályán vagy válik művésszé, esetleg távolodik el végleg az eredetileg 
vágyott/választott pályájától. A tablókról derűs, bizakodó arcok néznek rám. Töredékükkel 
találkozom újra, felnőttként a művészeti életben. Mivé lesz a többi lelkes, bizakodó tehet-
ség? (Megjegyzem, a tervezői munkának is van „technikusi” szintje, ahol boldogulhatnak a 
tördelők, sztájlisztok, lakberendezők, kirakatrendezők.)

A művészeti élet aztán sikerek és kudarcok folytonosan változó görbéjét jelenti, ahol 
felkészületlenül érkezve, kétségek közt vergődhet a tehetség, és a saját képességeiben 
vetett hit megingását is megélheti. Erre az útra ugyancsak fel kell készíteni a fi atalokat, s 
ennek nemcsak a versenyeztetés, de a pszichológiai felkészítés, a beszélgetések, a jó érte-
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lemben vett mester-tanítvány kapcsolat létrehozása lehet a jó megoldás. A tapasztalt és 
hiteles mester, az őszintén megfogalmazott mondatok és tanácsok segítséget jelentenek a 
fi atalnak, ugyanúgy az a munkalégkör is, melyben fejlődése nyomon követhető, alakítható, 
egyéniségének vadhajtásai lenyeshetők, ugyanakkor megőrizhető az individuum bája.

A tehetséggondozás iskolai és iskolán kívüli feladatai meghatározottak és egyértel-
műek, noha korszakonként változnak. Míg egykoron a reneszánsz műhelyekben a legények 
(inasok), majd a segédek a szakma gyakorlásának egyszerűbb, később nehezebb fogásainak 
elsajátításával bíbelődtek, a mester egy-egy munkájának részfeladatait megoldva, addig a 
20–21. század a mesterséget (maniere) kevesebbre becsüli az individuum szerepének rová-
sára. Tehát a tehetség lelkét és képességeit azonos mértékben gondozza. Korunk változó 
pedagógiai és gazdasági preferenciái talán újabb „reneszánsz kort” hoznak elő, ahol a mes-
terségnek, a szakmai tudásnak újra nagyobb lesz a becsülete az egónál. Mégis úgy vélem, 
a szakmaiság és lelkiség együtt érvényesítik a tehetséget, a belső értékek kívülre fel nem 
tűzhető jelvényei legalább annyira lényegesek, mint a felmutatható produktum.

Ezért változatlanul fontos a tehetséggondozás korai szakaszában a szellem és a mes-
terség együttes építése, a pozitív ráhatások megteremtése, a képzés és építés együttes 
szerepe.
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Baranyai Zoltánné

Az alapfokú művészetoktatási intézményhálózat 
szerepe a képző- és iparművészeti nevelésben 

Helyzetjelentés

Az iskolaigazgató, művészetoktatási szakértő tanulmányában áttekinti az 
1993. évi LXXIX. törvény hatását a művészetoktatásra és a kilencvenes évektől 
megjelenő új intézménytípus feladatát a művészeti nevelés terén. Az alapfokú 
művészetoktatás képző- és iparművészeti ágának célrendszere, struktúrája, tan-
tárgyi, tanszaki rendszere, intézménytípusai bemutatása után foglalkozik az 
eredményes működést elősegítő tényezőkkel és buktatókkal, a minősítés során 
felszínre került problémákkal és azok megoldásának lehetőségeivel. Végül ismer-
teti a 27/1998-as MKM rendelet módosításának szempontjait és a fejlesztések 
irányát. 

Bevezető

Mielőtt a címben jelzett intézménytípus hatását elemezném, rövid kitérőt teszek. Az öt-
venes években egy vidéki külváros általános iskolájába jártam. Nagyon szerettük a heti 
kétórás rajzórákat, mindig érdekes vetített képes műelemzéseknek, alkotási gyakorlatok-
nak lehettünk részesei. A képzőművészeti szakkör keretén belül pedig olyan eszközökkel, 
anyagokkal és műhelytitkokkal, olyan értékrenddel találkoztunk, amelyekről sejtelmünk 
sem volt, miközben megismerhettük képességeinket is. Középiskolás és főiskolás koromban 
is visszajártam ebbe a szakkörbe, mert ott mindig a művészet tisztelete, a tudásátadás 
szándéka volt érezhető. Nem tudom, milyen pályát választottam volna, milyen ember lettem 
volna az általános iskolai rajztanárom, az általa vezetett képzőművészeti szakkör keretében 
kapott élmények és hatások nélkül, de az biztos, hogy a művészettől sokat kaptam. Ezért 
érzem úgy, hogy minden oktatási-nevelési lehetőséget és formát (tanóra, szakkör, múzeu-
mi foglalkozás, alapfokú művészetoktatás…) meg kell ragadnunk ahhoz, hogy mindenki 
megfelelő mélységben ismerhesse meg a művészetet.  

 Tanárként a nyolcvanas években, a tagozatos osztályok korában éreztem magam a 
legjobban. Ekkor együtt volt mindaz, ami a sikeres művészeti neveléshez, a személyiség-
fejlesztéshez, a tehetséggondozáshoz, a saját önbecsüléshez szükséges (elvárt innovatív 
szemlélet, megfelelő anyagi háttér, csoportbontás, délelőtti oktatás, heti négy-négy órás 
időkeret). Meggyőződésem, hogy megfelelő iskolavezetés mellett, jó művésztanárokkal ez 
a forma tudta a legteljesebben kibontakoztatni a tanulók kreativitását, alkotókészségét, 
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formálta a leghatékonyabban az egész közösség szemléletét, mert nemcsak a kiváltságoso k 
részesülhettek ebben, hanem mindenki, aki ilyen osztályokba járt. Első rajztagozatos osztá-
lyom olyan gyerekekből verbuválódott, akik nem kellettek más tagozatoknak. A heti kétszer 
kilencvenperces kreativitásfejlesztő munkával év végére ennek az osztálynak lett a legjobb 
tanulmányi átlaga az iskolában. Nyolcadik év végére a tanulók 70%-a kitűnő és jeles tanul-
mányi eredményt ért el. Ma is tartom a kapcsolatot diákjaimmal, mindegyikük művészetet 
igénylő, értelmes életet élő felnőtté vált. 

Nem tudom, visszaállítható volna-e ez a rendszer. Valószínűleg nem. A változtatások 
többnyire valaminek a rovására történnek. Ez érte utol a tagozatos oktatást is. 

Az 1993. évi LXXIX. törvény hatása
a művészetoktatásra

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban törvény) rendelkezései új 
reményt csillantottak fel a művészeti nevelés iránt elkötelezettekben. A törvény 10. § (3) 
bekezdése ugyanis kimondta, hogy „a gyermeknek, tanulónak joga, hogy adottságainak, 
képességeinek, érdeklődésének megfelelő nevelésben és oktatásban részesüljön, képessé-
geihez mérten tovább tanuljon, valamint tehetségének felismerése és fejlesztése érdekében 
alapfokú művészetoktatásban vegyen részt”. Ez azt jelentette, hogy az általános iskolák, 
középiskolák és szakképző intézmények mellett megjelenhet egy olyan új iskolatípus – a 
délutáni alapfokú művészeti iskola –, amely  a gyermekek, fi atalok érdeklődésének megfelelő 
tehetséggondozásra szakosodik. A közoktatási törvény lehetőséget biztosított tehát egy 
olyan intézményrendszer létrehozására, amely mindenki számára hozzáférhetővé kívánta 
tenni a művészetoktatásban való részvételt.

De az alapfokú művészetoktatási intézményrendszer létrejöttéhez még más is szük-
séges volt. Meg kellett jelentetni az alapfokú művészetoktatás követelményét és tantervi 
programját, ugyanis a közoktatási törvény rendelkezése szerint az intézményekben folyó 
nevelő-oktató munka a miniszter által kiadott követelményekre és tantervi programra épülő 
helyi tanterv alapján valósulhat meg. Ennek hiányában az intézmények nem készíthették el 
az iskola szakmai működését meghatározó pedagógiai programjukat.

Az alapfokú művészetoktatás képző-
és iparművészeti ágának célrendszere, struktúrája,
tantárgyi, tanszaki rendszere, intézménytípusai

A rendelet előkészítőinek olyan koncepciót kellett kialakítaniuk, amely koherens a közoktatá-
si törvénnyel abban az értelemben, hogy a művészetoktatás a művészi kifejezőkészségeket 
alapozza meg, és felkészít a szakirányú továbbtanulásra. A fentiek megvalósulása érdekében 
a követelmény és a tantervi programok kidolgozói a képző- és iparművészeti szakközép-
iskolai rendszert vették alapul az alapfokú művészetoktatási intézmények tantárgyrend-
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szerének meghatározásakor. Az alapfokú művészetoktatási intézmények struktúráját a 
törvény 31. §-a határozza meg, mely szerint az intézmény szerkezete 2+6+4 évfolyamból 
(2 év előképző, 6 alapfokú és 4 továbbképző évfolyam) áll, követte a 8+4-es felépítést (8 éves 
általános iskolai, 4 éves középiskolai képzés). Az alapozást a rajz-festés-mintázás tantárgy, 
a szak irányú felkészítést a kötelezően választható műhelygyakorlat tananyagtartalma által 
kívánták biztosítani, heti négy-hat órás időkeretben. Az alapfokú művészetoktatás képző- 
és ipar művészeti ágán tanított rajz-festés-mintázás tantárgy követelménye rokon volt a 
kötelező általános iskola rajz tantárgyának követelményével. Az alapfokú művészetoktatás 
egyediségét a tanszaki rendszer, a műhelymunka adta. A kétéves műhely-előkészítőt köve-
tően a tanuló a következő műhelytevékenységek közül választhatott, ha az intézmény bizto-
sítani tudta a tárgyi és személyi feltételrendszert: grafi ka, festészet, szobrászat, bábkészítő, 
bőrműves, fatárgykészítő, fémműves, kerámia, kézműves, makett- és papírtárgykészítő, 
textilműves, tűzzománckészítő, fotó-videó műhely. A műhelygyakorlat kötelezően választ-
ható tantárgyai nak körét a képző- és iparművészeti szakképzés szakjainak megfelelően 
határozták meg. Szabadon válaszható tárgyként jelent meg a művészettörténet és nép-
művészet tantárgy. 

Az alapfokú művészetoktatási intézményekben a különböző művészeti ágak (tánc-, 
szín- és bábművészet, képző- és iparművészet) legális bevezetésének feltétele a csoportos 
művészeti ágakon csak a 27/1998. (VI. 10.) MKM-rendelet kihirdetésével teremtődött meg. 
Egy olyan iskolatípus született, ahol a „követelmény a tartalmi szabályozást úgy valósítja 
meg, hogy az egységesítést szolgáló közös alapra az iskolák, a pedagógusok, a tanulók 
sokféle, differenciált tevékenysége épülhessen”. 

A készség- és képességfejlesztés, az ismeretgazdagítás tartalmát a gyermek életkori 
szintjéhez igazította, a teljesítendő, elvárható követelmények szintjét az alapfok és a tovább-
képző évfolyam végére határozza meg, lehetőséget adva az egyéni fejlődési különbségek 
fi gyelembevételére. Ez az iskolatípus fontosnak tartotta a nemzeti hagyományok ápolását, a 
nemzeti értékek megőrzését, a különböző kultúrák iránti nyitottság kialakítását. Az alkotási 
folyamat során szerzett tanulási tapasztalatokkal, rendszeresen átélt pozitív élményekkel 
biztosította a vizuális készségek és képességek fejlődését, az alkotó és önkifejező képességek 
kibontakozását, az esztétikai szemlélet, a kommunikációs készség, a közösségi magatartási 
szokások, az akarati cselekvőképesség kialakulását.

A 1993. évi LXXIX. törvény, a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. 
(VI. 8.) MKM-rendelet, valamint az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi 
programjának bevezetéséről szóló 27/1998. (VI. 10.) MKM-rendelet együtt tette lehetővé az 
alapfokú művészetoktatási intézményrendszer kiteljesedését.

Az oktatásirányítás az iskolaszerű működést az alapfokra kidolgozott dokumentum- és 
szabályzatgyűjtemény megjelentetésével, a szakmai munkát központi és helyi mintatanter-
vekkel, a tehetségígéretek felfedezését az országos tanulmányi versenyrendszer kiépítésével 
segítette.
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Az alapfokú művészetoktatási intézmény
feladata a művészeti nevelés terén

A kilencvenes évek végétől a kötelező iskolafok és a művelődési házak beszűkült lehetőségei 
miatt csak az alapfokú művészetoktatási intézményrendszer tudta biztosítani a művészet-
oktatást nagyobb tömegek számára. Ez az intézménytípus vette át a művészeti oktató-
nevelő munka feladatait, a kötelező iskolafok délelőtti óraszámi keretében már-már csak 
névlegesen megjelenő művészeti tárgyak szerepét, tudta befogadni az óraszámcsökkentések 
következtében munkanélkülivé vált pedagógusokat és művészeket, a megszüntetett tago-
zatokat, szakköröket, a művelődési házak kulturális csoportjait. 

Ez az intézménytípus ekkor még térítésmentesen tudott megfelelő időkeretet és műhely-
feltételeket biztosítani a művészetoktatáshoz. A kötelezően előírt eszközpark, anyagellá-
tottság garanciát jelentett arra, hogy a tanulók sokféle képző- és iparművészeti technikával, 
kifejezési eszközzel ismerkedhessenek meg. A műhelygyakorlatok révén fellendült a grafi kus, 
festő, keramikus, textiles, zománcos, bőrös, fotós műhelytevékenység. A heti négyórás 
időtartam izgalmas kísérletezésekre, elmélyült munkára teremtett lehetőséget. 

A képző- és iparművészeti ágon a tanárok nagy része lelkesen üdvözölte az új iskola-
típust. Felismerte, hogy az adott körülmények között csak ez a forma tudja biztosítani az 
igényes képző- és iparművészeti oktatást. Az intézmények fejlesztésekbe fogtak, műhelyeket 
alakítottak ki. Az elkötelezett szakemberek segítségével kiváló intézmények formálódtak. 
Fellendült a versenyekre, pályázatokra történő felkészítő munka. Megnőtt a pedagógu-
sok továbbtanulási kedve. A tanárok iskolai módszertani megbeszélések, alkotótáborok, 
továbbképzések során bővítették ismereteiket. Az országos tanulmányi versenyek köré 
szervezett szakmai tanácskozások összehozták a különböző iskolákat, azok képző- és ipar-
művészeit. Megszűnt az elszigeteltség, megindult a kommunikáció, az innováció. Akkreditált 
tanártovábbképzés biztosította a nem kötelező, délutáni iskolatípusra történő felkészülést, 
posztgraduális képzések indultak. Az alapfokú művészetoktatás minden téren nagyon jól 
képzett tanárokat kíván, olyan pedagógusokat, akik a fáradt gyerekekben délután is fel 
tudják kelteni az alkotókedvet. 

A nyilvános vizsgakiállítások kapcsán egyre jobban beépült a köztudatba a művészeti 
nevelés fontossága. Iskolagalériák, kiállítótermek nyíltak. 

Az eredményes működést elősegítő tényezők és buktatók
Az alapfokú művészetoktatási intézmény működhet önálló iskolaként és összetett intéz-
ményként is, azaz a kötelező iskolatípussal együtt, egy vezetés alatt. Mindegyik lehet ki-
váló és gyenge is. Azokban az összetett iskolákban, ahol a vezetésben nincs művésztanár, 
művészet iránt elkötelezett szakember, ha nem kérik ki időnként hiteles művészetoktatási 
szakértők tanácsát, könnyen ellaposodhat az alapfokú művészetoktatási egység munkája. 
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Egy-egy intézmény pedagógiai programját áttekintve ez elég karakteresen megmutatko-
zik. Problémát jelent itt a szakmai irányítás kérdése, a minőség objektív megállapítása. 
A pedagó gusok és a tanulók művészetoktatási eredményeit csak jól képzett művészetok-
tatási szakember tudja hitelesen értékelni, ha kell, korrigálni, segíteni. Csak a szakember 
tudja, mikor és milyen eszközökre és anyagokra van szükség a fejlesztőmunkához, milyen 
pedagógiát, módszert, sorrendiséget érdemes követni. Természetesen azt nem lehet elvárni, 
hogy az összetett intézmény vezetője feltétlenül művészember legyen, de azt talán igen, 
hogy kérjen külső tanácsot. Megfelelő szakmai vezetés nélkül ugyanis nagyon könnyen 
rossz vágányra csúszhatnak a dolgok. 

Akkor vagyunk igazságosak, ha az önálló iskola átlaghibáit is felsorakoztatjuk. A csak 
alapfokú művészetoktatással foglalkozó intézményekben elvárható, hogy művésztanár 
vezesse az intézményt. Ha több művészeti ágat működtet, szükséges, hogy a különböző 
művészeti ágaknak jól képzett vezetői legyenek. Az igényes szakmai munka minden művé-
szeti ágon csak így biztosítható. A művésztanárok által vezetett intézményekben többnyire 
a tanügyi dokumentumok, nyilvántartások vezetése terén érzékelhető hiányosság. 

A szervezeti felépítés befolyásolja a minőséget, az intézmény érdemi munkáját azon-
ban az alapfokú művészetoktatási intézmény alapításának szándéka, célja, az alapítók és 
működtetők hozzáértése, azaz a személyi feltételek (a szakmai irányítás, az elkötelezett 
pedagógusi munka) határozzák meg döntően. 

Az önkormányzati fenntartású iskolák mellett nem önkormányzati intézmények is lé-
tesültek. A társaságok, egyesületek, alapítványok által létrehozott, szakmailag jól működő 
intézményeket többnyire elkötelezett, önállóságra vágyó művészek, művésztanárok alapí-
tották. A tisztességes szándékú iskolaalapítók, működtetők hihetetlenül nagy szellemi tőkét 
vittek egy-egy városba, egy-egy olyan kistelepülésre, ahol az alapfokú művészeti iskola 
megjelenése előtt talán még az általános iskolai rajzórákat sem tudták szakos tanárral 
ellátni, ahol nem tudtak a település számára igazi művészeti programot kínálni.

Az ellenőrzés hiánya és a kedvező fi nanszírozás azonban olyanokat is erre a területre 
terelt, akik nem csak azért alapítottak művészeti iskolát, hogy a tanulók részesüljenek an-
nak fejlesztő hatásában. Sajnos az alapfokú művészetoktatásban divat lett a többmegyés 
iskolaalapítás. Nem tudom, hogyan működik alkotó közösségként a tantestület az ilyen 
intézményekben, ha a székhely és a telephelyek akár száz kilométernél is messzebb vannak 
egymástól?

Egyre több visszaélésről lehetett hallani, miután az intézmények száma, nagysága 
egyre nőtt. A törvénytelen működtetés problémáit a hatóságok nem tudták megnyugtató 
módon kezelni, mivel nem volt megfelelő jogi eszköz a törvénytelenül működő intézmények 
megszüntetésére, illetve az állami normatíva megvonására. 

A fentiekből következően 2006-tól az elégtelen fi nanszírozás, a rendszer életben tar-
tásának kérdése egyre erőteljesebben merült fel. 
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A minősítés célja, hatása, a minősítés során
felszínre került problémák
és azok megoldásának lehetőségei

Az alapfokú művészeti iskolai rendszer megtartása érdekében a szakmáért felelősséget érző 
szakemberek javasolták az alapfokú művészetoktatási intézmények minősítését. Abban 
bíztak, hogy a szakmai szervezetek együttműködésében megvalósuló szakmai minősítő 
eljárás az előforduló szakmai anomáliákat ki tudja szűrni, a pótolhatatlan, társadalmilag 
hasznos tevékenységet végző intézmények szakmai munkáját fel tudja mutatni. Minden 
művészetoktatásért elkötelezett vezetőnek, intézménynek, pedagógusnak az volt az érdeke, 
hogy ne néhány, szakmán kívüli „ügyeskedő” ténykedéséből ítéljenek meg egy társadalmilag 
nagy hasznot hozó, Európa számára is példaként állítható intézménytípust. 

A magyar oktatásügyben egyedülálló volt a művészeti iskolák minősítési rendszerének 
kidolgozása, a minősítés lebonyolítása, mely két részből állt. Az előminősítési eljárás az 
iskolaszerű működés formai elemeit vizsgálta.

Az előminősítés rendkívül sok pozitív működési változást eredményezett. Az intézmé-
nyek működése átláthatóbb, egységes alapokon nyugvó lett. Mostanra a fenntartók és az 
iskolaigazgatók jobban odafi gyelnek az alapfokú művészetoktatásra vonatkozó jogszabályok 
betartására. Az alkalmazás tekintetében több szakképzett és határozatlan időre kinevezett 
pedagógus került a rendszerbe. Csak olyan művészeti ágat, tanszakot működtetnek, amely-
nek tárgyi és személyi feltételeit biztosítani tudják. 

A minősítési eljárás második szakaszában a dokumentumokban leírtak megvalósulását 
vizsgálták a helyszínen. A minősítők a dokumentumok áttekintését követően órákat láto-
gattak. Én magam is sok kiváló órát láttam.

A 2007. évi minősítést záró összegzés alapján a minősítést kérő intézmények fenntartó 
szerinti megoszlása a képző- és iparművészeti ágon az alábbi volt: városi önkormányzati 
81, alapítványi 60, községi önkormányzati 55, társulási 38, közhasznú társasági 28, megyei 
jogú városi önkormányzati 21, egyházi 16, kerületi önkormányzati 9, egyesületi 9, megyei 
önkormányzati 5, felsőoktatási fenntartású intézmény 3. 

2009 áprilisáig 542 intézmény kiválóra minősített, 143 minősített fokozatot szerzett. 
24 in tézménynél a minősítés nem vezetett eredményre. A képző- és iparművészeti ágon 
272 esetben kiválóra minősített, 67 esetben minősített címet kapott az intézmény, és 3 
intézmény esetében nem vezetett eredményre a minősítés.

Megítélésem szerint a minősítés magasabbra tehette volna a mércét (51%-os teljesít-
mény esetén a minősített iskola, 75%-os teljesítmény esetén a kiválóra minősített iskola 
cím volt elnyerhető). 

Véleményem szerint a kiválóság összetevői a következők.

Az intézmény működtetéséhez szükséges dokumentumok (pl.: pedagógiai program, • 
helyi tanterv, házirend) a helyi körülmények, sajátosságok fi gyelembevételével fogal-
mazódtak meg. Azok tartalmában maximálisan fi gyelembe vették a társadalmi elvá-
rást, az iskolahasználók célját és igényét. A környezet adottságai, speciális igényei 
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tükröződnek a pedagógiai program alapján végzett nevelő-oktató tevékenységben. 
A foglalkozások szervezésekor fi gyelembe veszik a tanulók életkori sajátosságait, kö-
telező elfoglaltságait, terhelhetőségét. A tanított tananyag és a követelmény megfe-
lel a tanulók felkészültségének, alkalmazkodik a diákok életkori sajátosságaihoz. Az 
oktatás helyszíne, a tanórán használt felszerelések, eszközök mennyisége és minő-
sége megfelelő. A tárgyi környezet, az eszközhasználat elősegíti a tanóra céljának, 
feladatainak megvalósulását. A tanár a megoldandó feladat iránt fel tudja kelteni a 
tanulók érdeklődését, a motiváció eredményes. A feladat megoldását gondosan előké-
szíti (pl.: taneszközök biztosítása, a terem berendezése, átrendezése). Az alkalmazott 
munka forma a tanítási óra céljának megfelelő, fi gyelembe veszi a csoport sajátosságait. 
A tanár kérdései, magyarázatai szakszerűek, érthetőek. A tanulók rendelkeznek az 
évfolyamra előírt tananyag elsajátításához szükséges ismeretekkel, képességekkel. 
Értik a pedagógus által használt szakkifejezéseket, fogalmakat, követik az irányítást. 
Ismerik és alkalmazzák az évfolyam követelményeinek megfelelő munkaformákat. 
A tanár aktivizálni tudja a tanulókat, bevonja őket a tanórai tevékenységekbe. Elősegíti 
a fi gyelem fenntartását, a koncentrációt. Értékelése ösztönző, biztató, tiszteletben 
tartja a személyiségüket. A foglalkozás időbeosztása, dinamikája a kitűzött céloknak 
és feladatoknak megfelelő. A pedagógus eredményesen használja fel a rendelkezésére 
álló időkeretet. A tanóra célja megvalósul. A tanulók teljesítménye a helyi tantervben 
az adott évfolyamra előírt követelményekkel szinkrónban van. 
Az intézmény biztosítja a felmenő rendszerű működtetést, törekszik arra, hogy egy-egy • 
tanuló minél több évig folytasson tanulmányokat az intézményben. 
Az igazgató kiválóan képzett művészeket, pedagógusokat alkalmaz. A szakos ellá-• 
tottság 100%-os. A pedagógusok elhivatottak. Aktívan részt vesznek az iskolai szintű 
szakmai fejlesztésekben. Továbbképzik (akkreditált továbbképzés, posztgraduális kép-
zés), művelik magukat. Az eredményesség érdekében a nevelőtestület törekszik arra, 
hogy a lehető legjobban együttműködjön a tanulókkal és a szülőkkel. Az intézményben 
tudatos, magas színvonalú művészeti képzés folyik, ami a nemzetközi pályázatokon, 
országos, megyei, területi tanulmányi, versenyeken, kiállításokon elért eredményekben 
is megnyilvánul. A művészeti iskola oktató-nevelő munkája meghatározó szerepet 
tölt be a befogadó és alkotó készségek, képességek kialakításában, a személyiség-
fejlesztésben. Az ott folyó kreativitásfejlesztő tevékenység, az alkotás lehetőségeit 
biztosító képzés rendkívül pozitívan befolyásolja a tanulók empátiakészségét, érzel-
mi intelligenciáját. Az intézményben a tehetséggondozással azonos hangsúlyt kap a 
hátrányos helyzetű tanulókkal történő foglalkozás. Az esélyegyenlőség megteremtése 
érdekében az iskola minden tanuló számára alanyi jogon biztosítja a tanuláshoz szük-
séges eszközöket és anyagot. A tanulók sokféle tevékenységet, művészeti kifejezési 
lehetőséget ismerhetnek meg és használhatnak. Az intézmény lehetőséget teremt az 
önismerethez, önmegvalósításhoz szükséges kísérletezésre, a feladatmegoldásokban 
való elmélyülésre. 
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A művészeti iskola fontos szerepet tölt be a hagyományápolásban, a nemzeti kultúra, • 
az identitástudat kialakításában, a kortárs művészet megismertetésében. Oktató-ne-
velő tevékenysége nemcsak az iskolában tanuló diákok, de rajtuk keresztül az egész 
térség művészeti befogadó készségét pozitívan befolyásolja. Az intézmény társadalmi 
megítélése jó.

A 27/1998-as MKM-rendelet módosításának
szempontjai. A fejlesztések iránya

A minősítést követően a Minősítő Testülettel együttműködésben a szakmai szervezetek 
feltárták azokat a problémaköröket, amelyeket meg kell oldani annak érdekében, hogy ez 
az iskolatípus eredményesebben működhessen. 

A Magyar Művészetoktatásért Országos Szakmai Szervezet szakértői által felvetett 
problémakörök a következők voltak: egységesebb dokumentációs rendszer kialakítása (be-
írási napló, csoportnapló), a régi dokumentumok közül a törzslap módosítása, az évfolyam-
összevonás lehetőségének megteremtése, a térítésidíj-fi zetési kötelezettség felülvizsgálata; 
az adminisztráció csökkentése; a tantervmódosítás szükségessége; szakirányú szakmai 
továbbképzések előírása, a személyi feltételek pontos meghatározása.

A problémák feltárása után bekerült a jogszabályba az osztályösszevonás lehetősége, 
megtörtént a 27/1998-as MKM-rendelet módosításának előkészítése. 

A hatékony működéshez biztonságérzetre, jövőképre, a változások mellett is hosszú távú 
oktatásirányítási elkötelezettségre; pénzügyi, jogszabályi biztonságra; szakmai támogatásra 
(színvonalas szakmai segédanyagok – tankönyvek, módszertani segédletek – megjelenteté-
sére) van szükség. A minősítéssel kapcsolatos félelmeket, indulatokat elsősorban a jövőkép 
hiánya generálta, illetve elsősorban azok az intézmények éltek kifogással, ahol a jogszabályi 
előírásokat nem tartották be.

A 27/1998. (VI. 10.) MKM-rendelet mellékleteként megjelenő követelmény és tantervi 
program módosítására a képző- és iparművészeti ágra vonatkozóan a Magyar Művészet-
oktatásért Országos Szakmai Szervezet 2008-ban kapott megbízást. A módosítás teljes 
körű nyilvánosságot élvezett. A feladattal megbízott szakmai szervezeten kívül a Művészeti 
Szakközépiskolák Szövetsége, a Magyar Zeneiskolák és Művészeti Iskolák Szövetsége, a 
Minősítő Testület és a Rektori Konferencia képviselői is tevékenyen részt vettek a feladat 
elvégzésében. A szakmai teamek az egyes tanszakok tanáraiból alakultak. A véleményeket 
szakmai fórumokon, konzultációkon, szakmai konferenciákon egyeztették.

A módosításokra, fejlesztőmunkára való felkészülést az alapfokú intézményekre vonat-
kozó adatok tanulmányozásával kezdtük. 

A zeneművészeti oktatásban 107 364 tanuló, a táncművészeti oktatásban 83 139 tanuló, 
a képzőművészeti oktatásban 43 863 tanuló, a szín- és bábművészeti oktatásban 14 645 
tanuló vesz részt a 2008/2009-es évi központi statisztikai adatok alapján. Az alapfokú mű-
vészetoktatás képző- és iparművészeti ágán az előképző évfolyamokon 5483, az alapfokú 
évfolyamokon 36 203, a továbbképző évfolyamokon 2177 diák tanul. A tanulói összlétszám-
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hoz képest a 43 863 fős részvétel megítélésem szerint alacsony. A képző- és iparművészeti 
oktatásban részt vevő pedagógusok száma megközelíti az 1400 főt. Grafi ka tanszakon 393, 
festészet tanszakon 435, szobrászat tanszakon 25, fotó-videó tanszakon 28, bábkészítő 
tanszakon 2, bőrműves tanszakon 7, fatárgykészítő tanszakon 6, fémműves tanszakon 2, 
kerámia tanszakon 85, kézműves tanszakon 340, makett- és papírtárgykészítő tanszakon 
11, textilműves tanszakon 20, tűzzománckészítő tanszakon 35 pedagógus tanít. Az 1389 
pedagógus közül 539 végzett művészeti egyetemet.

A szakmai szervezet meghatározta a módosítás általános szempontjait a képző- és 
iparművészeti ágon: a szakmai elvárásokhoz igazodjon; egyetemesebb művészetoktatást, 
széles körű képzést biztosítson; életszerű, használható, tanítható, a gyakorlathoz igazodó, 
megvalósítható követelmény és tanterv fogalmazódjon meg, mely minden intézményt igé-
nyes művészetoktatásra ösztönöz; a követelmény és a központi tanterv az iskolákat egyedi 
helyi tantervek megfogalmazására késztesse; vegye fi gyelembe az elmúlt tíz év művészet-
oktatásának tapasztalatait, a művészetoktatás nemzetközi trendjeit; építsen a legújabb 
pszichológiai és pedagógia kutatások eredményeire; a módosítás széles körű konszenzus 
alapján jöjjön létre.

Az alapfokú művészetoktatás képző- és iparművészeti ágán a következő fejlesztések 
végrehajtása volt a cél:

karakteresebb, sajátosabb, speciálisan ezzel a művészetoktatási intézményrendszerrel • 
megvalósítható cél, feladat-, követelményrendszer és tananyagtartalom megfogalma-
zása (nem általános iskolai, szakképzési, játszóházi és szakköri forma utánzása); 
olyan művészetoktatási cél, feladat-, követelményrendszer és tananyagtartalom ki-• 
alakítása, amely elsősorban az alkotómunka igényét helyezi előtérbe. 

A módosítás során a fejlesztők ügyeltek arra, hogy a pedagógiai munkaformákban és tanulói 
magatartásformákban a tevékenység-központúságra kerüljön a hangsúly. Fontos elvárásként 
fogalmazódott meg, hogy a tanulók a vizuális tananyagtartalmakat, feladatokat gyakorlati, 
tapasztalati módon, különböző tevékenységek által dolgozzák fel, hogy a cselekvésből szár-
mazó tapasztalat adja a tanulás, a tudás alapját. Fontos, hogy a tanulók egy-egy témával, 
témakörrel hosszabb ideig, elmélyülten foglalkozzanak, mert ez elősegíti a türelem és kitar-
tás fejlődését, a feladattudatosság kialakulását. A folyamatszerűséget a szervesen kapcso-
lódó, egymásra épülő feladatsorokban, projektekben való gondolkodtatás biztosítja. 

Az alkotóképesség kialakítása érdekében erőteljesebben kell fejleszteni a kreatív cselek-
vőképesség részterületeit (pl.: kísérletező kedv, lényeglátás, szituativitás, döntésképesség, 
nézőpontváltás, sorrendmódosítás). Az alkotói magatartás kialakításában hangsúlyt kapott 
a nyitottság, az egyéni látásmód, a lényegkiemelés, a problémaérzékenység és probléma-
megoldás képessége. Ha a kortárs művészettel együtt akarunk haladni, tágítani kell a műfaji 
határokat. Egyetemesebb, komplexebb ismeret- és tudásanyag átadására van szükség, mert 
csak így valósulhat meg a képző- és iparművészeti, a népművészeti és médiaművészeti 
területek, illetve az egyéb művészeti ágak közötti átjárhatóság.
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Fontos feladattá vált a szociális érzékenység és empátia, az éntudatosság, az önszabá-
lyozás és önállóság fejlesztése. A tanulók önkifejezési készsége a személyre szabott felada-
tok, egyéni korrektúra megvalósulása révén fejlődik. Az interaktivitás és együttműködési 
készség feltételezi a személyközi kapcsolatok aktivitását, a kooperációt és az innovációt. 

Szükséges volt olyan követelményrendszer, tananyagtartalom összeállítása, melynek 
személyi feltételigénye biztosítható, melyben a rajztanár, képző- és iparművész, média-
szakember helye pontosan körülhatárolható. A kialakított elvek szerint a vizuális alapozó 
foglalkozást, a vizuális alkotó gyakorlat tantárgyat, a grafi ka-festészet műhelygyakor-
latot rajztanár, vizuális tanár vagy képző-, illetve iparművész taníthatja. A szobrászat-
kerámi a műhelygyakorlatot szobrász vagy keramikus, a textil- és bőrműves gyakorlatot 
textil vagy bőrműves iparművész, a tűzzománc- és fémműves műhelygyakorlatot képzőmű-
vész vagy fémműves iparművész, a környezet- és kézműves műhelygyakorlatot környezet-
kultúra vagy kézműves tanár, illetve tervező iparművész, a fotó- és fi lmműhelygyakorlatot 
pedig média szakos tanár vagy médiaművész láthatja el.

Célunk olyan követelményrendszer kialakítása volt, amelynek tárgyi és személyi felté-
telrendszere biztosítható, ennek elérése érdekében alapvető strukturális változások mellett 
döntöttünk. Kiemelt szerepet kapott a tanszakválasztás erőteljesebb megalapozása az 
alapfok alsó három évfolyamán (A1, A2, A3.). A konkrét tanszakválasztás, a műhelygya-
korlatok későbbi indításával (A4-től) kiküszöbölhető az alapozás nélküli túl korai szakoso-
dás. Az igényesebb, hosszabb idejű alapozó képzéssel megvalósulhat a tanszakok közötti 
átjárhatóság.

Alapos megfontolás után a szükségtelenül elaprózott, illetve nem működő tanszaki 
rendszer átalakítását kezdeményeztük. A rokon szakirányok összevonásával az életkori igé-
nyeknek, a mai elvárásoknak jobban megfelelő, sokszínűbb, komplexebb tanszaki rendszert 
hoztunk létre. A grafi ka és festészet, szobrászat és kerámia, textil- és bőrműves, tűzzománc 
és fémműves, környezet- és kézműves kultúra, fotó és fi lm tanszak rokon területeik alapján 
kerülhettek egymás mellé. Olyan korban élünk, ahol, egyre jobban elmosódnak a műfaji 
határok, nemcsak a kortárs művészetben, de más területeken is. A szakpárok összevonása 
tehát teljesen kézenfekvő megoldás volt. Ezzel az összevonással a gyermekek természetes 
kíváncsiságát jobban ki lehet elégíteni, átfogóbb területeket ismerhetnek meg, több min-
dennel foglalkozhatnak.

A kisiskoláknál komoly problémát okozott az alacsony csoportlétszám, melyre megol-
dást jelent a differenciált foglalkoztatásra lehetőséget adó követelményrendszer és tan-
anyagstruktúra kialakítása, a törvényben biztosított évfolyam-összevonás segítése. Az 
integrált oktatás megszervezésének feltétele olyan követelményrendszer kialakítása volt, 
amely lehetővé teszi a tudatosan átgondolt, szervesen egymásra épülő feladatokban, fel-
adatsorokban, projektekben való gondolkodtatást.

A komplexitásra (és nem korai szakosodásra) törekvő művészetoktatás célját és tartal-
mát jobban kifejezik az új tantárgyi elnevezések: vizuális alapozó foglalkozás az előképző-
ben, vizuális alkotó gyakorlat az alapfokon és a továbbképzőben. A vizuális alapozó foglal-
kozás sokszínű, érzékszerveket fejlesztő, tapasztalatszerző alkotó játékra ad lehetőséget. 
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A sokszínű anyag- és eszközhasználat segíti a gyermekek élményszerű tapasztalatszerzését, 
kreativitásuk kibontakozásának első lépéseit és a tradicionális kézművesség értékeinek 
továbbadását. A vizuális alkotó gyakorlat a képző- és iparművészeti ág, az ősi és kézműves 
tárgyformálás, a médiaművészet sokféle tevékenységének megismertetésére szolgál. Fel-
adata a vizuális eszköztár bővítése, a művészi kifejezési formanyelv kialakítása, gazdagí-
tása, változatos kreatív feladatsorokon keresztül. A műhelygyakorlat lehetővé teszi az ősi, 
a hagyományos és a kortárs képző- és iparművészeti, valamint médiaművészeti szakirányú 
tevékenységek elsajátítását.

A követelmények és a tanszaki rendszer változása miatt átdolgozásra került a művészeti 
alap- és záróvizsga követelménye is.

Az alapfokú művészetoktatás képző- és
iparművészeti ágának társadalmi hatása

Ennek az intézménytípusnak pótolhatatlan helye van a magyar oktatási intézmények rend-
szerében, hiszen olyan feladatokat lát el, amelyek egyéb intézménytípusban nem biztosít-
hatók. Ez az a hely, ahol kifejezésformát kaphat az érzelem csakúgy, mint a gondolat, a 
kreatív, alkotó magatartás; ahol megtanítjuk tolerálni, tisztelni mások szokásait, kultúráját; 
ahol lehetőséget teremtünk az együttműködésre, a játékos, élményszerű, mégis komoly 
munkára; ahol továbbadhatjuk a múlt értékeit, és érzékennyé tudjuk tenni a fi atalokat a 
jelen problémáira, és annak kulturális, művészi kifejeződésére.

Mit remélhetünk ettől az iskolatípustól rövid, közép- és hosszú távon?
A rövid távú hasznosítás kézzel fogható, napi szinten bizonyítja életképességét. Ma 

már alig van olyan rendezvény, megemlékezés vagy ünnepség – helyi, regionális vagy akár 
országos szinten –, amelyet ne gazdagítana az alapfokú művészetoktatásban részt vevő 
tanulók igényes közreműködése. Ezek a társadalmi beavatás fontos területei is, ahol a gye-
rekek bekapcsolódnak a társadalom egyes eseményeibe, szerepet, felelősséget vállalnak 
annak lefolyásában, életszerűvé, közvetlenül megtapasztalhatóvá téve az oktatás hasz-
nosságát. Középtávon meg kell említeni, hogy a művészeti képzés hozzájárul a résztvevők 
testi-lelki egészségének kialakulásához, megőrzéséhez, kognitív és pszichikai fejlődéséhez. 
Több mérés-értékelés igazolta, hogy a művészetoktatásban részt vevők teljesítőképessége, 
kognitív és pszichés képességei kimutathatóan jobbak a művészetoktatásban nem részesülő 
társaikkal összehasonlítva. Hosszú távon is megtérül a művészeti nevelő-oktató munka. 
A művészetoktatás tudásnövekedéssel jár, a kultúra „tudása” identitásnövelő, szerepmeg-
tartó, szocializáló, befogadó, értő attitűdöt alakít ki. A művészeti nevelés pedig a társadal-
milag szükséges egyéni képességek intenzív fejlesztését valósítja meg, olyan képességekét, 
amelyek elősegítik az egész életen át tartó tanulást, a munkavállalási esélyek növekedését, 
a társadalmi beilleszkedést, valamint az egyre inkább szükségessé váló önkéntes szabály-
követő magatartás kialakulását.
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Záró gondolatok 

Az elmúlt több mint négy évtized során ugyan más-más formában, de mindig a művészeti 
nevelés fontosságáért szálltam síkra. Az általam vezetett intézmény létrehozására, veze-
tésére négy évvel ezelőtt, nyugdíjasként vállalkoztam. Ez a művészeti iskola azzal a céllal 
indult, hogy a kistérség fi ataljai számára igényes művészetoktatást biztosítson. 

A kitűzött cél teljesülése érdekében:

a képzőművészeti alapozást, illetve az alapfokú művészetoktatás követelményrendsze-• 
rének teljesülését egyedi kidolgozású „rajz-festészet-mintázás” helyi tanterv segíti; 
az intenzív fejlesztést, az elmélet és a gyakorlat szerves összekapcsolását, a képző- • 
és az iparművészeti tudás integrálását egyedi kidolgozású műhelygyakorlat-tanterv 
biztosítja, 
intézményünk minden feladatellátási helyén (telephelyén) szakképzett pedagógusok • 
dolgoznak;
a belépő tanárainkat 120 órás tanfolyammal készítettük fel az alapfokú művészetok-• 
tatásra;
minden hónap utolsó szombatján egész napos felkészülést, alkotónapot tartunk a • 
kollégáink számára;
a befogadó iskolákat (feladatellátási helyeket) ingyenes művészetoktatási segéd anya -• 
gokkal (rajz- és vizuáliskultúra-tanulási eszköz) látjuk el; 
kreativitásfejlesztésre épülő művészetoktatást végzünk, nem improduktív munkára, • 
hanem egyedi tervező- és alkotómunkára kívánjuk felkészíteni tanítványainkat.

Intézményünk kiemelten hátrányos helyzetű kistérségben működik. Közel harminc kistelepü-
lés és két kisváros ötszáz tanulója számára biztosítjuk a képző és iparművészeti oktatást tíz 
telephelyen. A befogadó intézmények adják a termeket az oktatáshoz. Tanítványaink 40%-a 
a jegyző által hátrányos helyzetűnek minősített tanuló. A meglévő rajztanárok mellé képző- 
és iparművészeket csábítottunk a térségbe. Az intézmény állandó saját alkalmazotti létszá-
ma (a határozatlan idejű munkaszerződésesek aránya az indulás évétől kezdve) 70–80% kö-
zötti. A szakos ellátottságunk 100%-os. A legkisebb létszámú telephelyünkre is szakképzett 
pedagógust, művészt hívtunk. A tantestület 50%-a aktív művészeti tevékenységet folytató, 
kiállító művész. Az esélyegyenlőség megteremtése érdekében diákjaink térítésmentesen 
jutnak minden anyaghoz és eszközhöz. Díjtalanul visszük őket múzeumokba, kiállításokra, 
és igyekszünk minél több ingyenes tanulmányutat, alkotótábort szervezni számukra.

Arra törekszünk, hogy minden tanulónk elhiggye, képes megoldani a problémákat, a 
feladatokat, és rendelkezik tervező-, alkotóképességgel. Ezért tartjuk fontosnak a verse-
nyeken való megmérettetést. Az indítás évében az oktatási miniszter által meghirdetett 
mindkét országos szervezésű tanulmányi versenyre indítottuk diákjainkat. Az országos 
döntőn festészet kategóriában harmadik, a bábkészítő kategóriában második helyezést 
értek el. A 2006/2007-es tanévben a tűzzománckészítő versenyen I., II. és IV. helyezést, 
a kerámiaversenyen II., III. és IV. helyezést. A 2007/2008-as tanévben a makett- és 
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papírtárgykészítő versenyen: I, II., III. és IV. helyezést, a fémműves versenyen: I., II. és 
III. helyezést, a kézműves versenyen I. helyezést és különdíjat, a 2008/2009-es tanévben az 
országos textilműves versenyen két kategóriában is I. helyezést értek el a tanév rendjében 
meghirdetett országos tanulmányi versenyeken. Sok-sok országos pályázatra nevezzük 
munkáikat, és sok-sok elismerést, jutalmat kapnak. Bár csak négy éve működünk, tanítvá-
nyainkat szép számmal veszi fel a művészeti szakközépiskola. A megyeszékhelyen, illetve a 
„Művészetek Völgye” rendezvényeinek keretében közel ezer gyermekalkotást felvonultató, 
nagy látogatottságot vonzó, elismerést kiváltó szakmai kiállításokat rendeztünk 2006, 2007, 
2008 nyarán. Az elmúlt három évben a székhelyen és minden telephelyen évente két nagy 
tematikus kiállítás keretében mutatjuk be tanulóink képző- és iparművészeti alkotásait a 
szülőknek és a közvetlen környezetnek a telephelyek kultúrházaiban. A nyári idegenforgalmi 
időszakban az adott környék szépségét feltáró, feldolgozó, átíró képzőművészeti kiállításokat 
rendezünk a helyi kúriákban, galériákban, faluházakban. A Művészetek Völgyében a helyi 
önkormányzattal közösen megnyitottuk az Ifjú Művészek Galériáját. A helyi kulturális élet-
ben is jelentős szerepet vállalunk, nyitottak vagyunk minden olyan megkeresésre, amellyel 
az ünnep, a művészet (esztétikai, érzelmi, értelmi, tartalmi) fontosságára irányíthatjuk a 
fi gyelmet. Országos versenyeket rendezünk, pályázatokat hirdetünk meg.

Nyáron minden tanárunk csatlakozik ahhoz a 120 órás akkreditált továbbképzéshez, 
amelyet a Vizuális Pedagógiai Műhely szervez az alapfokú művészetoktatás képző- és ipar-
művészeti ágán tevékenykedő tanárok számára.

Az általunk megvalósított, kreativitásfejlesztésre épülő képző- és iparművészeti nevelés 
elkötelezett, produktív tevékenységet követel pedagógustól, tanulótól egyaránt. A székhely 
és a telephelyek polgármesterei, képviselő-testülete, az anyaiskolák igazgatói, a diákok 
szülei elégedettek az intézmény tevékenységével. A diákok szívesen vesznek részt a mű-
vészeti iskola munkájában, de a jelenlegi fi nanszírozás mellett egyre nehezebb fenntartani 
az intézményt. Iskolánk művészeti tevékenysége nemcsak az ott tanuló diákok, de rajtuk 
keresztül az egész térség művészet iránti befogadókészségét pozitívan befolyásolja, mert a 
művészet, közlés, egymásra fi gyelés, párbeszéd, kapcsolatteremtés, tehát a kommunikáció 
közösségteremtő erő, mely őszinteséget igényel, felkészít a közös szabályok elfogadására 
és használatára. A művészeti nevelés, alkotóvá nevelés, készség- és képességfejlesztés, 
kapcsolatteremtő, problémamegoldó, önkifejező, kulturális hátrányokat kompenzáló eszköz, 
amely felgyorsítja az intellektuális fejlődést, és hozzájárul a résztvevők testi-lelki egészsé-
gének kialakulásához, megőrzéséhez.

A művészeti iskola az a hely, ahol kifejezésformát kaphat a kreatív, alkotó magatar-
tás; ahol megtanítjuk tolerálni, tisztelni mások szokásait, kultúráját; ahol lehetőséget te-
remtünk az együttműködésre, a játékos, élményszerű, komoly munkára; ahol továbbad-
hatjuk a múlt érté keit, és érzékennyé tudjuk tenni a fi atalokat a jelen problémáira és azok 
kulturális, művészi ki fejezésére. Ezért lenne fontos, hogy a társadalom, az oktatásirányítás 
kiemelten kezelje ezt a területet, és biztosítsa az alapfokú művészetoktatási intézmények 
működtetésének feltételeit.
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Geisbühl Tünde

Gondolatok egy alapfokú művészeti iskola 
tehetséggondozási gyakorlatáról*

Az alapfokú művészetoktatás sajátos helyzetéből és a tanulói összetételből 
fakadóan a tehetséggondozásnak más és más szerepe és lehetősége adódhat. 
A cikk egy alapfokú művészeti iskola (Nagy Imre ÁMK AMI, Budapest, Csepel) 
gyakorlatán keresztül bemutatja a tehetséggondozás összetett és soktényezős 
folyamatát, lényeges feltételeit, a tanári szerep és személyiség jelentőségét a te-
hetség feltárásában, fejlesztésében. A művészeti iskola által megteremtett kö-
rülmények, lehetőségek nagymértékben hozzájárulhatnak a tanári és a tanulói 
fejlődéshez. A tudatosság és a folyamatos megújulást segítő útkeresések, valamint 
a művészeti ág sajátosságaiból, műfajaiból fakadó komplexitás felhasználása 
alapvető fontosságú a tehetségfejlesztésben.

Az alapfokú művészeti iskolák működésének (rendeletben is megfogalmazott) egyik fontos 
célja, hogy lehetőséget teremtsen a tanulók tehetségének felismerésére és fejlesztésére.

Egy intézmény önmeghatározása szempontjából, hogy céljait a valós igényeknek meg-
felelően alakíthassa s a helyes irányban haladjon, érdemes időnként újra és újra feltenni 
a legalapvetőbb kérdéseket is. Újragondolt és tisztázott válaszok segíthetik a megfelelő 
utak, módszerek és sajátos tartalmak meghatározását. A leglényegesebb tényező, hogy kik 
jelentkeznek s tanulnak ebben a képzési formában, és mit várnak tőle. Az alapfokú művészeti 
oktatás képző- és iparművészeti ágán tanuló diákok létszáma mintegy 42 ezer fő, ám az e 
területen tovább tanulók száma az összlétszámhoz viszonyítva csekély. A tanulók többségét 
főként az általános iskolai korosztály adja, a 16–22 évesek már sokkal kisebb számban van-
nak jelen, ami abból is következik, hogy a jóval átlag feletti speciális képességekkel rendel-

kező, magas teljesítményre képes diákok 
intenzív és nagy fontosságú fejlesztése 
inkább a szakképzést is nyújtó szakirányú 
szakközépiskolákban, főiskolákon, egye-
temeken zajlik. A közoktatásban olyan 
kevés időt és szerepet kap a képző- és 
iparművészeti nevelés, hogy még a tehet-
ségek felismerésére sem igazán elegendő. 
Az itt mutatkozó hiányokat is igyekszik 

*  A szöveg módosított változata megjelenik a Tanulási utak, lehetőségek. Módszertani segédanyag az alapfokú művészet ok-
tatás képző- és iparművészet ágán című, az Oktatási és Kulturális Minisztérium támogatásával készülő kötetbe n.
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betölteni a művészet i alap oktatás, hiszen a tanulók főként úgy jelentkeznek ebbe az iskola-
típusba, hogy speciális képességeik többnyire felszínre sem kerülhettek, s csak erősebb 
érdeklődésük, kíváncsiságuk vonzza ide őket.

Tehetség – érdeklődés, kitartás, kötődés

A fenti adatokból, tényekből is következik, hogy az alapfokú művészeti nevelésre, oktatásra 
sokrétű és hangsúlyos feladat hárul, s nem egyszerűsíthető csak a kiemelkedően tehetsé-
gesek fejlesztésére.

A ma általános tehetségmodellek több lényeges tehetség-összetevőt emelnek ki; a 
kiváló általános és speciális adottságok mellett elengedhetetlennek tartanak bizonyos 
személyiségtényezőket is, mint az érdeklődés, a kitartás, a kötődés. Ez utóbbi személyiség-
elemek valamelyike szinte minden művészetiskolai tanulóra jellemző, ami miatt általános 
tehetséggondozásról beszélhetünk. Erre az átlagot meghaladó többletlehetőségre mint 
tehetségelemre építhet az alapfokú művészetoktatás, amely heti négy tanórában foglal-
kozhat a tanulókkal.

Már a tehetség felismerése is hosszabb folyamat, amely a tanár és a diák együttes tevé-
kenysége során valósulhat meg. A felismerés gyakran nem egyszerű, mert az átlagon felüli 
képességek sem mindig nyilvánulnak meg egyértelműen a teljesítményekben. A tehetség 
azonosítása akkor lehet csak eredményes, ha különféle képességterületeket megmozgató, 
változatos tevékenységeket végeznek a diákok, ha sokféle kihívással találkoznak.

Az egysíkú pedagógia nem képes sem feltárni, sem kibontakoztatni a tehetséget. Olyan 
pedagógusokra van szükség, akik érzékenyek, és nem sablonokban, normákban, közhe-
lyekben gondolkodnak. Fontos, hogy átgondolt rendszerekbe tudják szervezni a különféle 
képességeket aktivizáló feladatokat, hogy felszínre kerülhessenek azok az adottságok, 
amelyekre a fejlesztés során mint erősségekre építhetnek, és amelyeket természetesen 
tovább is alakíthatnak.

A tanári személyiség
szerepe

A pedagógus a munkája során szám-
talan módszer, lehetőség közül vá-
laszthat, melyek nagyban segíthetik 
hivatásának hatékonyságát. A neve-
lő-oktató tevékenység legfontosabb 
tényezője mégis a tanári személyiség. 
Egysíkú, fantáziátlan, motiválatlan, 
bátortalan vagy szintetizálásra nem 
képes pedagógustól nem várható, 
hogy hatékony legyen a tehetség-
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gondozás terén. Már a legkisebbekkel, az óvodásokkal való foglalkozás során is fontos a 
nevelő elfogadó, közhelyektől mentes bátorsága, amely érzelmi inspirációt és lehetőséget 
teremt a változatos tevékenységekhez, s mentes mindenféle sablonos elvárástól, közhelyek 
közvetítésétől.

Két gyakorlati példa
Egy személyes tapasztalat erősített meg abban, hogy a tanulói érdeklődés, elkötelezettség 
szinte elegendő alapot biztosít az általános iskolai korosztályban a tehetség fejlesztéséhez. 
Hat évig tanítottam egy olyan művészeti iskolában, ahol megközelítően kétszáz gyerek 
közül választottak ki egy osztálynyi jó képességű, jó adottságú tanulót, ahol még a szülői 
el kötelezettség és motiváltság is megmutatkozott. Lehetőségem volt ez idő alatt végigkí-
sérni fejlődésüket. Tíz évvel ezelőtt viszont egy csepeli általános iskola átlagos osztályából 
az érdeklődő diákok jelentkeztek az akkor induló első „művészetis” csoportomba. Itt csak a 
felkínált művészeti ág iránti vonzódás és kíváncsiság volt kiválasztottságuk oka. Az indulás-
kor attól tartottam, hogy képtelenség lesz olyan eredményeket elérni ebben a csoportban, 
mint az előző, válogatottan jó adottságú és hátterű gyerekeknél. Háromnegyed év elteltével 
döbbenten tapasztaltam, hogy bizonyos vizuális és kreatív képességeik elképesztő ütemben 
fejlődnek. Három év múlva a kreativitás és számtalan képzőművészettel, vizualitással kap-
csolatos képességelem terén fejlettebbek voltak, mint a korábbi tanulócsoportok.

Hogyan csináljuk Csepelen?
Hasonló izgalmas előrelépést tapasztaltunk a csepeli alapfokú művészeti iskola képző- és 
iparművészeti ágán, ami az itt tanító pedagógusok szakmai fejlődése és igényessége nélkül 
nem következhetett volna be. Csepelen 10 éve működik a Nagy Imre ÁMK Alapfokú Művé-
szeti Iskola. A kerület nyolc általános iskolájában folyik művészeti nevelés képző- és ipar-
művészeti ágon grafi ka, festészet, textil, kézműves tanszakú csoportokban. Az oktatásban 
általános iskolai rajztanárok, képző- és iparművészek vesznek részt. Az első néhány évben 
ennek a művészeti ágnak nem volt szakmai vezetése. A pedagógusok fi zikailag is egymástól 
távol dolgoztak, csak év végén volt egy közös kiállítás abból az anyagból, amelyet ők az éves 
munkájukból kiválasztva beküldtek a „székhelyre”. Eltérő minőségű munkák és általános 
„gazdátlanság” volt a jellemző, annak ellenére, hogy az iskola vezetősége szorgalmazta és 
támogatta is a tanárok szakmai, módszertani továbbképzéseken való részvételét. Az ötödik 
évtől gondozom ezt a művészeti ágat mint szakmai vezető, s a valóságban tapasztalhat-
tam meg azt, hogy a felnőttek általános, kreatív és pedagógiai tehetsége is rejtekezni tud, 
ha nem hozzuk ösztönző helyzetbe őket, ha nem teremtünk számukra megfelelő körülmé-
nyeket és kihívásokat. Három területre összpontosultan jött létre a fejlődés, ezek azért 
is érdekesek, mert a tanulói tehetséggondozással szinte teljesen szinkrónban vannak: (1) 
szakmai, speciális módszertani ismeretek gyarapítása, elmélyítése; (2) kreativitást fejlesztő 
tréningek, helyzetek teremtése; (3) közösséggé formálódás, mely a személyes és a szociá-
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lis képességeket aktivizálta, fejlesztette. 
Ezeken kívül lényeges elem, hogy minden 
kollégának, résztvevőnek éreznie kell sze-
mélyes fontos ságát, s hogy egyéni érté-
keikre, ötleteikre, munkájukra szükség 
van, számítunk rájuk.

Fontos motiváló, tudatosító és inspi-
ráló tényező, hogy félévente megmutatjuk 
egymásnak óralátogatások, kirakodások 
és egy óriási kiállítás segítségével, hogy 
az adott időszakban mit végeztünk, mi-
lyen folyamatba, rendszerbe szerveztük 
az egyes feladatokat. A tudatosítást segí-
tik a beszélgetések, a munkák elemzése, az eredmények, hiányosságok feltárása, az ebből 
fakadó új lehetőségek, utak keresése, melyekhez a célzott tematikájú előadások, műhely-
foglalkozások, tréningek adnak bátorítást. A kiadványok, feladattárak, tanulói munkák 
archiválása is számtalan felhasználási lehetőséget nyújt. 

Minden évben van egy – mindenki számára kötelező – közös téma, ez nem egy külön-
álló produktum létrehozását igényli, hanem egy olyan művészeti, vizuális, illetve fogalmi 
problémát takar, amelynek az adott időszakban a tanári, tanulói fi gyelem középpontjába 
kell kerülnie. Természetesen az egyes csoportok az adott témát úgy dolgozzák fel, hogy 
az szervesen beépüljön a pedagógus éves munkatervébe, a tanulócsoport évfolyami és 
tanszaki követelményeibe.

A témák meghatározása – különösen az első években – a hiányosságokra, a kevésbé 
használt képességekre irányította a fi gyelmet. Izgalmas kiállításaink születtek már így a 
méret- és léptékváltás, a fények, a szék, Weöres Sándor-versek és ismert művészeti alko-
tások feldolgozása során készült tanulói munkákból. Feltétlenül megtérül a befektetett 
többletenergia, hiszen a rendkívül gazdag és változatos anyagot bemutató kiállítások és a 
megelőző alkotói folyamatok remek lehetőségei a szakmai beszélgetéseknek, a megújulás-
nak, a feltöltődésnek, amelyek nyomon követhetően gazdagítják a tanulói tehetséggondozás 
eszköztárát. 

Minden közös téma felhívás az együttgondolkodásra, a hasonlóságok és a különbségek 
elemzésére. Kihívás, mely megmutatja a pedagógusnak és a diáknak is a keretek, szabályok 
közt megvalósítható szabadság lehetőségét, az értelmezés, megközelítés változatosságá-
ból eredő gazdagságot, s mindezek felszabadító erejét. Az egy témával, témakörrel való 
hosszabb ideig tartó foglalkozás elmélyültséget és nagyfokú szellemi inspirációt, valamint 
leleményes megoldásokat teremthet. Egymás számára ötleteket, technikákat, valamint 
újabb és újabb megközelítési módokat mutathatnak.

Egy utóbbi izgalmas közös témánk a „szék” volt, amely lehetőséget adott a tanulmány 
jellegű feladatokon, a vizuális játékokon, az anyagmanipulációs és plasztikai kísérleteken, 
valamint a tárgytervezésen, átalakításon és a konkrét tárgykészítésen keresztül számtalan 
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speciális képzőművészeti, kreatív és személyes képesség, tehetség-összetevő fejlesztésére. 
A fő műnek számító, többnyire csoportmunkában készített székátalakítások kiváló lehe-
tőséget teremtettek a tanulói együttműködésre, mely aktivizálta a személyiségtényezők 
fejlesztést is.

A képzőművészeti tehetség felismerése és fejlesztése

Természetesen a különböző életkorú, eltérő általános és speciális képességű tanulók ese-
tében más és más a művészeti nevelés és tehetségfejlesztés szerepe, feladata. Napjaink 
iskolai valóságában az oktatás egyik legnagyobb kihívása a művészeti nevelés, amennyiben 
szeretnénk azt „jól csinálni”, s a terület lehetőségeit kihasználni. 

Mérhetetlenül tág és gazdag ez a művészeti terület. Ha a képző- és iparművészetről 
beszélünk, és beleértjük az ősművészetektől napjainkig a képzőművészet teljes anyagát 
– szerteágazó, változatos kifejezési nyelvét, technikáit, műfajait, eszméit, funkcióit, stílu-
sait –, akkor az már mint ismeretmennyiség is több tantárgynyi lehet. Ám a képző- és ipar-
művészettel való aktív kapcsolat sokkal több, mint tartalmi és technikai ismeretátadás és 
egyes speciális képességelemek fejlesztése. Itt jelen lehet a tehetség több fő összetevőjének 
(mint a kreativitásnak és a személyiségtényezőknek) alakítási lehetősége is.

Szem előtt kell tartanunk, hogy a művészet élő, alakuló-változó autonóm létmező, 
sajátos dimenzió. Ha ebben a közegben otthon akarja érezni magát bárki – ha szeretnénk, 
hogy diákjaink élni tudjanak e dimenzió kínálta lehetőségekkel –, akkor az őket „segítő” 
tanároknak is folyamatosan alakuló, elmélyült kísérőkké, katalizátorokká kell lenniük, akik 
képesek egy autonóm világ folyamatosan változó játékszabályai között kísérletezni és alkotó 
módon tanítani. 

Csak a művészeti ág sajátos lehetőségeinek tudatában lévő pedagógusok képesek az 
igazi tehetség azonosítására és fejlesztésére, valamint e lehetőségeket eszközként használva 
olyan általános fejlesztést is végezni, amelynek eredménye, haszna esetleg más területeken 
érvényesül majd. 

A képzőművészeti tehetség számtalan speciális képességre épül, ezeket vizuális-téri és 
testi-mozgásos képességcsoportba szokták sorolni. A képzőművészeti tehetség felismeré-
se során általában több összetevő esetében mutatkozik átlagot meghaladó képesség, de 
van, hogy csak önmagában egy-egy képességelem emelkedik ki. Mindenképpen hosszú, 
sok tényezős azonosítási és fejlesztési folyamatra van szükség, amelynek során igen válto-
zatos tevékenységeket kell végezniük a tanulóknak, hogy alkalom legyen a képzőművészet 
területén használatos képességelemek feltárására és kibontakoztatására. 

A tehetség felismerésének folyamata egyben fejlesztési lehetőség is, amely óvodás- és 
kisiskoláskorban a legidőszerűbb és a legintenzívebb.
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Az eredményes tehetségfejlesztés feltételei
Az eredményes tehetségfejlesztés hosszas, soktényezős folyamat, melyben számtalan ké-
pességelemnek kell aktivizálódnia és megérnie. Számtalanszor tapasztalható, hogy még a 
speciális képességek fejlődését is támogatja az eltérő képességek erősödése.

Érdemes átgondolnunk a napjainkra oly jellemző tendenciát, mely azt mutatja, hogy 
erősen szakosodott a tudomány és a művészet. Ez a részeire szakadozottság jellemzi az 
oktatást is. Vannak törekvések – mint például a projektoktatás –, melyek ezt a túlzott 
szakosodást szeretnék oldani, de alapvetően a specializált tudás- és képességfejlesztés az 
általános és elsőrendű cél.

Bár jogos és fontos is ez az igény, mégsem hanyagolható el az alapfokú oktatásnak 
az a kardinális feladata, hogy feltárja a gyerekek képességeit, s lehetőleg minden oldalról 
fejlessze őket, annál is inkább, mert ez az életkor a legalkalmasabb rá. Ahogy fi zikai életünk 
teljességéhez hozzátartozik, hogy minden szervünk (szem, fül, száj, végtagok stb.) ép és 
egészséges legyen, ugyanúgy fontos, hogy szerveink szellemi, lelki síkon is edzettek, fej-
lettek és egészségesek legyenek, s így napjaink sokirányú kihívásaira megfelelően tudjanak 
majd reagálni.

A különféle művészeti ágak más-más kifejezési módon közvetítik a lelki, szellemi tar-
talmakat, a gondolatokat. Egy diák vagy egy tanár belső szabadsága annál nagyobb lehet, 
minél gazdagabbak a kifejezési lehetőségei, s azokat minél tudatosabban tudja vágyainak, 
elképzeléseinek megfelelően alkalmazni. Egy adott tartalom esetén időnként analóg módon 
áthallások és némi átjárhatóság is van a különféle művészi kifejezési nyelvek között. Ezt 
a kivételes lehetőséget lehet és érdemes is felhasználnunk a képzőművészeti nevelésben, 
a tehetség feltárásának folyamatában. Természetesen a diákok életkorától függően más 
és más játékok, feladatok, műfajok alkalmasak arra, hogy a változatos kifejezési nyelvek 
lehetőségeit használhassák.

Munkaforma, vizualitás, személyiség
A művészet a világot tükrözi, teremti újra, változó, öntörvényű módon. Az alkotások s ha-
tásaik olyan összetevőkkel és tartalmakkal rendelkeznek, amelyeket tanítani képtelenség, 
miközben jelenvaló és érzékelhető az erejük. E képtelenség feloldását az oktatásban csak 
valamiféle kísérletező megtapasztaltatás útján próbálhatjuk meg, egy olyan kettősség be-
kapcsolásával, amely egyszerre teremt lehetőséget a példa követésére és az önérvényesí-
tésre (önmegismerésre, önkifejezésre, önhűségre).

A művészeti nevelés alapjainak, optimális és eredményes helyzeteinek, a tehetséggondo-
zásnak megteremtésében fontos, hogy a pedagógus és a diák is egyszerre legyen résztvevő, 
alakító és megfi gyelő. Mindemellett a művészeti nevelés és tehetséggondozás akkor érheti 
el célját, ha kihasználja annak lehetőségét, hogy

változatos és izgalmas munkaformák és feladatok segítségével, • 
aktív tapasztalási és vizuális alkotói folyamatokon keresztül, • 
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a személyiség alakításának, formálásának bekapcsolásával fejlessze diákjait.• 
E hármas egység (munkaforma, vizualitás, személyiség) összetett és tervezett jelenléte 
hozza létre azt az autonóm játékmezőt, amelyben szerephez kell jutnia a kísérletezésnek 
és a véletlennek.

E nagyobb egységek összetevőinek sokaságát most nem részletezem. A feladatok, fel-
adatsorok, projektek, illetve féléves, éves munkatervek összeállításánál viszont át fogó, 
minél teljesebb részletezésük elengedhetetlen, hogy mindig a célunknak megfelelően tud-
juk alkalmazni és kiemelten hangsúlyozni a részegységeket. Természetesen hosszabb idő 
alatt teljesebb, változatosabb lehetőségeket, megközelítési módokat kell nyújtanunk a 
diákoknak.

Minél határozottabban megmutatkoznak a tanulók saját speciális képességei, annál 
célirányosabb egyéni fejlesztési utakat, feladatokat tervezhet a pedagógus.

A képzőművészeti tehetséggondozás első lépései akár óvodáskorban elkezdődhetnek, 
ám itt inkább egy alapozó, érzékelésfejlesztő, élményszerző, érzelmi fejlődést segítő foglal-
kozásról lehet szó. A hangok, a mozgás és a látvány a gyermek három különböző érzékelési 
területét képesek – akár egy időben is – mozgásba hozni és fejleszteni. A különféle érzékelési 
területek felébresztését célzó játékok egy feladatsorba építésével lehetővé válik, hogy az 
eltérő érzékelési területekhez tartozó szokatlan kifejezési nyelvek egymást erősítő, eredeti 
konstellációkban fejezzék ki az adott témát, szellemi tartalmat, vizuális problémát.

A gyerekek a közös játék, alkotás során szerzett tapasztalatok és az átélés folytán 
juthatnak annak megéléséhez és felismeréséhez, hogy a dolgok egymással összefüggésben, 
kapcsolatban vannak. Mivel a képzőművészet a leginkább kézzelfogható, materiális kifejezési 
forma, a két éteribb (anyagtalanabb) művészeti ág és a lélekmélyi gazdagság benne tapint-
ható ki a leginkább. Az inspiráció, „mélybe hatolás” a hang, a zene és a mozgás húrjain a 
legerőteljesebb. A hangokra, zenére mozduló test lelkünk rezdüléseit követve nyomot hagy, 
nemcsak jelképesen, de papíron, vásznon, tárgyakon és hasonlókon is. Így a kép, a tárgy 
– amelyet látunk – nem más, mint érzéki, lelki tartalmaink lenyomata.

A kisiskoláskorban sem a speciális képességek fejlesztése a cél, hanem inkább egy átfogó 
alapozás és a tehetség általános képességeinek a fejlesztése.

A képzőművészeti nevelés remek lehetősége, hogy a tanulók a vizuális problémákat 
gyakorlati, tapasztalati módon, különféle tevékenységek során, életkori sajátosságaiknak 
megfelelő témák, szellemi tartalmak keretében dolgozzák fel.

A vizuális problémákat egy-egy téma, témakör, szellemi tartalom szövetébe ágyazot-
tan, egy-egy nagyobb ívű – 2-3 hónapos, féléves vagy akár éves – feladatsorban, illetve 
projektben dolgozhatjuk föl. Az egy témával, témakörrel való hosszabb idejű foglalkozás el-
mélyültséget és nagyfokú szellemi inspirációt ad, valamint leleményes megoldásokra ösztö-
nöz. Változatos, izgalmas megközelítési módokat és technikákat lehet és kell felkínálnunk. 
Elő nyös lehet egy-egy nagyobb műtárgy csoportmunkában való létrehozása, amely már 
eb ben a korban is az intenzív és differenciált tanulói együttműködés lehetőségét nyújtja. 
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Az átgondolt, tudatos, fokozatosan építkező feladatok sora vezethet el a tanulói alkotó-
tevékenység inspirálásához, ösztönzéséhez. Ennek feltétele, hogy a tanuló birtokában legyen 
olyan magabiztosságot adó fogódzóknak, amelyek ismereti, tapasztalati bázisán nyug-
szanak.

Nem mindig a produktum, a végeredmény a lényeg, hanem a pontosan, egyértelműen 
meghatározott érzékelési területek, képességek, kompetenciák intenzív fejlesztése.

Fontos a vizuális információk szerzése, gyűjtése is, de ebben a korban nem elsősorban 
a külvilág rajzi tanulmányozása által. Gazdag, érzékletes tapasztalatokhoz kell juttatnunk a 
tanulókat, akár az érzékek szokatlanság révén való élesítésével, hogy az segítse az emléke-
zet működését is (vizuális, verbális, auditív, kinesztetikus, taktilis, kombinatív és imaginációs 
játékok segítségével). A végtelen felfedezések lehetőségét kell megteremtenünk. 

Mesefolyam

Iskolánk tanárai az első évfolyamokon szívesen építik, kapcsolják össze a feladatokat, fel-
adatsorokat egy-egy mesefolyammá. Az éves munka szellemi, tartalmi vázát adhatja olyan 
mese, történet, amelynek óráról órára tovább szőtt elemei, bonyodalmai újabb és újabb 
feladatok elvégzését kívánják a tanulóktól. A mese klasszikus felépítésének, elemeinek, 
fi guráinak, szerkezetének segítségül hívásával vonhatjuk be és ösztönözhetjük a gyerekeket 
mint a hős segítőit, a gyengék védelmezőit, az ármánykodó ellenség legyőzőit. A feladatok 
levélben, tikos üzenetekben, felhívásokban, töredékekben juthatnak el a tanulókhoz. Vál-
tozatos tevékenységeket, alkotásokat, tárgyátalakításokat, játékokat és hasonlókat kell 
végezniük a gyerekeknek a hőst segítő, az ártót gyengítő és ártalmatlanná tevő kalandok 
során. A feladatokhoz kapcsolódó – még szunnyadó – élményanyagot, a vizuális képzetek 
bővítését játékkal, hangokkal, mozgással, tapintással hozhatjuk felszínre. 

Ez az életkor alkalmas arra, hogy a tanulók a különféle érzékszervekkel felfogható 
és a hozzájuk kapcsolódó, átélhet ő élményeket játékok, mesék segít ségével átérezzék, 
megtapasz talják. E játékok és tapasztalások által valósulhat meg az érzékelés fi nomítá-
sa, iskolázása, amelynek során 
számtalan vizuális-téri és testi-
mozgásos képesség fejlődhet, 
erősödhet.

Az is fontos, hogy a külön-
féle érzékszervek által fel-
fogható élményeket a képzelet 
– bels ő lá tás – segítségével 
tudják össze kapcsolni; érzékel-
jék, meg értsék az érzékszer-
vekhez kapcsolód ó kifejezési 
nyelvek közti „átjárhatóságot”, 
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analogiku s kapcsolatot. Immár speciális cél az, hogy képesek legyenek az érzéki és hangu-
lati élményeiket a vizuális nyelv alapelemeinek segítségével sík és plasztikai alkotásaikon 
is megjeleníteni. 

Tapasztalatom szerint nemcsak folyamatos érdeklődést, inspirációt teremt a mesében 
való részvételük, hanem feladattudatukat, kitartásukat is erősíti, és intenzív érzelmi átélésre 
is lehetőséget ad.

A képzőművészeti nevelés során a különféle művészeti ágak kifejezési módjainak hasz-
nálata nemcsak érzékelést-fi nomítást segítő lehetőség és alkotást inspiráló eszköz lehet, 
hanem egy izgalmas komplex médium, a performance alapja is, amely több sajátos képesség, 
kreativitás és személyiségtényező felismerését és fejlesztését segítheti.

Performance

A performance az angol nyelvben eljátszást, előadást, bemutatást jelent. Az alsóbb év-
folyamok esetében inkább ezen eredeti, s nem a posztmodern által újradefi niált értelemben 
hozhatunk létre performance-okat. A képzőművészeti foglalkozások során „használt”, átélt 
játékok, inspirációs gyakorlatok felfűzésével, felhasználásával állhatnak össze a kis előadá-
sok, melyeknek talán legalkalmasabb bemutatási lehetőségei a hozzájuk kapcsolódó kiállítás 
megnyitója. A gyerekekkel létrehozott performance kiállítási térben való bemutatásának 
egyik fontos indoka a rítusjelleg, mely egyrészt az alkotófolyamat élményszintű újra élése, 
másrészt a nézők segítése a befogadás útján, akiknek bepillantást enged az alkotók élmény-
hátterébe.

A performance olyan képességelemeket használ, amelyek érzékelhető, érzékekre ható 
és tartalmi közlésekkel szolgálnak a közönségnek. 

Egy performance a tanuló számára nemcsak egy hosszabb időszakot átfogó feladatsor 
motiváló végeredménye, hanem a folyamatos önmegismerésre is lehetőséget adó élmény-
teremtő átéltség. 

A performance létrehozása során számtalan képességelem egymást erősítő, szimultán 
jelenlétét alkalmazhatjuk a képzőművészet, a zene, a mozgás és a színjáték területéről. E 
képességelemek szinte kivétel nélkül értelmezhetők a vizualitás síkján is. Érdemes a játékok 
során e képességek alakulását tudatosan fi gyelnünk, s lehetőséget teremteni a gyenge, nem 
használt képességek megmozgatására, fejlesztésére, amelynek hatása a vizuális kifejezés 
terén is tapasztalható lesz. Néhány képesség, képességelem megfi gyelési szempontját adom 
a performance műfaji sajátosságai szerint, melyeknek fejlesztésére érdemes fi gyelni.

Térhasználat 
A játék létrehozásának során milyen mértékben használják az adott tér minőségét, méretét? 
Mennyire képesek játszani a személyes terekkel, milyen mértékben tudnak fi gyelni egymásra, 
befolyásolta-e ez a saját játékukat? Látvánnyá szerveződik-e a térben való játékuk, milyen 
annak komponáltsága, mennyire egyensúlyos vagy félrecsúszott, billenő a kompozíció?
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Gesztus, mozgásjegyek
A vázolni kívánt szerep és karakter mennyire halvány, bizonytalan, merev sematikus vagy 
erős dinamikus, magabiztos, eredeti mozgással, gesztusokkal felépített? Milyen a mozdu-
latok plasztikussága, láthatók-e egyedi, árnyalt gesztusok?

Ritmus 
Milyen a játék egészének ritmikája, egyhangú vagy változatos? Van-e ritmusváltás a tar-
talmi egységek között, megfi gyelhetők-e tagolások? A különféle hangulati elemek milyen 
mértékben ábrázolódnak? A nyugalom, a harmónia, a dinamika és a feszültség miből fakad, 
külső vagy belső ritmusból?

Hangzás 
Mennyire színes, érzékeny, visszafogott, egyhangú vagy éppen kontrasztos a hallható anyag? 
Mi befolyásolja, határozza meg a „hang-szer” választását, s a rajta való játékot? Milyen 
hangzást fokozó lehetőségeket alkalmaznak?

Látvány
Jelmez, díszlet, fény, installáció. Mi befolyásolja a fenti elemek használatát, formálását: 
érzelmek, szimbólumok, ismeretek vagy praktikum? Hány szempontot és milyen mértékben 
tudnak fi gyelembe venni?

Tartalmi megjelenítés
Milyen módon közelítik meg és dolgozzák fel az adott témát, szellemi tartalmat? A megje-
lenítés eszközei egy időben hányféle síkon, hány érzékre hatóan működnek?

Tapasztalataim szerint kisiskoláskorban a performance elemei együtt formálódnak a képi 
anyaggal a vizuális tartalmak megelevenedése, életre keltése során, egy egymásra épü-
lő folyamat szerves részeként. Egy-egy jelenség, fogalom, környezeti elem sajátosságait, 
„emberi vonásait” kutatva, nem csupán a vizuális nyelv használatával, hanem a hangok, 
zörejek, dallamok, ritmusok, fények és mozdulatok segítségével is. Ennek a felfedező ta-
pasztalásnak ebben a korban többnyire mesébe sűrített játéka, összhangzása lehet végül 
egy kis színjáték.

Az élményteremtés és a gazdagabb érzékelés okán szinte minden vizuálisan megjele-
nített témát valamilyen hangzó és mozgásos játékkal, imaginációval eleveníthetnek meg. 
A feladatsor vége felé ezekből a kis helyzetgyakorlatokból, hangulatelemekből és karakter-
megjelenítésekből áll össze egy-egy történet. 

E komplex megközelítési mód érzékelhető haszna a vizualitás terén, hogy az intenzí-
ven átélt élmény hatására létrehozott tárgynak, képnek a személyesség jóvoltából sokkal 
elevenebb, gazdagabb vizuális üzenete, tartalma van. 
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Projektmódszer

Ha szeretnénk kihasználni a csoportos oktatás előnyeit és mégis megvalósítani az egyénre 
szabott fejlesztést, akkor érdemes alkalmaznunk a napjainkban egyre népszerűbbé váló 
projektmódszert. Azért is lehet hatásos ennek az oktatási, fejlesztési módszernek az alkal-
mazása, mert abban az időszakban használható a leggördülékenyebben, amikor a diákok 
már nagyobbak, felső tagozatosak, és amikor képességeik fejlettsége, illetve hiányosságai, 
erősebb vagy gyengébb területeik is megmutatkoztak.

A projektmódszer a tanárnak és a diáknak is valódi fejlődési esélyt kínál, lehetőséget 
teremt a folyamatos megújuláshoz vezető keresésre. A szokatlan, sokszor kiszámíthatatlan 
helyzetek megkönnyítik a közhelyektől és a rögzült meggyőződésektől való elszakadást. 
Mivel a tanár is újszerű közegbe kerül, könnyebben segítheti a tanulókat ahhoz, hogy saját 
szemükkel nézzék a világot, használják minél jobban saját képességeiket, merjenek keresni, 
kísérletezni.

A magasabb évfolyamokon – a 12-13 évesekkel – a projektmódszer és a kooperatív ta-
nulás sajátosságait már bátran alkalmazhatjuk nagyobb lélegzetű, hosszabb időszakon át 
épülő fejlesztő feladatsorokban. 

Az átfogó, tágabb téma meghatározásánál fontos a tanulócsoport érdeklődését fi gye-
lembe venni, hogy eléggé újszerű, különleges legyen, és mégis kapcsolódjon a valósághoz, 
főként a kézzel fogható végeredmény kapcsán.

Jó motiváló és fejlesztő erő, ha a közös produktumot létrehozó feladatvégzés valódi 
kihívás, s ha a tanulói munkák és alkotások e nagy egész szerves és nélkülözhetetlen része-
ként is megjelennek. Minél nagyobbak és tapasztaltabbak a tanulók a kooperatív tanulás 
és projektmódszer terén, annál nagyobb lesz önállóságuk és együttműködésük is, s ennek 
megfelelően egyre inkább megvalósulhatnak saját elképzeléseik. 

A tanár feladata, hogy olyan körülményeket hoz-
zon létre vagy kínáljon fel, amelyek alkalmas helyzetet 
teremtenek a kevésbé használt, gyengébb képességek 
fejlesztésére, az erősségek kihasználására, a véletlen-
nel való játékra és az önvállalásra, melyek a kreativitás 
fejlesztésének alapfeltételei.

A tanulók ebben az életkorban gondolataik tartalmi 
üzenetét igyekeznek minél több – érzékelési, mentális és 
szimbolikus – síkon is kifejezni. Élvezik, ha a közlési síkok 
számát a szokatlanság síkjával is növelni tudják.

Az idősebb diákok (12–16 évesek) kooperativitása, 
illetve projektmunkában való tevékenysége főként in-
tellektuális képességeik fejlődésének és saját szemé-
lyiségük árnyaltabb megismerésének köszönhetően 
egyre erőteljesebb. Ebben szerepet játszik az is, hogy 
már kifejlődik bennük a kitartó, folyamatosan fi gyelő, 
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koncentrált, szorgalmas munkához szükséges igényesség. Fejlődésükhöz hozzájárul még, 
hogy megfi gyeléseiket, érzéseiket szinte minden esetben tudatosítják, véleményüket, gon-
dolataikat egymáséival összevetik, ha kell, ütköztetik. 

Az egyéni fejlesztésnél viszont fi gyelembe kell vennünk, hogy az egyes diákoknak saját 
korosztályukban, csoportjukban való alkotás során más és más képességek, kompetenciák 
erősítésére van szükségük. Van, akiknek a bátor spontaneitáshoz vagy a részletek meg-
fi gyeléséhez, annak tudatos rögzítéséhez kell lehetőséget teremtenünk.

Ahhoz, hogy segíthessük a tehetségeseket és a lemaradókat, természetesen tudnunk 
kell, hogy melyek azok a képességek, amelyekre mint jól működőkre számíthatunk, és melyek 
azok, amelyeket fejlesztenünk kell.

Ekkor is fontos, hogy a gyerekeknek lehetőség szerint minél több képesség-összetevője 
fejlett, fejlesztett legyen. Ennek remek útját kínálja egy olyan új szemléletű képzőművésze-
ti nevelés, amely bátran alkalmazza a kortárs művészeti műfajok adta sokszínűséget és 
komplexitást. Megvalósíthatósága abban rejlik, hogy a 12-13 év feletti diákok is szeretnek 
„játszani”, különösen akkor, ha nem kell „szégyellniük” magukat, ha egy kicsit a felnőt-
tek is belevonódnak ebbe a körbe, és ha valami cél által valódi értelmet nyerhet a játékuk 
(pl.: akció, rendezvény, környezetalakítás, kiállítás és annak megnyitója). 

A projektek és a kooperatív tevékenységek azért rendkívül hasznosak, mert ezekben 
megnyilvánulhatnak és nélkülözhetetlenné lehetnek a tanulók személyiségének egyedi vo-
násai. Így a közös csoportos munka mindenki szemében a lehető legnagyobb érték lehet. 
A szerepek, a feladatok és a közös munka alkalmas önismeretük és önértékelésük javítására, 
és támogatja tehetségük magasabb teljesítményekben való megnyilatkozását. 

A kooperatív munkában jártas, nagyobb lélegzetű, közös feladatokhoz, feladatsorokhoz 
szokott, kellően önálló tanulók már a projekttéma kitalálásában is aktívan részt vehet-
nek. A tanár feladata, hogy mint tapasztalt vezető, segítse a felmerülő ötletek minél több 
szempontú megközelítését, egybevetését, s bátorítsa a vizuálisan izgalmasabb, nagyobb 
kihívásnak számító témák megvalósítását. Rendkívül érdekfeszítő játékteret hozhat létre a 
vágyak és képességek, valamint a valóság és a véletlenek találkozása, amely folyamatosan 
alakuló viszonyokat, szabályokat, ütközéseket teremt. A téma, a feladat meghatározásánál 
fontos tényező lehet a csoport tagjainak érdeklődése, vágya. Az anyaggyűjtés, -keresés, 
-kutatás, a véletlen helyzetek, a talált anyagok és eszközök, valamint a lehetőségek sokszor 
szükségszerű tervmódosításokat követelhetnek.

Valójában az egész projektmunkát izgalmas, fi nom feszültség jellemezheti, amelyet a 
véletlenekkel, az adott lehetőségekkel, képességeinkkel és vágyainkkal, valamint mindezek 
folyton változó viszonyával folytatott érdekfeszítő játék hoz létre. 

A diákok változó összetételű párokat, csoportokat hozhatnak létre olyan kisebb-nagyobb 
munkákhoz, amelyeket újszerű kihívásként élnek meg. Az egyes elemek összekapcsolása, 
összeépíthetősége a munka nagy egészével evidens és elsőrendű a szemükben.

A projektek során többször azt tapasztaltuk, hogy a munka egy organikus szervező-
désű feladatrendszerré alakult, amelyet a készítés folyamata, a tárgyak, a helyzetek, az 
eszközök és a gyerekek képességei, belső késztetései szakadatlanul inspiráltak, tovább-
fejlesztettek.
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Összegzés

A bemutatott iskolai gyakorlatból is kiolvasható, hogy a tehetséggondozás milyen sokrétű, 
soktényezős folyamat, s nem elegendő csak a speciális képzőművészeti képességek kibon-
takoztatására koncentrálni, hanem számtalan más összetevő aktivizálása és fejlesztése is 
elengedhetetlen.

Ebben az összetett rendszerben rendkívüli szerepe van a tanár személyiségének, kom-
petenciáinak. Elengedhetetlen az inspiratív, változatos helyzetek megteremtése, melyekben 
a tanulóknak olyan tervezett feladatokat kell végezniük, amelyeknek valós értelmük van, 
folyamatba rendezettek, ösztönző kihívást rejtenek magukban, valamint biztonságot nyújtó, 
elfogadó szabad légkörben valósulnak meg.

Mozgásba kell hoznunk és ki kell bontakoztatnunk a fő tehetség-összetevőket; az álta-
lános és a speciális képességeket, a kreativitást és a személyiségelemeket.

A konkrét fejlesztő munkatervek, programok összeállításakor – már az írás elején jelzett 
három nagy egység (változatos és izgalmas munkaformák és feladatok; aktív tapasztalási és 
vizuális alkotói folyamatok; a személyiség alakítása, formálása) mellett és annak részeként 
még néhány nagyon fontos tényezőre, szempontra is fi gyelnünk kell, mint például: 

a tanulók életkora, csoportsajátosságok, egyéni adottságok, érdeklődés;• 
a csoporton belüli egyéni fejlesztés lehetőségei, eszközei; • 
kihívás, motiválás, ösztönző magas elvárás; • 
elmélyültség, feladattudatosság, az egy témával való hosszabb idejű foglalkozás  és • 
folyamatszerűség; 
változatosság, sokszínűség integrált módon;• 
interaktivitás és együttműködési lehetőségek, szociális érzékenység, önismeret;• 
komplexitás, átjárhatóság művészeti ágak, műfajok és tudásterületek között;• 
kreativitást elősegítő helyzetek alapfeltételei: játék, szabadság, véletlenek, a bizony-• 
talanság, kérdésesség s a belőle fakadó kétség, kétségelviselés.

A művészeti nevelés, tehetséggondozás haszna és eredménye sokkal nagyobb és tágabb 
területen jelentkezik, mint a „szűk” szakmaiság, a képző- és iparművészet. A tanulók hosz-
szabb idejű és aktív részvétele a programban érzékenyebb művészetbefogadóvá, -elfogadóvá 
teszi őket. Hozzájárul, hogy önmagukat és a világot egyénibb, önállóbb módon szemléljék, 
és életük, környezetük aktív alakítójává legyenek. „Megszerzett kreativitásuk” nem csupán 
a művészet területén, hanem az élet egyéb helyzeteiben és a hétköznapokban is hasznossá 
lehet.

*
Az illusztrációk a Nagy Imre ÁMK AMI tanulóinak munkái. A fotókat Geisbühl Tünde ké-
szítette.
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Kugler Erika

Egyensúly vagy kötéltánc?
A vizuális nyelv tanításáról

A szerző vizsgálódásának tárgya a vizuális nyelv problémaköre. A cikkben közölt 
órakísérleteit az egyensúlyprobléma érzékelésének, fejlesztésének kutatására 
fogalmazta, illetve e probléma taníthatóságának lehetőségeit vizsgálta. Ez az 
órasorozat részben példa arra, hogy milyen módszerekkel lehet vizsgálni egy je-
lenséget, amely a képalkotásban sajátos módon működik. Kizárólagos módszerek 
nem léteznek, azok megválasztása függ az alkotó tanár és a diákok személyisé-
gétől egyaránt. Lényeges azonban, hogy a tanár bármilyen módját választja is az 
alkotásnak, mindenképpen legyen alkotó, és próbálja tudatosan bevezetni diákjait 
az alkotás folyamatába. A cikkben bemutatott tanítási mód a tehetséges tanulók 
fejlesztésében kiváló, mert sok az áthatás a tudományok, az élet többi területei 
felé is, és a tantárgyi integráció értelmes megvalósításának fi lozofi kus példája.

Megjelenésekor a NAT négy nagy témakörbe osztotta a tananyagot: kifejezés, képzőművé-
szet; vizuális kommunikáció; tárgy- és környezetkultúra; vizuális nyelv. Az első három fejezet 
tartalmai viszonylag könnyen meghatározhatókká váltak a rajzot tanítók számára, a vizuális 
nyelv tanítása azonban igen sok nehézséggel jár. A NAT után megjelent kerettantervekben 
szereplő módosítások erre a problémára is utalnak. Vajon hol a helye a vizuális nyelvnek? 
A kerettantervek beolvasztották az egyes fejezetekbe a vizuális nyelv problémakörét, így 
lett: kifejezés, a képzőművészet vizuális nyelve, a vizuális kommunikáció vizuális nyelve, a tárgy- és 
környezetkultúra nyelve. A vizuális nyelv valóban minden területen működik, összefüggéseiből 
kiszakítva azonban nehezen funkcionál, és még nehezebben tanítható. 

Ha a vizuális nyelv, a képi elemek struktúrái és a verbális nyelv között párhuzamokat 
vonhatunk, a pont, vonal, folt olyan alapelemek, mint a nyelvben a betűk (hangok). Az 
alak, forma, fi gura olyan, mint a nyelvben a szó, a legkisebb jelentéssel rendelkező egység. 
A kompozíció hasonlítható a szórendhez: ha a képelemek helye változik a képen, változik 
a jelentés, eltolódik a „hangsúly” pontosan úgy, mint a nyelvben (különösen a kötött szó-
rendű nyelvekben, pl. a németben, ám a magyarban is változhat). De ez a meghatározás 
nem fedné le a probléma egészét, mert például a szín már semmilyen nyelvi alakulathoz 
sem hasonlítható (a ’hangszín’ fogalma metaforikus jelentésátvitel eredménye). A nyelvbéli 
érzékenység titkai – természetüknél fogva – talán könnyebben verbalizálhatók, míg a képi 
„nyelvtan” érzékelése, észlelése, tudatosítása, feltárása, a vizuális jelenségek szóbeli meg-
fogalmazása hosszas vizsgálódás eredménye. Nem véletlen, hogy hamarább alakultak ki a 
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nyelvtudományok, mint a „képtudományok”, mint ahogy az sem véletlen, hogy a nyelvben 
(beszédben, verbális kommunikációban) alkalmazott működési modelleket adaptálták és 
alkalmazták a kép (képalkotás, befogadás) működési elveire.

Vizsgálódásom tárgya tehát a vizuális nyelv problémaköre. 
Térben és síkban egyaránt működő szervezőerő az egyensúly, illetve az egyensúlyvesz-

tés. Mikor a gyerekek „Erre csörög a diót” játszanak, megpörgetik bekötött szemű társukat, 
hogy minden viszonyítási pontot elveszítsen. A pörgésből egy új viszonyítási rendszert kell 
kiépíteni, amelyben az egyensúlyviszonyok visszaállítása az első lépés. Csak ezután lehet-
séges egy új tájékozódási rendszer felállítása, amelyben felismerhetővé válnak a dolgok. 
E megmosolyogtató fi lozófi ába futó játék inkább az egyensúly tartalmi aspektusa, de azért 
az érzékelés pszichológiai szempontjából is helytálló. Míg a földi térben szinte egyértelmű 
jelenségről van szó, mely a gravitáció egyedüli „leküzdése” – gondoljunk például az építé-
szetre, az emberi mozgásra, a kerékpározásra –, addig sík képen való megjelenése különösen 
kifi nomult látást kíván. Sík képen a téri jelenség optikai „absztrakcióvá”, komponáló erővé 
válik. A „mérlegelv” a képalkotás során úgy működik, mint térben a kerékpározás. 

Az alábbiakban közölt órakísérleteimet az egyensúlyprobléma érzékelésének, fejleszté-
sének kutatására fogalmaztam, illetve e probléma taníthatóságának lehetőségeit vizsgáltam. 
Ez az órasorozat részben példa arra, hogy milyen módszerekkel lehet vizsgálni egy jelensé-
get, amely a képalkotásban sajátos módon működik. Felmerült bennem a kérdés: tanítható 
egyáltalán? Vajon érdemes általános iskolásokat terhelni e problémával, amikor egy olyan 
sajátos képességről van szó, amely képalkotás szempontjából inkább a művészképzésben 
fontos? Ahhoz, hogy a tanulók fi gyelmét ráirányítsam e jelenségre, illetve szemléletesebbé 
tegyem a probléma elemzését, az élet különböző területeire eveztem kísérleteimmel, ahol 
az egyensúlynak különös szerepe van, kezdve az emberi mozgás hétköznapi és művészi 
jelenségétől (tánc), a szobrászaton át az építészet statikai problémájáig. Másrészt azt is 
vizsgáltam kísérleteimmel, hogy a vizuális nevelés mely területein jelenik meg e különös 
jelenség, milyen lehetőségeket rejt a tanításban, ha nem témát keresek ürügyül vizuális 
problémák tanítására, hanem egy kiemelt probléma köré építek témákat. Az alábbi óra-
sorozat tehát minta egy probléma feldolgozására. Ugyanakkor egyszeri esettanulmány is, 
mivel nem teljes mértékben előre tervezett gondolatok láncolata, hanem az óra történései, 
tapasztalatai adták a következő órák ötleteit, továbbgondolását. Folyamatosan ébredtem 
rá, hogy mennyi téma alapja vagy összetevője az egyensúly. 

A szobrászati órákon a gyerekek szobrai „gurulnak”. Szoborkészítéskor vizuális probléma 
a szobor statikája. Az épületet mindig ösztönösen biztonságosra építik, szétterülő stabil vagy 
szimmetrikus alakzatokra törekednek. A lehetőségek egész sora bővül egyensúlyviszonyok 
formabontásával. Az emberi mozgás, testtartás értelmezhetőbb, és szebbé, érzékenyebbé 
tehető, ha tudatosítom bennük a mérlegelvet. Mindezek szépen maguktól is „átülnek” a 
képi ábrázolásba. Ha megnézzük az alsó tagozatosok kötéltáncosokról készült rajzait vagy 
a felső tagozatosok emberalakjait, érezhetők a képi ábrázolást megelőző elemzések az erők, 
ellenerők játékáról. A jelenség tudatosítása az elemzések után már az absztrakció szintjén 
is életbe lép. Ez tükröződik a drótszobrokon vagy azokon a gyermekrajzokon, ahol inkább 
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a kifejezés dominál, mert „kísérleti határt szabtam” a vizuális nyelvi elemek használatának 
(pl. csak színekkel, színfoltokkal, illetve egyszerű geometrikus alakzatokkal dolgozzanak). 
A feladatsor még bővíthető más feladatokkal is az agyagmintázástól a téri konstrukciókig. 
A síkábrázolás problémakörén belül vizsgálhatnánk a sötét és a világos értékek egyensúlyát, 
a formák méretviszonyaiból adódó egyensúly játékát, a színek mennyiségi kontrasztját a 
festészetben stb. 

Feladataimhoz Paul Klee gondolatai szolgáltak mottóul, melyek gondolatokat éb resz-
tettek bennem is. Rajzait csak néha mutattam kisgyermekeknek, inkább az én tudatomban 
jelentették egy-egy probléma kristálytiszta képi megfogalmazását. Azért néha probléma-
indítónak felhasználtam megfi gyelési szempontok adásával, hogy elkerüljem a „bácsi mért 
rajzol úgy, mint a gyerekek?” kezdetű kérdést. A feladatsorok előrehaladtával elértem, hogy 
szemük megszokta az absztrakciót is, és az egyensúly mint önálló jelenség már a képi fan-
táziájukban is megjelent. 

1. óra: A kötéltáncos egyensúlyoz

Testem felső része túl nehéz, a függőleges jobb felé billen. Lezuhanok, hacsak idejében nem kor-
rigálom lent úgy, hogy balra kinyújtom a lábamat, s így kiszélesítem az alapzatot. (Forrás: Paul 
Klee: A modern művészet elmélete, 9. Pedagógiai vázlatok. Magyar Iparművészeti Főiskola 
Könyvtár és Dokumentációs Központ, Budapest.) 

Célom az egyensúlyprobléma bevezetése. Eddigi tapasztalataim szerint az első–harma-
dik osztályos gyermekek korosztálya még nem eléggé tudatos ahhoz, hogy képi egyensúlyról 
beszéljek számukra. A téri egyensúly problémáját viszont tapasztalják. Vannak néhányan, 
akik ösztönösen ráéreznek a képmezőben fellépő egyensúlyviszonyokra is, de ez nagyon 
ritka. Többen érzik, hogy a képen egy-egy üres helyre még kell valami. De annak megér-
tésére, hogy a sötét és a világos felületek vagy a színek eloszlása hogyan okoz egyensúlyt 
vagy egyensúlyvesztést, még nem képesek. Viszont értelmezni tudják a mérleg elvét, hogy 
mikor mutat a mérleg egyensúlyt, vagy miként működik az ember mozgása folyamán. Ennek 
tudatosítására terveztem a következő órát.

Osztály: 1–2–3. osztály
Témakör: képzőművészet, vizuális nyelv

Feladatsor: Paul Klee• 
Téma: kötéltáncos egyensúlyoz a kötélen 
Vizuális probléma: játék a kötélen (lefeszített spárga): 

végigmenni a kötélen: • nem szabad leesni!
hátrafelé menni a kötélen;• 
fél lábon álló gyermek hogyan egyensúlyoz, hogy ne essen le;• 
fél térdre ereszkedés, egyensúly megtartása;• 
mérlegállás; • 
a karok szerepe, a dőléssel ellenirányú karmozgások, törzsmozgások;• 
rúddal egyensúlyozás. • 
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Az egyensúlyozó tanuló különféle nézetekből (elölről – oldalról).
Testrészek helyzete, pl. lépés szemből: az egyik láb takarja a másikat. Karok szemből, 

oldalról. 
Az egyensúlyozó mozgás síkábrázolása. 

Fejlesztési feladatok: térérzékelés, egyensúlyérzék fejlesztése; az emberi test elmozdulá-
sának, mozgásunk logikájának kifi nomultabb érzékelése. 

Tevékenység: kötéltáncos-játék – az egyensúlyozó mozgás síkábrázolása.
Technika: ceruzás vázlat; szabad kivitelezés.
Eszközök: ceruza, zsírkréta, fi lc, festés. 
Munkaforma, teremrend: egyéni.
Szemléltetés: élő modell, elemzésre szánt mű: Dougles Hall: Klee: The Thigthrope Walker 

(52. oldal, kép).

Óravázlat

Problémára hangolás

Mi történik a képen? (A cirkuszban a kötéltáncos 
egyensúlyoz a kötélen.)

Mi van a kezében? (Rúd.)
Miért a rúd? (Könnyebb egyensúlyozni.)
Miért ferde a rúd a kezében? (Biztosan meg-

billent, és vissza akarja állítani az egyensúlyt.)
Mit idéz fel az a sok vonal a kötéltáncos 

alatt? (Létra, feszítőkötelek, az akrobaták pihenő-
helyei.) 

Milyen irányból közelít hozzánk a kötéltán-
cos? (Távolról közelít felénk.)

A probléma elemzése

Játék – „Kötéltáncos a trapézon”
Játsszuk el, hogy mi vagyunk a kötéltáncosok! 
A „kötélen” (kifeszített spárgán, parkettacsíkon) 
próbáljunk végigmenni, úgy, hogy ne essünk le! 
Képzeljük el, hogy alattunk hatalmas a mély-
ség! 

Először csak lépkedjünk! (Többen is kipró-
bálhatják, az osztály elemzi a mozgást a tanulók 
élményei alapján.) 

Mi a titka annak, hogy ne zuhanjunk le? 
(Egyensúlyozás.)

Dougles Hall: Klee Colour Library, Phaidon Press 
Limited, 1977. 52. oldal: Paul Klee: The Thigthrope 
Walker, 1923. Lithograph, 43,2 x 26,7 cm. Scottish 
National Gallery of Modern Art, Edinburgh.
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Mi történik, ha rudat veszel a kezedbe, és úgy lépkedsz? (Könnyebb egyensúlyozni.)
Hol kell fogni a rudat, hogy ne billenjen egyik irányba se? (Középen, két kézzel, mind a két 

oldalon egyforma hosszú legyen.) 
Olyanok vagyunk, mint egy egyensúlyozó mérleg.
Hogyan egyensúlyozunk, ha nincs rúd a kezünkben? (A karjainkkal, törzsünkkel.) 
Mit csinálunk, ha megbillenünk? (A dőléssel ellenirányú karmozgást, törzsmozgást vég-

zünk.) 
Próbáljuk ki, mintha le akarnánk esni, egyensúlyozzuk vissza magunkat!
Próbáljunk mutatványokat kitalálni a közönség számára! Közben vigyázzunk, le ne 

essünk! (Hátrafelé menni, fél lábon állni, fél térdre ereszkedni, a legnehezebb a mérlegál-
lás.)

Álljunk meg egy pozícióban! Lépő, mérlegálló, egyensúlyozó, fél térdre ereszkedő moz-
dulattal. Ha ábrázolni akarjuk, milyen nehézségeink támadnak: például lépő mozdulat, fél 
térdre ereszkedés? (A végtagok mozgása és a nézetek.)

Modellek vizsgálata 
Vannak mozdulatok, melyeket szemléletesebb szemből ábrázolni, némelyiket oldalról. Vizs-
gáljunk meg néhány mozdulatot!

Lépés: Szemből, lábfejek takarásban, tudom érzékeltetni a billenést, egyensúlyvesz-
tést.

Fél térdre ereszkedés: Oldalról, kezek ábrázolása nehezebb a rövidülés miatt, megol-
dáskeresések – törzs kissé elfordul, karok láthatóbbak, ezáltal az egyensúlyozó mozdulat 
is érzékelhetőbb.

Mérlegállás: Oldalról, karoknál a fenti probléma lép fel, modellbeállítással „kijátszani” 
a problémát, akkor jó a mozdulat, ha a modell áll. 

Feladatközlés, -megoldás

Ábrázolják a kötéltáncos egy tetszőleges mozdulatát, amint 
egyensúlyoz. A cirkuszt is jelezzék a képen! Választhatnak 
fi lcet, zsírkrétát, ill. vízfestéssel kevert technikákat.

Közben megkérhetik társaikat, hogy mutassanak be 
egy-egy mozdulatot segítségül.

Egyéni segítségadás.

Értékelés

Szempontok: egyensúlyozó mozdulat ábrázolása.
Vajon fennmarad a kötélen a fi gura?

3. osztályos tanuló munkája 
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Az óra dokumentációja, értékelése
Izgalmas, játékos órák voltak, a gyerekek teljesen átélték a problémát. Mindenki ráérzett 
az egyensúly és egyensúlyvesztés problémájára. Az eredeti elképzelésben kevesebb időt 
szenteltem a modellvizsgálatnak. Nem tekintettem fő célnak az emberalak ábrázolását, 
fontosabbnak tartottam az azt megelőző játékos tapasztalatszerzést az egyensúly téma-
körében, mint a bonyolult nézetek ábrázolását. Mivel azonban az ábrázolás nagyobb gondot 
okozott, módosítottam a feladatot úgy, hogy külön foglalkoztunk az egyensúlyozó alak 
ábrázolásával is adott évfolyamon. 

Első osztályban csakis játszottunk a térben a problémával, az ábrázolásra már nem is 
mindig jutott idő.

Második osztályban is a játékon volt a hangsúly, de a játék közben már nyomatékosabban 
utaltunk arra, hogy képet is kell majd a jelenetről készíteni.
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Harmadik osztályban a játék után a modellvizsgálatra is nagyobb gondot fordítottunk. Elgon-
dolkodtató az a jelenség, hogy az egyalakos fi gurákat szinte minden tanulónál egy kör öleli 
körbe, amely a refl ektor fényét vagy a cirkuszi porondot érzékelteti, viszont egy biztonságot 
„nyújtó” forma érzését kelti egyensúlyvesztéskor. 

  

2. óra: Vonalszobor – drótszobor

A vonal a térben is fut. A térben is „rajzol”, felidéz, sőt térhatásaival még többletet is nyújt. 
A vonaldrót árnyékaival tovább szövi a képet. A „vonalszobor” bonyolult egyensúlyprobléma. 
Hova tegyem a „talapzatot”, hogy ne boruljon fel?

Osztály: 3. osztály
Témakör: képzőművészet, szobrászat, vizuális nyelv
Feladatsor: Paul Klee
Téma: kötéltáncos
Vizuális probléma: egyensúly a szobrászatban; támaszték, talapzat; a drót mint vonal, 

„vonalkompozíciós” szobor; óra végén: a szobor mint vizuális jelenség, megvilágítás, 
árnyékok.

Fejlesztési feladat: egyensúlyérzék, kompozíciós érzék, formaérzék, anyagérzékenység 
fejlesztése.

Tevékenység: drótszobor készítése egy kötéltáncosról. 
Technika: dróthajtogatás.
Eszközök: drót, hengeres formák a szép ívek hajlítgatásához.
Munkaforma, teremrend: egyéni.
Szemléltetés: tanítói munka, élő modell.

Degas: A 14 éves táncosnő. Bronz, 1880
A nagy arabeszk. Bronz, 1890
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Óravázlat
Eszközök előkészítése, munkafeltételek megteremtése.

Vizuális probléma előkészítése

Degas szobrának rövid elemzése.
Klee Kötéltáncos című képéről néhány szó.

Ismétlés, problémára hangolás

Az elmúlt órán: kötéltáncost játszottunk.
A „kötélen”, kifeszített spárgán egyensúlyozás, lépés, lábemelések, mérlegállás, fél 

térdre ereszkedés.
Élőszoborjáték: Álljunk meg egy pozícióban, merevedjünk szoborrá: lépő, mérlegálló, 

egyensúlyozó, fél térdre ereszkedő szoborrá!
Első közös feladat: Készítsünk a táblára a modellről pálcikaember-szerű vázlatokat! 
Második közös feladat: Hogyan tudnánk drótból meghajtogatni a szobrot? (Az egész fi gura 

egy „vonalból”, drótból elkészíthető, ha jól hajlítgatjuk.) Egy szobor közös elkészítése (tanító 
a gyerekek közreműködésével), az anyag kezeléséből adódó problémák megbeszélése.

Egyensúlyproblémák: Nehéz megállítani a drótszobrot, főleg, ha bonyolultabb mozdulatot 
fejez ki (pl. mérlegállás, kézenállás). Talapzattal segítjük, de így is fontos a súlyelosztás. 
Ugyanaz a szobor egyensúlyának titka, mint a mozgó ember egyensúlyozásának, csak az 
élő ember ellentétes mozgással ellensúlyoz, a szobor viszont kénytelen „egy pillanatba 
sűríteni” az egyensúlyelosztást. 

A gyerekekkel játékosan, a drótszobor testrészeit hajlítgatva jobbra-balra, keressük azt 
az állapotot, amikor a szobor áll. 

Egyéni feladat

Válassz ki egy mozdulatot, és készíts róla drótból szobrot!
(50 cm-es drót áll rendelkezésére minden tanulónak.) 
A munka menete: Tervezzék, meg melyik részével kezdik a szobor hajtogatását!
(Nem mindegy, hol válik szét a fi gura, érdemes nem feltűnő helyet keresni a drót-

végeknek esztétikai és statikai megfontolásból, pl. talapzatba ágyazni. Figyelemfelhívás 
az arányokra). Balesetveszély!

Egyéni feladatmegoldások: A tanító egyéni beszélgetésekkel instrukciókat adhat a tanulók-
nak, ha kérik. A sikertelen kísérletek esetén vagy gyorsabb tempójú, ügyesen dolgozó gye-
rekeknek új anyag adható. 
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Értékelés – kiállítás

A szobor mint vizuális jelenség
A szobrok értékelése kiállítás formájában 
történik. 

Az elkészült szobrokat előre berende-
zett „kiállítótérbe” helyezik a gyerekek (fe-
hér drapériákkal befedett padra, háttérbe). 

A szobrok mint egyéni művek értékelése 
mellett a szobor mint vizuális jelenség prob-
lémájáról is beszélgetünk. A környezet, a 
tér, a megvilágítás, a fények és árnyékok 
játékáról, mely új dimenzióval gazdagítja a 
műveket, rajzolatuk újabb képet ad. 

Az óra dokumentációja,
értékelése

Kellemes hangulatos munkaóra volt. Hallga-
tókkal próbáltam kiviteleztetni a probléma 
feldolgozását, miután fi gyelemmel kísérték 
előző óráimat. Első benyomásra lelkesen fo-
gadták az ötletet, viszont nehéz volt nekik 
az óra felépítésének kidolgozása, ill. sza-
vakba önteni, sőt problémává fogalmazni a 
„vonalszobor” egyensúlyviszonyait. A gye-
rekek azonban gyorsan ráhangolódtak a 
feladatra, játékosan változatos és életszerű 
volt a probléma szemléltetése. A cirkusz és 
az akrobaták mutatványai életre keltek az 
osztályban. Komolyan és érzékenyen vizs-
gálták a jelenségeket. 

A drót anyaghasználatából adódtak 
nehézségek. A hajtogatás kifi nomult moz-
dulatokat, a kéz teljes koordinált mozgását 
igényli, a megtört drót már nem használható 
jól, és nem szép. Néhány tanuló indulatosan 
reagált a sikertelenségre, de végül mindenki 
megoldotta a feladatot, és néhányan több 
szoborvariációt is készítettek. 
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A feladat 3. osztálytól már adható, de a kicsiknél nagyobb előkészítést igényel, mint 
felsőbb osztályokban, ahol kevesebb információ is elég a megvalósításhoz. Nem kell feltét-
lenül bemutatni a hajtogatás folyamatát, mert kreatívabban meg tudják oldani az anyag 
okozta, illetve az arányokból adódó nehézségeket.

3. óra: EGYENSÚLY

Képi egyensúly 
(Sötét–világos és a szín) 

Osztály: 8. osztály 
Témakör: képzőművészet, vizuális nyelv
Feladatsor: Paul Klee
Téma: kötéltáncos egyensúlyoz 
Vizuális probléma: egyensúly – képi egyensúly; kötéltáncos egyensúlyoz; a járó ember 

egyensúlyoz; a karok szerepe; a dőléssel ellenirányú karmozgások, törzsmozgások; 
táncoló ember, piruett; mérleg.

Képi egyensúly, sötét-világos felületek, színfoltok játéka 
(Az egyensúlyozó mozgás síkábrázolása.)

Aszimmetrikus egyensúly. Paul Klee: Pedagógiai vázlatkönyv, II. 23. 33. oldal: 49. ábra.

Fejlesztési feladatok: egyensúlyérzék fi nomítása térben és síkban. 
Tevékenység: a sötét – világos alakzatok megmérése foltmérleggel;

a színek megmérése színmérleggel;
az egyensúlyozó ember megjelenítése absztrahálással, pl. színes négyzetekkel. 

Technika: színespapír-kollázs.
Eszközök: színes papír, olló, ragasztó.
Munkaforma, teremrend: egyéni.
Szemléltetés: élő modell; két mérleg: 1. sötét – világos, 2. színmérleg.

Dougles Hall: Klee: The Thigthrope Walker 52. oldal, kép.
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Óravázlat

Problémára hangolódás

Táncoljunk! 
Hogyan egyensúlyoz a kötéltáncos?

Hogyan egyensúlyoz a járó ember? 
Mi a karok szerepe a járásban?
A törzs jobbra-balra mozdulása vagy a fej tartása is 

fontos a mozgásban, dőléssel ellenirányú kar- és törzs-
mozgások. 

A táncoló embernél az állandó egyensúly fenntartása 
nélkülözhetetlen. Tegyünk egy fordulatot a saját tenge-
lyünk körül! 

(A táncolni járók bemutatnak néhány táncfi gurát, 
amelyeket elemzünk aszerint, hogy az emberi test ho-
gyan mozog-„ellenmozog”, hogyan oszlik el a súly, az 
egyensúly érdekében.

Mi történik, mikor az egyik lábról a másikra visszük át a testsúlyt? (Fél lábon álláskor 
is meg kell maradnia a test függőleges tengelyének. Ilyenkor karunk, lábunk, fejünk aszim-
metrikus, ezért a súlyviszonyok is aszimmetrikusan oszlanak el.)

Készítsünk táblai vázlatokat egyvonalasan a táncmozdulatokról! 
Mindez a mérleg elve szerint történik. 
Mi a mérlegmozgás lényege? (A súlyosabb felé billen a kar.)
Nézzük meg, hogyan működik a mérleg a vizualitásban!

Képi egyensúly
Sötét–világos formák mérése
A sötét–világos négyzetek megmérése foltmérleggel. 

Ragasztós gyurmával sötét és világos alakzatokat rakok a mérleg serpenyőibe. Az alak-
zatok mérete és helye változik, kisebb-nagyobb fekete és fehér felületek. Melyik a súlyosabb? 
(Válaszok „megérzés” után.)

Színmérleg 
A színmérleg serpenyőjébe színes négyzetek helyezése: 
vörös–kék, kék–sárga, sárga–vörös; vörös–zöld, narancs–
kék, ibolya–sárga (válaszok „megérzés” után).

Az egyes színek méretének megváltoztatása. (Kisebb 
alakzatokból többet is tehetnek egy oldalra.) Mi ellensú-
lyoz például egy nagy kék formát? Mire cserélhetők fel a 
nagyobb alakzatok? (Válaszok „megérzés” után.)

Klee: Sportoló nő

Színmérleg
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Az óra dokumentációja, értékelése
A mozgással kapcsolatos egyensúly nem volt nehéz. A jelenség jól racionalizálható és in-
dokolható, megértették a tanulók. A tánc ily módon való értelmezése is nagyon tetszett 
nekik, a táncoló lányok segítettek a vizualizálásban. 

A képi egyensúly értelmezése nehezebbnek bizonyult. A sötét, fekete formák súlyát, 
illetve a világos, a fehér légiességét jól megérezték. Ráéreztek a méretek jelentőségére is, 
hogyan lehet ellensúlyozni a sötét–világos aszimmetrikus viszonyokat. Viszont a színek 
súlya nem volt ilyen egyértelmű, és sok volt a találgatás. Két szín viszonylatának megérzé-
se egyszerűbb volt, például a vöröset súlyosabbnak érezték, mint a kéket. Mikor arról volt 
szó, hogy váltsuk fel a nagyobb kék felületet kisebbre és egy még kisebb sárgára, már csak 
találgattak sokan, egy fi ú adott rá érzékeny válaszokat. Segítségül megnéztünk néhány 
festményt, melyeken e jelenség jól megfi gyelhető. A festő művén érthető volt nekik, viszont 
a feladatban nem igazán tudták tudatosan alkalmazni. Talán ez volt a legnehezebben ta-
nítható jelenség. 

Számítottam rá, ezért úgy terveztem a feladatot, hogy ne veszítsék el érdeklődésüket 
akkor sem, ha nehéznek találják a feladat kivitelezését. Ezért kötöttem össze a feladatot 
újból az egyensúlyozó emberke fi gurájával. Kikötésem volt viszont, hogy ne bajlódjanak 
sokat az emberkével, csak jelöljék geometrikusan.

A munkák alapján azonban kiderült, hogy néhány tanuló egészen jól érzékeli optikailag 
a színegyensúlyt.

  
 8. osztályos tanulók munkái

200905.indb   156 2009.05.28.   14:31:05



Tehetséggondozás 157

4. óra: Egyensúly

Statika
Építsünk tornyot! 

Az egyensúlyra törekvés mindig működik. Leginkább az 
építészetben. Ha nincs egyensúly, összeomlik a ház. De 
hogyan lehet „kijátszani” az egyensúlyhelyzeteket?

Például így:

Osztály: 1–3. osztály
Témakör: képzőművészet, építészet, vizuális nyelv
Feladatsor: Paul Klee 
Téma: torony épül 
Vizuális probléma: statikai problémák, stabilitás; füg-

gőleges nyomaték.

„Az alapkövön ott áll az I. kő, s megbontja az egyensúlyt 
bal felé. Kiegyenlítésül és az egyensúlynak új, jobb felé 
való megbontásaként megjelenik a II. kő. Ebben az ér-
telemben következik a III. kő, balra húzva, és a IV. kő, 
kiegyenlítve és újra jobbra bontva stb., míg végül a zá-
rókő az egyensúlyi viszonyokat véglegesen rendbe 
nem szedi.” (Forrás: Paul Klee: Pedagógiai vázlat-
könyv (Walter Gropius és Moholy-Nagy László által 
alapított „Bauhausbücher” sorozat II. kötete). Ka-
rácsony Gábor fordítása. Corvina Kiadó, Budapest, 
1980, 35.)

Fejlesztési feladat: egyensúlyérzék fejlesztése.
Tevékenység: bonyolultabb egyensúlyproblémás toronyépületek építése (kísérletezés); az 

építményekről vázlatok, ábrák készítése; összefüggések felfedezése. 
Eszközök: építőelemek.
Munkaforma, teremrend: egyéni vagy csoportos.
Szemléltetés: tanító által készített építmények, táblarajz, fotók toronyépületekről, áb-

rák. 

Torony épül.
Paul Klee: Pedagógiai vázlatkönyv, 
II. 25. 35. oldal: 51. ábra.
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Óravázlat

Óra előtti előkészületek

Kisebb és nagyobb méretű építőelemek
Képek tornyokról
A terem csoportmunkához rendezése

Problémára hangolás

Az előző órákon az egyensúlyozás volt a téma. Ma is ezt 
folytatjuk, de azt vizsgáljuk, hogy mi a szerepe az építé-
szetben.

Nézzünk meg tornyokat! Mi biztosítja a torony egyen-
súlyát? Miért nem borul fel?

A tornyok magasba törő, gyakran szimmetrikus építmé-
nyek, némelyik alul szélesebb, felfelé keskenyedik, van egy 
stabil függőleges tengelye. 
1. feladat: Építsenek tetszőleges tornyokat (nem adok inst-

rukciókat, kísérletezzenek)!
Értékelés: Valóban tornyok épültek? Stabilak? Vannak ere-

deti megoldások? 
Ha valamelyik tanulócsoport magától alkalmazta az elvet, 

amelyet bemutatni kívántam, az ő munkájából indulok ki, és 
felrajzolom a táblára a torony szerkezetét. Ha nem, jön a kö-
vetkező lépés:

Vannak aszimmetrikus tornyok is, vagy olyanok, me-
lyeknek felülete tagoltabb, kiugró részeket is tartalmaz.
Bemutatás: A tanulók előtt és előttem a tanári asztalon is 

vannak építőelemek (nagyméretűek). Egy kockára ráhe-
lyezek egy kétkockányi méretű építőkövet kissé balra. 
Stabil szerintetek ez az építmény? Próbáljátok ki! Mit 

csináltok, hogy ne billenjen le?
Mit csinálsz, hogy ne billenjen le? (Nyomatékot teszek 

a tetejére, vagy még további jobbra és balra húzó elemekkel 
bővítem.)

Hogyan lehet még változatosabbá tenni a tornyot (pl. az 
elemek elforgatása 90 fokkal)?
2. feladat: Készítsenek csoportokban tornyot, úgy, hogy 

felhasználják az előbb bemutatott elvet.
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3. feladat: Próbálják meg ábrázolni az épített tornyot úgy, hogy a torony szerkezetét, az 
építőelemeket is tükrözze a rajz. Kiegészíthetik a képet a fantáziájuk szerint igazi épü-
letté.

Értékelés: A torony szerkezete, egyensúlyviszonyok. Melyik dőlt fel, miért? Melyek stabilak, 
miért?

Az óra dokumentációja, értékelése
A gyerekek mindenáron stabil építmény készítésére törekedtek, azt akarták, hogy az elem 
már felrakáskor a helyén legyen, de ne bizonytalanul. Idegenkednek a labilis konstruk cióktól. 
Nehezen tudtam meggyőzni őket, hogy ne tolják középre a kissé balra húzó elemet, próbálják 
meg így tovább építeni a tornyot. A továbblendülés után kikísérletezték a soron következő 
lehetőségeket, sőt arra is rájöttek, minél hosszabb a kiugró elem, annál több nyomatékot kell 
ráhelyezni felülről. Az ábrázolás során az első és a második osztályosok között megoszlott, 
hogy az épített vagy a fantáziájukban, belső képeikből felépített torony látványát rajzolják. 
Sokan a torony változatos szerkezetét is meg tudták jeleníteni, míg mások inkább a hozzá 
kacsolódó mesebeli képzeteket. Gyönyörű szép, változatos munkák születtek. A munkák 
szemlélése közben észrevehetjük, hogy a tanulók elmozdultak a merev szemléletű megol-
dásoktól, egyre merészebb megoldásokat hoztak létre.
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Pázmány Ágnes

A Művészettörténet OKTV közoktatási szerepe
és módszertani tanulságai

Az Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny (OKTV) a tehetséggondozás sajá-
tos módja. A művészettörténet OKTV-nek a tehetséggondozáson kívül tantárgyfej-
lesztő hatása is volt a közoktatásban, hiszen a 2004/2005-ös tanévtől közép- vagy 
emelt szintű érettségi vizsga is tehető ebből a tantárgyból, így a gimnáziumokban 
hosszú idő után ismét lehetőséget kap a művészettörténet tanítása. A verseny 
rendszerének feltárása, tartalmi elemzése rávilágít arra, hogy a NAT-ban (2007) 
megfogalmazott Esztétikai–művészeti tudatosság és kifejező képesség – mint 
az egész életen át tartó tanuláshoz nélkülözhetetlen egyik kulcskompetencia – 
kialakításához szükséges ismeretek, képességek, attitűdök jó része fejleszthető a 
művészettörténet tanítása során. Mindezek megerősítik, hogy a művészettörténet-
oktatásnak létjogosultsága van a kompetencia alapú magyar közoktatásban.

„… vitáim során egyre jobban meggyőződtem arról, mekkora baj a művészetünkre nézve, 
hogy közönségünknek – még a legműveltebbeknek is – esztétikai nevelkedése egyoldalasan 

irodalmi, és iskoláink még a legszerényebb mértékben sem adnak művészeti útravalót.”
(Lyka Károly: Vándorlásaim a művészet körül 1)

Előhang

A magyar közoktatásban sajátos és hangsúlyos szerepe van az Országos Középiskolai Tanul-
mányi Versenynek, röviden az OKTV-nek. Tanévenként több ezer középiskolás diák vállalja 
a nem mindig könnyű és sok lemondással járó felkészülést az országos megmérettetésre, 
amelynek eredménye alapján nemcsak a diákokat, de tanáraikat és iskoláikat is országos 
szinten minősítik. Az OKTV történetében az 1922–23. tanév nevezetesnek tekinthető, mivel 
ekkor indult útjára elődje, a „Középiskolai tudományos verseny”. A majdnem kilencven évre 
visszatekintő s néhány év alatt jelentős rangot elért versenyen a tehetséges diákok az első 
években négy tantárgyból – földrajz, latin, rajz, történelem – mérhették össze tudásukat. Az 
évek során a versenybe bekerülő tantárgyak köre folyamatosan bővült, s az 1999/2000-es 
tanévben a művészettörténet is az OKTV része lett, s a támogatott versenyek 2 sorából 

1   Lyka Károly: Vándorlásaim a művészet körül. Képzőművészeti Alap Kiadóvállalata, Budapest, 1970, 297. Az idézett 
részlet a 20. század kezdeti éveire céloz.

2   Az Oktatási és Kulturális Minisztérium (OKM) által meghirdetett versenyek rendszerébe fi nanszírozott és tá-
mogatott versenyek tartoznak. Támogatott versenynél az összköltségnek csak egy részét fedezi az Oktatási 
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a fi nanszírozott versenyek közé került. Az OKTV jelenleg a tehetséggondozás és kiválasztás 
egyik eszköze, amelynek jelentőségét napjainkra az is jelzi, hogy a döntőben versenyzők 
szakirányú felsőoktatási intézménybe jelentkezés esetén az adott tantárgyból 3 – helyezéstől 
függően – jelentős pontokat kapnak. 

A versenynek a közoktatásban a tehetséggondozáson kívül tantárgyfejlesztő hatása is 
van: egyre több középiskola helyi tantervébe kerül be önálló tantárgyként a művészettör-
ténet, 4 s az érdeklődő diákok a 2004/2005-ös tanévtől közép- vagy emelt szintű érettségi 
vizsgát tehetnek belőle. Jómagam 1988 óta számottevő részt vállalhattam ebben a fejlődési 
folyamatban, s jelenleg a verseny bizottságának ügyvezető elnökeként dolgozom.

Az írás célja egyrészt a művészettörténet OKTV közoktatásban betöltött szerepének 
tisztázása a verseny rendszerének feltárásával, tartalmi elemzésével, valamint értékelési 
rendszerének és különböző dokumentumok bemutatásával a módszertani segítségadás a 
leendő versenyzők felkészítéséhez, felkészüléséhez.

A verseny története

Az előzmények
A verseny előzménye több mint két évtizedre tekint vissza. A megmérettetés gondolata 
dr. Mazányi Judittól ered. Fiatal művészettörténészként a Magyar Nemzeti Galériába (MNG) 
kerülve jól érzékelte a művészettörténet tanításának ellentmondásos helyzetét 5 a gimná-
ziumokban. Ennek hatására kezdeményezte s indította el az MNG támogatásával – számítva 
a középiskolai szaktanárok segítségére – az első budapesti művészettörténeti középiskolai 
versenyt az 1981/82-es tanévben.  

A verseny tematikáját nézve az első forduló feladata, a pályázati dolgozat készítése az 
MNG 19. századi kiállításának anyagához kapcsolódva az előzetes felmérést szolgálta.

A verseny második és harmadik fordulója a szélesebb, általános ismeretektől a speciáli-
sabb, mélyebb ismeretek felé haladt: a második forduló kevés általános szakirodalomra és 
az MNG anyagának általános ismeretére épült.

A harmadik forduló az MNG konkrét kiállítására, a „Magyar művészet 1830–1870 között” 
című tárlatra és a hozzá kapcsolódó TIT-előadássorozatra (Tudományos Ismeretterjesztő 
Társaság) épült. A verseny népszerűsége és sikere a második verseny 1983/84. évi meg-
hirdetéséhez vezetett, amelyet már Kiss Katalin Ágnes fővárosi szakfelügyelővel együtt 
szerveztek.

és Kulturális Minisztérium, amelyre minden évben újból pályázni kell. A fi nanszírozott versenyek az OKTV-k, 
amelyeknek a teljes összegét minden évben az OKM fedezi.

3   1–10. helyezett: 80 pont; 11–20. helyezett: 50 pont; 21–30. helyezett: 25 pont.
4   A képző- és iparművészeti szakközépiskolákban szakmai tantárgyként régóta tanítják a művészettörténetet. 

Az említett változás a gimnáziumokra vonatkozik.
5   Abban az időben a gimnáziumokban érvényes 1976-os tanterv szerint rajz és műalkotások elemzése tantárgy 

részeként, szűk időkeretben, nem önálló tantárgyként tanítottak művészettörténetet.   
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A kezdet, a Lyka Károly-verseny
Az első országos Lyka Károly Középiskolai Művészettörténeti Versenyt az 1985/86-os tanévben 
a fővárosi verseny tapasztalatai alapján a Fővárosi Pedagógiai Intézet, az MNG és az Or-
szágos Pedagógiai Intézet közösen szervezte. A verseny a hazai művészettörténet-oktatás 
megteremtőjének és jeles képviselőjének, a művészeti író, műkritikus Lyka Károly (1869–1965) 
munkásságát is kívánta megőrizni. A pedagógiai intézetek támogatásával és együttmű-
ködésével megvalósuló közművelődési célú verseny tartalmi kidolgozója és koordinálója 
dr. Mazányi Judit volt.

A verseny célkitűzései:

a diákok érdeklődésének felkeltésével lehetőséget biztosítani a képzőművészet és • 
művészettörténet, a műemlékek fokozottabb megbecsülésére, 
az érdeklődök ismereteinek elmélyítése, a vizuális alkotások iránti érzékenység fejlesz-• 
tése, az alapvető művészettörténeti összefüggések felismerési készségének kialakítása, 
az iskolai tananyag kiegészítése,
művészeti közelmúltunk és jelenünk legkiemelkedőbb alkotásainak népszerűsítése,• 
a képzőművészeti, művészettörténeti közgyűjtemények iránti érdeklődés felkeltése, • 
a múzeumba járási szokások kialakítása,
a tehetséges fi atalok felkutatása és további támogatása, az érdeklődő diákokkal a • 
kapcsolatok további ápolása.

Az első verseny négy fordulója az iskolai, megyei, országos elődöntő, döntő.
A megyei fordulókat a megyei múzeumok munkatársainak és a megyei rajzszakfel-

ügyelők nek a segítségével bonyolították le.  A versenyben központi szerepet kapott az önálló 
kutatómunka, valamint lényeges tartalmi kérdésként a műemlékvédelem.

Az első forduló feladata az előzetesen megadott témákból választva egy önálló kis-
előadás megtartása meghatározott szempontok szerint, a második forduló ugyanannak 
a témának az írásbeli feldolgozását igényelte. A harmadik forduló, az országos elődöntő a 
versenyre felkészítő szakmai táborból állt, ahol a diákok személyes élményként élhették át 
a műalkotásokkal való közvetlen találkozást, s az így megszerzett ismeretekről – a tábor 
lezárásaként – teszt és esszékérdés megoldásával adtak számot a diákok. 

Az országos döntő egy előzetesen megadott téma önálló, kreatív szóbeli kifejtése 
volt.

Összegezve: az első verseny a következő három lényeges szempontból tért el az 
OKTV-től: (1) a gimnázium vagy szakközépiskola 1–4. évfolyamos tanulója indulhatott, míg 
az OKTV-n csak a 3–4. évfolyamosok vehetnek részt; (2) kétévente került meghirdetésre, 
míg az OKTV évente; (3) a szervezők nemcsak elbírálni akarták a teljesítményt, hanem 
aktívan elősegíteni is annak megszületését.
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A folytatás
A második Lyka Károly-verseny (1987/1988) szerkezete már a ma is meglévő formát mutatta: 
három fordulóból állt – kimaradt az iskolai forduló –, az első, a megyei változatlanul a me-
gyei múzeumok munkatársainak és a megyei rajzszakfelügyelőknek a segítségével szerve-
ződött, míg a második és a harmadik országos szintű forduló a Magyar Nemzeti Galériá ban 
kapott helyet.

Tartalmában az első forduló pályamunka elkészítése, a második forduló a szakmai tábort 
záró írásbeli feladat – teszt és esszé – megoldása, a harmadik forduló szóbeli, kiselőadás 
megtartása volt.

A harmadik Lyka Károly-verseny tartalmában követi az előzőt, de az első forduló már 
országos szintűvé vált. Tartalmi kidolgozása továbbra is a Magyar Nemzeti Galériában 
történt dr. Mazányi Judit 6 által, de szervezése az Országos Pedagógiai Intézetbe került. 

A verseny kezdettől messzemenő szakmai támogatást kapott és kap az ELTE BTK Mű-
vészettörténet Intézet 7 vezetőitől és tanáraitól. Ez hozzájárult ahhoz, hogy a verseny még 
nem volt OKTV (1995/1996), de a tanszék felvételi alóli mentességben részesítette a három 
legjobban teljesítő diákot (1996).

Eleinte dr. Németh Lajos tanszékvezető egyetemi tanár, majd dr. Passuth Krisztina tan-
székvezető egyetemi tanár és dr. Prokopp Mária egyetemi tanár, dr. Keserű Katalin egyetemi 
docens, valamint az OKTV-bizottság 8 elnöke, dr. Kelényi György intézetvezető egyetemi 
tanár és dr. Jernyei Kiss János művészettörténész segítették és segítik a verseny tartalmi 
munkáját. 

Az évek folyamán többen is bekapcsolódtak az ELTE, majd a PPKE művészettörténeti 
tanszékei részéről a bizottság munkájába. Az egyetemek mellett a verseny fő támogatója 
a második és harmadik fordulónak otthont adó Magyar Nemzeti Galéria. 9 

A jelen
A harmadik Lyka Károly-verseny szerkezetében és tartalmában már közelített az országos 
középiskolai tanulmányi versenyek rendszeréhez.   

Idővel felmerült, s érvek és ellenérvek szóltak mellette és ellene, hogy a verseny része 
legyen vagy sem az OKTV-nek. A vita eldőlt, s a versenyt szerkezeti és tartalmi megfeleltetés 
után az 1999/2000-es tanévben már mint OKTV-t hirdették meg, és bekerült a fi nanszírozott 

6   Dr. Mazányi Judit 1992-ben átadta feladatát dr. Jernyei Kiss János művészettörténésznek, aki diákkorában szintén 
versenyzője volt az első és második versenynek, s azóta a PPKE tanára.

7    Az ELTE BTK Művészettörténeti Tanszéke 2000-től Művészettörténeti Intézet néven működik.
8   Az OKTV-bizottság részletes leírását, szerkezetét, feladatait lásd a 8. oldalon.
9   A Magyar Nemzeti Galéria főigazgatója, dr. Bereczky Loránd, valamint Demeter Judit PR-manager és Boros 

László műszaki igazgató.
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versenyek körébe. A versenynek nagyobb lett a tétje: az eredményesen szereplő diákokat 
mindazok a kedvezmények megillették, mint a többi OKTV tantárgyi verseny legjobbjait. 10

Ami várható volt, a formai és tartalmi feltételek változtatása nemcsak pozitív következ-
ményekkel járt: egyrészt az előzőekhez képest átmenetileg csökkent a jelentkezők száma, 
másrészt veszélybe került a szakmai tábor, amely a 2004/2005-ös tanévben esélyegyenlő-
ségre, valamint az OKTV-k jellegére hivatkozva meg is szűnt

A közoktatásban a tehetséggondozáson kívül a verseny tantárgyfejlesztő kettős hatása 
is érvényesült: művészettörténetből a 2004/2005-ös tanévtől közép- vagy emelt szinten 
érettségi vizsga tehető, ezzel a gimnáziumokban hosszú idő után ismét létjogosultságot 
kapott a művészettörténet 11 tantárgy. 

A közel két évtized alatt a Lyka Károly-verseny rangos közművelődési versenyből elis-
mert és jelentős tanulmányi versennyé vált. Feladatát, a tehetségek felkutatását azóta is 
folyamatosan teljesíti, számos volt „Lyka Károly-os” vált neves, szakmai körökben elismert 
művészettörténésszé, művészettörténet-tanárrá.

A verseny rendszere

A verseny célja és szerkezete
A verseny célja a közoktatásban betöltött szerepe szerint kettős, egyrészt a tehetségkutatás 
és gondozás: a művészettörténet iránt érdeklődő minél több tehetséges fi atal megszólítá-
sa, felkutatása, másrészt a legmagasabb színvonalat elérők számára a felsőoktatás adott 
szakára való bejutás lehetőségének megteremtése. A fenti célnak megfelelően alakult ki a 
verseny szerkezete, amely keretet ad a céllal korreláló tartalomnak.

A verseny másfél évtizede kialakult háromfordulós szerkezete a célokban megfogalma-
zottakból következik. Az első forduló a tehetségek széles körű felkutatását jelenti, a második 
a legjobbak kiválasztását, a harmadik, a döntő a legkiválóbbaknak megkönnyíti a tovább-
tanulás lehetőségét az adott szakirányba. Az első forduló feladata a megadott pályatételek 
közül egy szabadon választott kidolgozása. Ezt az önálló kutatást feltételező munkát segíti 
a témához mellékelt szakirodalom, valamint a közölt értékelési szempontok. Az első for-
duló, amely a „versenybelépőt” szolgálja, nagyobb merítést jelent, hiszen pályatételt olyan 
érdeklődő diákok is kidolgoznak, akik nem művészettörténésznek készülnek, de életvitelük 
tartalmas része lehet művészetszeretetük. A második forduló írásbeli feladat, amely teszt 
megoldásából és esszékérdés kifejtéséből áll az előzetesen megadott szakirodalom alapján. 
A harmadik forduló, a döntő szóbeli, amely konkrét műfelismerő és műelemző feladatokat 
tartalmaz.

10   Művészettörténetből érettségi kiváltása, valamint a tantárgyból felvételi alóli mentesség. 
11   Marosi Ernő: Hogyan csináljunk művészettörténészeket? Új Művészet, 1999. 9. sz. 48–52. 
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Az OKTV-bizottság
A verseny tartalmi munkáját az OKTV-bizottság – versenybizottság – végzi, amelynek 
kezdettől elnöke dr. Kelényi György, az ELTE BTK Művészettörténet Intézetének korábbi 
vezetője, jelenleg a Doktori Iskola vezetője. 

A bizottság összeállításánál lényeges szempont, hogy megfelelő arányú képviselete 
legyen a felső- és középfokú oktatásnak, valamint a fővárosi és a vidéki tanárságnak. Fon-
tos, hogy a bizottsági tag szakterületének olyan neves képviselője legyen, aki többéves 
középiskolai gyakorlattal rendelkezik, illetve az érintett egyetem tanára. 

Az elnök feladata a bizottság szakmai munkájának vezetése, míg az ügyvezető elnök a 
verseny szervezeti és tartalmi koordinálója. 

A verseny jelenlegi rendszeréből következik, hogy a második fordulót megelőző, a témához 
kapcsolódó előadások megszüntetése 12 egyre inkább háttérbe szorítja a tantárgy jellegéből 
adódó egyik sajátosságot, a műélmény közvetlen megszerzését.

A verseny tartalma és elemzése

A verseny követelményeinek tartalmi koncepciója
A művészettörténet-verseny követelményeinek tartalmi koncepciója a felvételi és az érett-
ségi vizsga követelményrendszerén alapul, mivel tétje az egyetemre való bejutás. Ezért 
követelményrendszere összességében mindhárom fordulóban eddig is megfelelt egyrészt a 
rajz és műalkotások elemzése tantárgy szóbeli érettségi vizsga követelményrendszerének, 
másrészt a művészettörténet szak felvételi követelményeinek. 

A kétszintű érettségi bevezetésével a művészettörténet emelt szintű érettségi követel-
ményei korrelálnak a művészettörténet OKTV követelményeivel. 

A pályatételek kijelölésének tendenciája
Az egyes pályaművek témáinak meghatározását és a hozzá a javasolt szakirodalom kije-
lölését az OKTV-bizottság végzi. Az első forduló témáinak főbb tendenciái: a négy alkotás 
több művészeti ágat képviseljen, az egyik mű lehetőleg kapcsolódjon egy-egy jelentősebb 
hazai időszaki kiállításhoz, az alkotások lehetőség szerint eredetiben láthatók legyenek 
az adott időszakban hazánkban, a pályatétel aktualizálása egy-egy történelmi esemény, 
művész, alkotás évfordulójához kötődjön. 

12   A Lyka Károly-verseny koncepciójában a második forduló versenynapját mindig megelőzte a témához kapcsolódó 
előadás. Az előadások pontosan az esélyegyenlőséget hivatottak teljesíteni, hiszen így a vidéken élő tanulóknak 
is lehetőségük nyílt a megadott témákban a műalkotásokkal való közvetlen találkozásra, élményszerzésre 
múzeumi helyszínen, szakavatott vezetéssel. 

  A 2004/2005-ös tanévtől nem kerülhetett sor erre a diákok számára oly fontos élményszerzésre.
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Felmerülhet az a kritika a verseny első fordulójának témáit kijelölő OKTV-bizottságot 
illetően, hogy kortárs művészet nem szerepel a témakiírásokban. Többször is előfordult, 
hogy a bizottság kortárs művész alkotását javasolta pályatételnek, de megfelelő és elegendő 
szakirodalom hiányában változtatni kellett az eredeti elgondoláson.

A versenyzők pályatétel-, témaválasztási preferenciájának lényeges vonásai: ismertebb 
alkotások – függetlenül a korszaktól, művészeti ágtól – előnyben részesítése; régebbi alko-
tások, főként festmények kedveltsége; a művészeti ágat tekintve a témaválasztás elsősor-
ban a festészeti alkotásoknak, másodsorban az építészeti műveknek kedvez; a szobrászati 
témákat többnyire „mellőzik”. 

Ennek aránybeli korrekciója a középiskolai oktatás feladata: kívánatos, hogy a jövőben 
nagyobb hangsúlyt kapjon a szobrászat, az építészet s a 20–21. század művészetének ta-
nítása. 

A középdöntő feladatainak felépítése és tartalma
A második forduló a legjobbak kiválasztását jelenti a harmadik fordulóba, a döntőbe. A kö-
zép döntő típusa írásbeli feladat. Az előzetesen megadott irodalomjegyzékre épülő feladatlap 
két nagyobb egységre tagolódik: tesztkérdéseket és műelemzési feladatot – esszékérdés 
kifejtését – foglal magában, a megadott művészeti korszak jelentős irányzataira, kiemelkedő 
művészeire és alkotásaira vonatkozó konkrét kérdésekkel, illetve a megszerzett tudás és 
tapasztalat alkalmazásának képességét felmérő feladatokkal.

A felkészülést konkrétan segítő irodalomjegyzék általában főként a korszak nagy alko-
tásait elemző tanulmányokat tartalmaz. Az ajánlott irodalomjegyzék köteteiben bőséges 
kép- és adatanyag található, amely a felkészülés segédleteként javasolt, de felhasználásuk 
nem kötelező. A teszt általában 5-6 feladatot tartalmaz: konkrét művek és alkotóik azonosí-
tása, fogalommeghatározás, tartalmi és formai elemzés, amelyek lefedik a szakirodalomban 
megjelölteket. Az esszékérdés kifejtése az elsajátított ismeretek önálló, kreatív alkalmazását 
helyezi középpontba. Általában egy konkrét mű megadott szempontú elemzése a feladat.

A második forduló témájának kijelölésekor mindig egy nagyobb művészettörténeti kor-
szak feldolgozása a cél. 

A művészettörténetből kijelölt pontos témát csak az első forduló után ismerhetik meg 
a versenyzők, ez szavatolja az általános művészettörténeti felkészülésüket, így a verseny 
kompatibilitását az érettségi vizsga követelményeivel. 

A harmadik forduló, a döntő versenyfeladatai
A harmadik forduló – formája szóbeli feladat – a legtehetségesebbek egyetemre bejutásához 
járul hozzá.

Az objektív értékelés céljából a szóbelinek két feladatcsoportja van: műfelismerés és 
műelemzés, amely önálló kiselőadás megtartását jelenti. A témához kapcsolódó képek 
segítik az előadást, amelynek lényege a korba, az egyetemes és a magyar művészetbe 
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helyezett műelemzés hangsúlyozása. A döntő valamennyi feladata az előzetesen megadott 
irodalomjegyzékre épül, s a hangsúly az elsajátított ismeretek alkalmazásán van. A kis-
előadások előtt mindenkinek 15 perc felkészülési idő áll rendelkezésére.

A versenyzők a döntőben maximálisan 100 pontot szerezhetnek, amely hozzáadódik a 
második fordulóból hozott pontszámaikhoz. A kettő összegzése alapján kialakuló sorrend 
adja meg a döntő végeredményét.

Az értékelési rendszer

Az értékelési rendszer alapja, típusa
A művészettörténet-verseny tétje az egyetemre való bejutási lehetőség, ezért a bírálók 
által felállított mérce összességében mindhárom fordulóban eddig is megfelelt egyrészt a 
rajz és műalkotások elemzése tantárgy szóbeli érettségi vizsga követelményrendszerének, 
másrészt a művészettörténet szak felvételi követelményeinek. A kétszintű érettségi beve-
zetésével a művészettörténet emelt szintű érettségi követelményeivel összhangban van a 
verseny bírálati szintje. Mindhárom fordulóban a normára irányuló értékelés szakszerűen 
és pártatlanul folyik

A pályamunkák értékelési módja és szempontjai

A pályamunkák értékelési módja

Valamennyi pályamű értékelését ketten végzik: az adott szakterület jeles képviselője az 
ELTE BTK vagy a PPKE Művészettörténet Intézete részéről, illetve a versenyben nem érintett 
gyakorló középiskolai szaktanár. 

A bírálók írásbeli értékelésüket egymástól függetlenül, a pályázókkal is ismertetett, 
előzetesen megadott szempontok alapján végzik. 

A pályamunkák értékelési szempontjai

A pályázat fő célja az egyéni kreativitás és gondolkodás, a megfi gyelő- és kombinálókészség 
felmérése.

A pályázóknak a pályamunka elkészítésével számot kell adniuk a művészettörténet iránti 
elmélyült érdeklődésükről, a kiválasztott témával (a korszakkal, a művésszel, az elemzett 
művel) kapcsolatos tájékozottságukról. A dolgozatoknak a szakirodalmi tájékozottságon 
túl az olvasmányok megértését is tükrözniük kell: az irodalomból szerzett ismeretek ön-
álló, logikus felhasználása, a műelemzésnek való alárendelése alapvető elvárás. Az önálló 
gondolkodást és fogalmazást nem helyettesítheti a szakirodalom fejtegetéseinek és fordu-
latainak folytonos ismétlése, kritika nélküli átvétele. 
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Valamennyi pályatétel esetében műelemzés a feladat. A műelemzésnek egyformán jelen-
tős összetevője a mű pontos és szabatos, elemző leírása, a korszakra, az alkotóra, a mű re 
jel lemző stílusjegyek szakszerű kimutatása, adott esetben az ikonográfi ai elemzés, a mű 
tar talmának kifejtése, a mű művészettörténeti helyének, jelentőségének bemutatása (a mű-
vész életművében, a korszakban). A pályázóknak fi gyelniük kell a kiválasztott mű alkotás 
művészi eszközeire, a képeken ábrázolt szituáció, a mű érzelmi hatásának fejtegetése vagy 
az építéstörténet részletező leírása nem pótolja az objektív, szakszerű műelemzést. A fel-
dolgozás arányossága, a fenti szempontok érvényesítése, a stílus, a szabatos fogalmazás 
fontos bírálati szempont a pályamunkák értékelésekor. 

A pályamunkákkal kapcsolatos elvárások, szempontok nyilvánosak, amelyek a verseny-
kiírásban részletesen megjelennek.

A bírálás részletes szempontjai

1. A szakirodalom helyes felhasználása (maximális pont: 20)

A téma iránti érdeklődés, mélysége, az utánaolvasás alapossága (korszak, művész, • 
az elemzett mű).
Az olvasmányok megértése és értelmes felhasználása.• 
A gondolatmenet önállósága – ha az önálló gondolkodást és fogalmazást a szakiro-• 
dalom fejtegetéseinek és fordulatainak folytonos ismétlése, kritika nélküli átvétele 
helyettesíti, akkor pontlevonás jár.
Források és idézetek a tudományos munkákban megszokott módon való feltüntetése, • 
jelölése.

2. Elemzés (maximális pont: 20)

A mű pontos és szabályos, elemző leírása.• 
Lényegi stílusjegyek megragadása.• 
A témától függően ikonográfi ai elemzés.• 
A mű művészettörténeti helyének, jelentőségének kimutatása a művész életművében, • 
a korszakban.
A feldolgozás arányossága: a korszak jellemzésének, az életrajzi elemeknek, az életmű • 
bemutatásának és a mű elemzésében a fenti szempontoknak a helyes aránya.

3. Stílus, fogalmazás (maximális pont: 10)

Lényegre törő és pontos fogalmazás.• 
Önálló munka – a mondatoknak a szakirodalomból való rendszeres kimásolásáért • 
pontlevonás jár.
Helyesírás – szövegszerkesztő esetében a hiányzó karakterek pótlása.• 
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A pályázók az első fordulóban maximálisan 100 pontot érhetnek el, amely a két bírálótól 
kapható 50+50 pontból összegződik. A versenyzők az első fordulóban szerzett pontszámukat 
nem viszik tovább a második fordulóba. 

Az írásbeli feladatok értékelése
A második fordulóban a tesztkérdéseket és műelemzési feladatot tartalmazó feladatlap a 
versenyzők megszerzett tudását és tapasztalatuk alkalmazásának képességét méri.

A feladatok elbírálásakor a következőket értékeli a versenybizottság: a vizuális és 
lexikális memória teljesítőképességét, az elsajátított ismeretanyag új szituációban való 
alkalmazását, az egyszerűbb összefüggések meglátásának képességét, az írásbeli kifeje-
zőképességet.

A tesztfeladat értékelése objektív, mert minden esetben pontozásos rendszerben, a 
megoldókulcs alapján történik a javítás. Az esszékérdés kifejtésének– a műelemzésnek, 
a műelemző-képesség mérésének – az értékelése a feladatban szempontként megadottak 
alapján a konkrét műalkotással kapcsolatos, de az esszé formai és tartalmi követelményeire 
is kiterjed.

A dolgozatokat egymástól függetlenül ketten értékelik. Az OKTV-bizottság felülvizsgálja 
a dolgozatok javítását, s megállapítja a továbbjutási ponthatárt. Megfelelő teljesítmény ese-
tén a harmadik fordulóba, a döntőbe általában 20-22 fő jut. A második fordulóban elérhető 
maximális pontszám: 100. A továbbjutók pontszámukat viszik a döntőbe.

A szóbeli minősítése
A harmadik fordulóban, a döntőben versenyzők szóbeli teljesítményét a versenybizottság 
tagjai értékelik, akik az ELTE BTK, a PPKE művészettörténet szakát, valamint gyakorló 
közép iskolai tanárokat képviselnek. A zsűri elnöke általában a téma jeles szakértője az 
egyik egyetemről. A szóbelin a megadott szempontrendszer alapján történik a pontozás: 
a zsűritagok maximálisan 20-20 ponttal minősíthetik az egyes versenyzők teljesítményét. 
Így a döntőben megszerezhető maximális pontszám: 100.

Az előzetesen kialakított pontozási rendszer alapján a szóbeli feladataira adható pontok 
az alábbiak: műfelismerésre értékelőnként maximálisan 5, összesen 25 pont,  kiselőadásra 
értékelőnként maximálisan 15, összesen 75 pont.

A kiselőadás értékelési szempontjai: az alkotás felismerése, datálása egyetemes, illet-
ve magyar utalásokkal: 1 + 1 + 1 = 3, az alkotás formai elemzése: 5, az alkotás tartalmi 
elemzése: 7 pont.

A versenyzők döntőben szerzett pontszámai hozzáadódnak a második fordulóból hozott 
pontszámaikhoz, s a kettő összegzése alapján kialakuló sorrend adja a döntő végered-
ményét.
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A verseny módszertani tanulságai

Az értékelés tapasztalatai

A pályamunkák értékelésének tanulságai

A bírálók több éven át gyűjtött tapasztalatai alapján általában valamennyi pályázó lelki-
ismeretes, sok időt, fáradságot igénylő munkát végez, ennek ellenére a pályamunkák minő-
sége nagy szórást mutat.

Az önálló kutatómunkát tartalmi és formai szempontból igényesen feldolgozó pályamű 
csakúgy megtalálható közöttük, mint az igénytelen, az ismereteket önállóan nem haszno-
sító, eredeti gondolatokat egyáltalán nem tartalmazó dolgozat. 

Az eredményes felkészüléshez érdemes az alábbiakat áttekinteni:

A feladat megfelelő szintű teljesítése sok esetben nagy próbatétel a pályázó diákoknak, • 
mivel többségük nem részesül rendszeres művészettörténet-oktatásban. Lényeges 
a dolgozat témájának jó kiválasztása, sokan túl nagy témakört kívánnak feldolgozni 
a megkötött, rövid, 15-20 oldalnyi terjedelemben. A bevezető oldalakon általában a 
nagy korszakok, stílusirányzatok bemutatására vállalkoznak a pályázók, többnyire 
lényegtelen kitérőkkel, a választott témához nem tartozó fejtegetésekkel.
A nagy vonulatok rövid és frappáns jellemzése a legnehezebb feladat; a téma mély • 
ismerete, alapos olvasottság kell hozzá, nem elegendő a nem mindig hiteles népsze-
rűsítő munkák frázisainak ismétlése.
Egy-egy emlék keletkezéstörténete is lényeges, így a versenyzők többnyire bő adat-• 
anyagot vonultatnak fel. Sokan azonban megelégednek ennyivel, a művek leírásával 
és elemzésével nem törődnek.
A szakszerű, elemző leírás a műalkotások megközelítésének fontos eleme; a pályázó • 
ebben mutathatja meg leginkább a művészettörténet terminológiájának ismeretét, s 
hogy „van szeme” a művészi alkotásokhoz. 
A műelemzés az alkotás formai és tartalmi jegyeinek kifejtését is jelenti. Általános • 
hiba, hogy ezt gyakran összetévesztik az ábrázolt tárgy vagy esemény elemzésével, 
a szereplők lelkiállapotának boncolgatásával, s nem fordítanak fi gyelmet a művészi 
eszközökre.
Sokan – annak ellenére, hogy előzetesen hosszasan ecsetelik egy-egy korszak vagy • 
művész stílustörekvéseit és követik azok fejlődését – a választott mű művészet-
történeti helyét nem határozzák meg a kor hasonló emlékei között vagy az alkotó 
é letművében.
Gyakran nem utalnak a korszak, a művész, az elemzett mű hazai vagy európai pár-• 
huzamaira.
Gyakori a nem szerencsésen megválasztott szakirodalom „fejtegetéseinek” és gondo-• 
lat menetének kritikátlan és szó szerinti átvétele. 
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Nem mindenki vállalkozik egyéni kutatásra, önálló gondolkodásra, saját megfi gyelé-• 
sekre, pedig a pályázat fő célja az egyéni kreativitás és gondolkodás, a megfi gyelő- és 
a kombinálókészség felmérése.
A pályaművek eredményességéhez a felkészítő szaktanár segítsége mellett célszerű az • 
iskola történelem és magyar szakos tanárainak véleményét is kikérni a dolgozatról. 

Az összeállított részletes értékelési szempontoknak köszönhetően az azonos dolgozatot 
bírálók értékelései általában korrelálnak.

A pályázati dolgozatokkal kapcsolatosan felmerül a gyanú, hogy nem minden esetben 
önálló munka eredménye a beküldött dolgozat, ezért reálisan nem tükrözheti a versenyző 
tudását. A tapasztalat ezzel szemben azt mutatja, hogy a pályázatukkal magas pontszámot 
elérők teljesítménye a második fordulóban is a legjobbak között van. 

Remélhető, hogy a művészettörténet – sok év után – tantárgyként való megjelenése a 
gimnáziumokban majd megkönnyíti a diákok felkészülését a versenyre.

Az írásbeli feladatok értékelésének tapasztalatai 

A második forduló feladatai két nagyobb egységre tagolódnak: tesztkérdésekre és esszé 
kifejtésére, amelyek teljes mértékben épülnek az előzetesen megadott szakirodalomra. 

A felkészülést konkrétan segítő irodalomjegyzék általában főként a korszak nagy alko-
tásait elemző tanulmányokat tartalmaz. A jegyzékben szereplő kötetekben bőséges kép- és 
adatanyag található, amely a felkészüléshez segédletként javasolt, de felhasználása nem 
kötelező. A tapasztaltakból kiderül, hogy a versenyzők meglévő ismereteiket nem eléggé 
tudják önállóan, kreatívan alkalmazni az új szituációban. Ez a probléma már a nem megfelelő 
felkészülésből is adódik, kevesen vannak tudatában a műelemzés szempontjainak s az esszé 
műfaji sajátosságainak. Az esszékérdés kifejtésében gyakori probléma – mint a pályázatok-
ban is – az aránybeli eltolódás: a megjelölt témának nem a lényegére összpontosítanak, a 
valós műelemzés tartalmilag háttérben marad.

A versenyre való eredményes felkészüléshez érdemes az alábbiakat fi gyelembe venni:
Fontos, hogy a versenyzők az olvasmányokat ne tankönyvnek tekintsék, ne adatokat tanulja-

nak meg belőlük, hanem a szakirodalom alapján igyekezzenek a korszakot önállóan megismerni. 
Az olvasás során elsősorban az időszak jellemző művészi kifejezőeszközeinek, azok 

változásainak vagy az egyes vidékek, iskolák, alkotók felfogásában megmutatkozó sajá-
tosságok és különbségek megértése legyen a lényeg.

A szakirodalom segítséget nyújt ahhoz is, hogy miként lehet mindezt verbálisan (fogal-
mazás, szakkifejezések) kifejezni. 

A szóbeli feladatok értékelésének tapasztalatai

A harmadik fordulóban, a döntőben jelenleg az ország 20-22 legjobb diákja verseng, akik 
alaposan felkészülve, rendszerezett ismeretekkel és a művészettörténet iránti elkötele-
zettséggel érkeznek, ezért teljesítményeik között rendszerint csak minimális különbségek 
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vanna k. A feladatok megoldásakor – egyrészt műfelismerés, másrészt műközpontú kiselő-
adás megtartásával – az ismeretek gyakorlati alkalmazásának szintjében adódnak kismér-
tékű eltérések. 

A versenyzők tárgyi tudásukat, ismereteiket általában megfelelően alkalmazzák, mon-
danivalójukat – gondolatmenetüket – jól építik fel, és a lényegre, a műelemzésre összpon-
tosítanak az összefüggések feltárásával és a domináns háttér-információk megadásával. 
A szaknyelvet értő módon használják, előadásukat magabiztosság és gyakorlottság jel-
lemzi. 

Összegzés

A Művészettörténet OKTV hatásának köszönhetően a művészettörténet önálló tantárgy 
megjelent a gimnáziumokban, és az érdeklődő diákok kétszintű érettségit is tehetnek belőle, 
noha a Nemzeti alaptanterv 2007 dokumentumban továbbra sem található meg mint rész-
műveltségterület. Az Európai Parlament és az Európai Tanács ajánlása az egész életen át 
tartó tanuláshoz szükséges kulcskompetenciákról 13 megfogalmazza a kulturális tudatosságot 
és kifejezőképességet mint az egyik szükséges kulcskompetenciát, amely esztétikai-művészeti tu-
datosság és kifejezőképesség néven található meg NAT-ban. 14 A hozzá szükséges ismeretek, 
képességek, attitűdök jó része kialakítható és fejleszthető a művészettörténet tanítása 
során. Mindezek megerősítik, hogy a művészettörténet-oktatásnak létjogosultsága van a 
kompetencia alapú magyar közoktatásban. 
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Kultúra, 2002. 3. sz. 9–14.

Pázmány Ágnes: Megy-e a világ előrébb a kerettanterv által, avagy milyen lehetőségek teremtődnek a 
vizuális nevelés terén a kerettanterv alkalmazásával? Vizuális Kultúra, 2000. 2. sz. 1–14.

Pázmány Ágnes: A Lyka Károly művészettörténeti verseny. Iskolakultúra, 1997. 8. sz.

Trencsényi László: Művészet a kulcskompetenciák között. In Sallai Éva (szerk.): Művészetek szerepe a 
személyiségfejlesztésben. Apor Vilmos Katolikus Főiskola, 2008, 31–33.

13   Az Európai Parlament 2006. szeptember 26-i álláspontja és a Tanács 2006. december 8-i határozata. 
14   Nemzeti alaptanterv – Melléklet a 202/2007. (VII. 13.) Korm. rendelethez; Melléklet a 243/2003. (XII. 17.) Korm. 

rendelethez.
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Zombori Béla 

Rajzversenyváltozatok

A tehetség és a kreativitás a Rajz és vizuális kultúra
OKTV munkái alapján

A 2006 óta fennálló Rajz és vizuális kultúra OKTV célja, hogy alkotói lehetőség-
hez és élményhez juttassa a fi atalokat. Rendszere, gyakorlata a volt Iparművészeti 
Főiskola (ma Moholy Nagy Művészeti Egyetem) Tanárképző Tanszékén szervezett 
Vizuális Versenyek tíz éve alatt alakult ki. A Művészetek Palotájában rendezett 
ez évi Haydn-emlékkiállítás – Zenepavilon, avagy Haydn emlékezete címmel – jól 
mutatja a részt vevő fi atalok kreativitását.

Az utóbbi években megszokottá vált a diákok, a tanárok és a szülők körében, hogy „rajzból 
is van OKTV”, azaz országos középiskolai tanulmányi verseny. De nem igazán pontos ez az 
állítás, ugyanis nem (csak) „rajzból” versenyeznek ez alkalommal a tanulók; és már több 
mint egy évtizede lehet évenként beküldeni az alkotásokat. 

Tizenöt éve, az akkori Iparművészeti Főiskola Tanárképző Tanszékének tanárai úgy 
gondolták, lehetőséget kell adni a fi ataloknak, hogy a vizuális művészetek területén is ki-
próbálják magukat, összemérjék tudásukat, tehetségüket. Ezért a szakma egyetértésével 
1996-ban meghirdették az országos középiskolai Vizuális Versenyt, amelyet azután éven-
ként megrendeztek. A tíz éven át tartó versenyek és az ezeket záró kiállítások sikere tette 
lehetővé, hogy 2006-ban az Oktatási Minisztérium a rendezvényt Rajz és vizuális kultúra 
Országos Középiskolai Tanulmányi Versennyé nyilvánítsa. 

A verseny létrehozása, koncepciója a vizuális nevelésben akkor lezajló átalakulás, fej-
lődés fő sodrába illeszkedett. Hátterét azok a kutatási eredmények és programok alkották, 
amelyek többek között a rajz és vizuális kultúra érettségi megvalósítását eredményezték. 
Így a versenyek is elsősorban az akkori NAT Vizuális kultúra területének is lényegét jelentő 
szemléletre épültek, amely szerint: „a vizuális nevelés a vizuális kultúra egészének hasz-
nálatára, alakítására készít fel […], s így célja, hogy a tanulók a vizuális kommunikációt 
magas szinten folytató […],  a tárgy- és környezetkultúra tájékozott és felelősségérzettel 
bíró használóivá és létrehozóivá váljanak”. 1

1  Báthory Zoltán – Falus Iván (szerk.): Pedagógiai Lexikon. Keraban Kiadó, Budapest, 1997. 
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A verseny

A verseny háromfordulós. Lényegét az első forduló összefoglaló témája hordozza. Mivel 
a legfontosabb cél, hogy alkotói lehetőséghez és élményhez juttassa a fi atalokat, mindig 
ösztönző, személyes tematikájú feladatokat és széles körű műfaji, mediális választási le-
hetőségeket hirdet meg. A téma és a feladatok megadásakor az is cél, hogy a részt vevő 
fi atalok ne általánosságban alkossanak formális, akadémikus tanulmányokat, hanem vizuális 
szervezőerőiket egy konkrét, valóságos cél elérésére mozgósítsák. Tehát lehetőség szerint a 
műnek önkifejezésen kívüli célja is legyen, s nemcsak egy versenyen, hanem a mindennapi 
életben is betölthessen valamilyen funkciót. (Természetesen a kifejezés és a funkció más 
szerepet kap egy szobor, egy prospektus vagy egy használati tárgy esetén.) Jól jelképezi 
ezt a szándékot a legelső verseny témája: Valaki, aki fontos nekem. De a következő témák is 
megszólították a fi atalokat: Kapcsolatok; Kontrasztok; Játékparádé. Ha az adott évhez vala-
milyen jelentős évforduló, esemény kötődik, a verseny témája erre is épülhet. Ilyen volt az 
Európai Unióba belépés éve, amikor a Hungaricum (egy kis hazai) témára lehetett alkotást 
létrehozni, vagy az idei év, amely a Zenepavilon, avagy Haydn emlékezete témával tisztelgett 
a nagy zeneszerző emléke előtt. 

A verseny sajátossága, hogy az alkotómunka tudatosításához (és értékeléséhez) elen-
gedhetetlen az alkotófolyamat rögzítése a munkanaplóban. Ez utóbbi szerepe és feladata 
kettős. Az alkotás elkészítőjének (a versenyzőnek) az alkotódokumentáció az eszköze: a 
gyűjtések, kutatások lejegyzése adja az információt a mű létrehozásához, a tervek, vázlatok, 
variációk készítése pedig elengedhetetlen az optimális megoldás megtalálásához. A külső 
szemlélőnek – így a zsűrinek, a vizsgáztatónak – a munkanapló a tájékozódás, értékelés 
lehetőségét nyújtja, olyan ismertető dokumentáció, amelyben a kutatások mennyisége, 
spektruma mutatja meg az alkotó külső, tárgyi munkáját, a tervek minősége, változatossága 
pedig belső, szellemi munkáját.

A témának azon túl, hogy vonzónak kell lennie a diákok szemében, lehetőséget kell nyúj-
tania arra, hogy három különböző műfajcsoportban ki lehessen írni rá konkrét feladatokat. 
E három műfajcsoport, így a verseny feladatai is mintegy lefedik a Vizuális kultúra, illetve 
nevelés fő területeit, a képzőművészetet, a vizuális kommunikációt, valamint a tárgy- és kör-
nyezetkultúrát. Például a Zenepavilon feladatnál be lehetett küldeni képző- és fotó művészeti 
alkotást, grafi kai arculatot és ajándéktárgy, illetve berendezési tárgy tervét. A második for-
dulóba bejutott versenyzők félalakos portrét készítenek, a harmadikban művészettörténeti 
tesztet és egy vizuális nyelvi kreatív feladatot oldanak meg. 

A beérkező alkotásokat gimnáziumi és egyetemi tanárok, képző- és iparművészek, mű-
vészettörténészek értékelik több szempont alapján. Így pontozzák a mű kifejezőerejét, 
újdonságértékét, a művészi tartalom, valamint a megformálás, az anyag- és eszközhasz-
nálat minőségét, továbbá a munkanaplót tartalmi és formai szempont szerint. A zsűrizések 
egyébként nagyon tanulságosak a részt vevő zsűritagoknak, ugyanis ritka a vizuális neve-
léssel foglalkozók ilyen széles körű együttes értékelőtevékenysége.
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Mindegyik verseny kiállítással zárul; eleinte az azóta már lebontott Tölgyfa Galériában, 
majd az Iparművészeti Múzeumban, idén a Művészetek Palotájában. 

Az immár 14 éve tartó rajzverseny bebizonyította, hogy működőképes rendszer. A be-
érkező munkák nagyon sok információval szolgálnak. A hazai vizuális nevelésre jellemző 
módon mindig sokkal több képzőművészeti pályamű érkezik, mint kommunikatív, illetve 
tárgytervezés; és ezen belül is főként ceruzarajz, illetve vízfestmény közül kell választania 
a zsűrinek. Kevés a szakmailag jó minőségű sokszorosított grafi ka, fotóból is legfeljebb 
néhány tíz érkezik. Ugyanez elmondható az iparművészeti, illetve designalkotásokról is. 
Nagyon jellemző ugyanakkor, hogy azok, akik a kevésbé megszokott műfajokat választják, 
általában gondosabban kivitelezett alkotásokat küldenek.

Lényeges tapasztalat, hogy mindig sok ötletes, kreatív alkotás érkezik. Ugyanakkor az 
is gyakori, hogy az ötlet tartalmában nem kidolgozott, s formai szempontból nem megol-
dott. Itt látjuk a tanár (mester) segítségnyújtásának fontos terepét. Olyan kérdések, mint 
a képi lelemény végiggondolása, a kiemelés és elhagyás vagy a méret, a képi egység, az 
eszközválasztás és -használat, mind-mind igényli a vizuális pedagógiai összmunkát. Néha 
meghökkentő alkotásokkal találkozunk, mint például az az olajcsendélet, amely valódi 
szívószállal átszúrva, a hátul felragasztott műanyag zacskóból kínálta az eperpálinkát mint 
hungaricumot. Bizony nagyon sok alkotásnál látszik a ráfordított (tan)órákban is kifejezhető 
gyakorlat hiánya. Ennek ellentéte, hogy néhány iskolában a tanár beépíti a tanmenetbe 
az adott feladatot, s így tulajdonképpen az egész osztály készül a versenyre. Azonban a 
verseny egészét tekintve jól látható, hogy a fi atalok között milyen sok a tehetség, s hogy 
milyen sok az egyéni látásmódot tükröző leleményes megközelítés. Az is világosan kiderül 
az alkotásokból, hogy milyen sokarcú is a vizuális képesség. 

Zenepavilon, avagy Haydn emlékezete (2009)

Érdemes az idei verseny egynéhány alkotását ebből a szempontból megtekinteni. A feladat 
az volt, hogy a versenyzők műveikkel mintegy „berendezzenek” egy – a fertődi kastély 
kertjébe képzelt – zenepavilont.  A képzőművészeti alkotások idézzék meg Haydn szellemét, 
zenéjét, életét, életének helyszíneit és korát. Nem könnyű feladat mindezt úgy megtenni, 
hogy az alkotás több legyen puszta illusztrációnál. De nem is egy diáknak sikerült. Kara 
Dávid egy hegedű hátoldalára készítette el abszurd-melankolikus tusrajzát, melynek ötlete 
Salvador Dalihoz méltó (1. kép), Szabó Adrián akvarellje barokk tércsavart alkalmaz, hogy 
bemutassa az Esterházy-kastélyt és a mestert (2. kép), Ferenc Réka a Teremtés oratórium 
vizualizációjához saját grafi kája mellett az Ószövetségből és Weöres Sándortól vett részle-
teket használ fel (3. kép). Jól látszik, hogy az esztétikai befogadás és kifejezés nem kötődik 
egy műfajhoz a fi atal alkotónál. Egy jó pályamű megkonstruálása gyakran elmélyült tartalmi 
kutatómunkát és merész formaalakítást igényel. Az a diák, aki Haydn tragikus barátságát 
dolgozta fel Marianne von Genzingerrel, mindkét igénynek maximálisan megfelelt (4. kép). 
A számítógép lehetőségeit már teljes természetességgel használják arra a fi atalok, hogy 
korszerű grafi kai nyelven alkossanak. Vidákovich Sámuel logotípiája jó példa erre (5. kép). 
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De ugyanilyen készségről tanúskodik a hagyományos merített papírra nyomtatott arculat-
terv vagy az ötletes, hajtogatott legyező-meghívó. Bár tárgyalkotás mindig kevesebb ér-
kezik, mint képzőművészeti alkotás, a beérkezők között mindannyiszor megmutatkozik az 
anyagban kifejeződő tehetség. Ötletes, ízléses ajándéktárgytervek születtek, amelyek közül 
nem egyet szívesen látnánk egy Haydn-kiállításon. Ilyen Ill Nikolett violinkulcs-variációkat 
feldolgozó kitűzősorozata (6. kép) vagy Mókos Tímea elegáns pólóterve (7. kép). A Zenekalap 
(8. kép) abszurditásával kiváló dadaista poén, amely akár jelképe is lehetne annak a jókedvű, 
fi atalos kreativitásnak, amely az évek során ott munkál a rajz és vizuális kultúra OKTV-re 
beküldött munkák jelentős részében.

 1. kép
Kara Dávid
(Katona József Gimnázium, Kecskemét):
BÚCSÚSZIMFÓNIA

2. kép 
Szabó Adrián

(Tóparti Gimnázium és Művészeti SZKI, Székesfehérvár):
MAESTRO
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3. kép 
Ferenc Réka Boglárka

(Dobó István
Gimnázium, Eger):

GENEZIS (munkanapló)

 4. kép
Gombos Cintia
(Bródy Imre Gimnázium, 
Budapest):
MARIANNE VON GENZINGER
EMLÉKÉRE

 5. kép
Vidákovich Sámuel
(Művészeti SZKI, Pécs):
ARCULATTERV

6. kép 
Ill Nikolett

(Modell Divatiskola,
Iparművészeti SZKI, Budapest): 

KITŰZŐK
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 7. kép
Mókos Tímea
(Művészeti SZKI, Pécs):
ARCULATTERV

 8. kép
Csőke Dóra

(Avasi Gimnázium, Miskolc):
„ZENEKALAP”

*
A képeket a szerző, Zombori Béla készítette.
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Szabics Ágnes

Miénk a vár!

Kortárs képzőművészet gyerekeknek

A kortárs képzőművészettel való ismerkedést minél kisebb korban érdemes 
elkezdeni, amikor a gyerekeknek még nincsenek előítéleteik, elvárásaik a mű-
alkotásokkal szemben. A kortárs képzőművészeti kiállításokon szervezett mú-
zeumkommunikációs foglalkozások legfőbb célja, hogy a kiállítást látogató 
gyerekeknek, fi ataloknak maradandó élményt nyújtson. Egy-egy ilyen múzeumi 
foglalkozás nemcsak művészeti ismereteket nyújt számukra, hanem kreativitá-
sukat, fantáziájukat és vizuális gondolkodásukat is fejleszti. A programban részt 
vevő gyerekek játékosan, szórakozva, élvezettel ismerkedhetnek meg a kortárs 
kiállításokkal, így észrevétlenül közelebb kerülnek a kiállított műtárgyakhoz és 
a művészek gondolatvilágához.

1. „A kreativitási csoport pedagógiai tevékenységem részének tekinthető, amellyel meg-
próbáltam kitermelni azt a közeget, amelyben egyáltalán érdemes dolgozni”– nyilatkozta 
Erdély Miklós 1982-ben az Új misztika felé címmel megjelent, Sebők Zoltánnal folytatott 
beszélgetésében.

Közeg nincs, alkotások vannak. A képzőművészek alkotnak, nincs más dolguk, nincs más 
lehetőségük, nincs más választásuk. De kinek és miért? A miértre lényegében egy válasz 
létezik: belső kényszer. Erre vannak hivatva. Ezt kell tenniük. De ki veszi észre a műalkotá-
sokat, van-e közönség? Ha a műveknek nincs közegük, a művészeknek nincs közönségük, 
akkor az alkotás nem más, mint önterápia. Pedig a művek, a művek inspirálta gondolatok, 
érzések hasznosak lehetnek a közönség számára is. Szellemi táplálékká válhatnak, segít-
hetnek felülemelkedni a hétköznapokon.

A műalkotások iránti fogékonyság, érzékenység azonban nem velünk született adott-
ságok. Ezeket ugyanúgy fejleszteni kell, mint az irodalmi művek befogadását vagy a zene-
hallgatást. Mint mindent, ami a művészetek befogadásával kapcsolatos, a képzőművészet 
iránti fogékonyság fejlesztését is érdemes kicsi korban elkezdeni, amikor még nincsenek 
bennünk előítéletek, nyitottak vagyunk a világra, sőt kíváncsian várunk minden új infor-
mációt, amelyet feldolgozhatunk és elmélyíthetünk.

A kortárs képzőművészek nem elsősorban gyerekek számára készítenek műalkotásokat. 
Foglalkoznak fi lozófi ával, politikával, szociológiával és mindennel, ami körülvesz minket, 
ami körülveszi őket és a gyerekeket. Foglalkoznak a mindennapokkal és az ünnepekkel. De 
hogyan vehetjük észre az ilyen alkotásokat? Hogyan kerülhetünk közel hozzájuk? És hogyan 
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kerülhetnek hozzájuk közel a gyerekek? Vagy mi az a vonzerő, amely meggátolja őket abban, 
hogy eltávolodjanak a művektől? Lehet, hogy ők eleve közel vannak a kortárs alkotások-
hoz, ahogyan a képzőművészekre is jellemző egyfajta pozitív értelemben vett gyermeki, 
felszabadult gondolkodás. A gyerekek kicsi korukban általában otthonosan mozognak a 
képzőművészeti kiállításokon, a művek között. Gondolataikat és viselkedésüket még nem 
befolyásolják sémák és sztereotípiák. 

Azoknak a kiválasztott személyeknek, akik gyermekekkel órákat tölthetnek el kortárs 
kiállításokon, egyetlen feladatuk lehet: erősíteni bennük ezt a természetességet. 

2. Kérdés, mi az, amitől nem gyengül, hanem erősödik ez az állapot. Mi az, amitől a ki-
állításon töltött idő korosztálytól függetlenül élmény marad? Mi az, amitől megmarad a 
nyitottság mindenféle művészeti produktum iránt?

Rengeteg módszer van, ám recept nincs arra, hogyan váljék egy gyermek fogékonnyá 
a művészetek iránt, és ezt a tulajdonságát meg is őrizze. Biztosan hasznos és mindenképp 
élményszerű, ha maguk a gyerekek is alkothatnak, ahogyan a művészek. A gyerekek, ha 
tehetnék, tízéves korukig énekelnének, táncolnának, festenének, játszanának. Ezt érde-
mes minden múzeumpedagógiai foglalkozás kitalálásakor, megtervezésekor szem előtt 
tartani.

Ha a gyerekek kipróbálják ugyanazokat a képzőművészeti technikákat, amelyekkel a 
művészek is alkotnak, ha ugyanúgy képeket, tárgyakat készítenek, mint a kiállítók, ha új, 
érdekes eljárásokat, módszereket ismernek meg, akkor a kiállításon töltött idő hasznos, 
élményekben gazdag és maradandó lesz számukra. Azt, hogy éppen milyen technikát ta-
nulnak meg a fi atal kiállításlátogatók, milyen feladatokat kapnak, miről beszélgetnek, azt 
a kiállításon szereplő műtárgyak határozzák meg. A gyerekeknek nem egy műkritikus elem-
zését, értelmezését, véleményét kell hallaniuk a látottakról. A cél az, hogy a fi atalok kellő 
nyitottsággal viszonyuljanak a művekhez, önálló véleményt formáljanak róluk, a művek 
viszonyáról, a kurátori koncepcióról. És mindezt úgy, hogy a kiállításon eltöltött pár óra, 
a tárgyak vizsgálgatása, a beszélgetés és véleménycsere izgalmas és maradandó időtöltés 
legyen a csoport számára. Hogy ez megtörténjék, egy olyan feladatot vagy feladatsort, 
játékot, alkotói tevékenységet, beszélgetési témát kell kitalálnia a csoportvezetőnek, hogy 
az egyrészt kapcsolódjon az adott kiállításhoz, másrészt érdekelje azt a korosztályt, amely-
lyel éppen foglalkozik. E közös érdeklődési pont megtalálása a kortárs képzőművészeti 
kiállítások esetében azért egyszerűbb, mert a kortárs művészek, akárcsak a fi atalok, a 
jelennel foglalkoznak. Mai kérdéseket, problémákat dolgoznak fel és fogalmaznak meg 
alkotásaikban. Ezeken a kiállításokon a látogatónak nem szükséges belehelyezkednie egy 
másik korban élő ember helyébe, nem kell megismernie egy másik történelmi kor földrajzi, 
társadalmi, gazdasági és politikai helyzetét ahhoz, hogy közelebb kerülhessen a műalko-
tások tartalmi hátteréhez.

Tehát a vezetőnek elsősorban egy izgalmas, inspiratív témát kell kitalálnia, amely a cso-
port számára is érdekfeszítő, és mindenki képes elmélyülni benne. Nem kell informá ciókat, 
adatokat megtanítani a csoport tagjainak, csupán művészeti eljárásokat, technikákat, mód-
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szereket. Akkor sikeres a témaválasztás egy-egy ilyen – művészetkommunikációs – foglal-
kozáson, ha ezzel képesek vagyunk fejleszteni a fi atalok érzékenységét, fogékonyságát és 
vizuális gondolkodását.

Arra nincs recept, mindez hogyan lehetséges, de a módszer lényege talán jól illusztrál-
ható egy példával. 

3. Tíz éve elsősorban a Műcsarnokban vezetek múzeumkommunikációs foglalkozásokat 
óvodás, általános és középiskolás csoportok számára Alkoss te is! és SZEMAFOR címmel. 
Az Alkoss te is! elnevezésű programot iskolás, néha óvodás csoportok látogatják, akik az 
éppen aktuális kiállításon játszanak, alkotnak, beszélgetnek. Budapesti és vidéki iskolák 
egyaránt jelentkezhetnek a programra. A SZEMAFOR névre hallgató gyermekprogram a 
szemlélet, alkotás, forma szavakból képzett mozaikszó. A tanév folyamán a hetente is-
métlődő foglalkozásokon ugyanazok a gyerekek vesznek részt. Ők szívesen töltik idejüket 
festéssel, mintázással, rajzolással, fotózással. A foglalkozások gerince egy kerettörténet. 
Részeseivé, gyakran szereplőivé válunk a kalandnak, melynek során feladatokat oldunk meg, 
elsősorban vizuális eszközökkel. A történetet a minket körülvevő, a kiállításon szereplő mű-
vek illusztrálják, s teszik még érthetőbbé, hitelesebbé. Minden héten egy kiállított mű köré 
fűzzük történetünket, ezt az alkotást komponáljuk bele mesénkbe, és az ehhez kapcsolódó 
alkotótevékenység segít leküzdeni az utunkat nehezítő akadályokat. Mind a kétféle foglal-
kozás az időszakos kiállítással foglalkozik úgy, hogy a hangsúly nem a művészettörténeti 
ismereteken, nem az alkotások értelmezésén, hanem egy olyan játékos tevékenységen van, 
amely a résztvevőket észrevétlenül vezeti el a képzőművészeti kiállítások, műalkotások 
élvezetéhez és megértéséhez.

Abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy a Műcsarnokon kívül, alkalmanként más 
múzeumokban és kisebb galériákban is foglalkozom gyerekekkel. E foglalkozások jellege 
nem tér el a műcsarnoki programoktól, esetleg csak formájában, léptékében különbözhet a 
kiállítás terjedelme, a művek száma és mérete szerint. Egy-egy ilyen alkalommal a műcsar-
noki múzeumpedagógiai foglalkozásokkal ellentétben az egész kiállítást fel tudjuk dolgozni, 
minden alkotást megszemlélhetünk és megbeszélhetünk.

4. Ez év márciusában tízéves gyerekekkel töltöttünk el pár órát a budapesti Kiscelli Múzeum-
ban, ahol a Kis Varsó művészpáros „Két darab” című kiállítását lehetett megtekinteni. Ennek 
egyik darabja az Innen független kiadó és a Kis Varsó együttműködéséből létrejött füzetet 
mutatta be, 1 a másik, amellyel mi is foglalkoztunk, az Erhardt Miklóssal közösen készített 

1   A Kis Varsó és az Innen együttműködése 2007-re nyúlik vissza. Az Innen egy kiadvány tervével kereste fel a 
Kis Varsót. Az A/5-ös méretben, fekete-fehér fénymásolat-minőségben, világoskék papírra nyomtatott füzet 
2008-ban 150 szignált példányban el is készült. A kiadvány szubjektív, poétikus válogatás a Kis Varsó archívumá-
ból, az 1993 és 2007 közötti időszakból. Az együttműködés folytatásaként a Kis Varsó közös koncepcióra épülő 
installáció tervét javasolta, amely a kiadvány tartalmát – az eredeti grafi kák (rajzok, fotók) különféle méretű, 
fénymásolt kópiáit – mutatja be a kiállítási térben.
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Bolondok hajója című alkotásuk volt, amelyet a 2008-as Manifestán 2 mutattak be. A Kis 
Varsó nevet viselő művészpáros, Havas Bálint és Gálik András kiállítása egyáltalán nem a 
gyermekközönséget célozta meg. Mégis, a kiállítás láttán úgy gondoltam, hogy az észak-
olaszországi házfoglalást rekonstruáló megfi lmesített pszichodráma, melyet szinte teljes 
sötétségben a templomtér egyik falát félig eltakaró, hatalmas vászonra vetítettek, olyan 
kérdéseket is felvet, amelyek érdekelhetik a kisiskolásokat. A fi lm láttán felvetődhet a térala-
kítás, a helyfoglalás és helybirtoklás, a bezártság, a közösségi lét és az összehangolt vagy 
éppen konfl iktusokat keltő együttlét kérdése. A gyerekek szívesen foglalkoznak térépítéssel, 
egy helyszín kialakításával, szívesen elgondolkodnak azon, hogy miként változtassák meg 
környezetüket saját szempontjaik, elképzeléseik szerint. Izgalmas számukra, ha eljátsszák, 
mit tennének egy zárt térben, hogyan tudnak együttműködni, kompromisszumokat kötni a 
térelosztásban és létrehozni különböző funkciót betöltő tereket.

A félórás fi lmet nem kellett végignézni ahhoz, hogy a gyerekek kitalálják, mit játszanak 
el a szereplők. Természetesen ez a korosztály házfoglalásról és anarchiáról még keveset 
hallott, de rövid magyarázat után könnyen megértették és átélték a fi lmben bemutatott 
helyzetet, amely egy észak-olaszországi kisvárosban, a Roveretóban lezajlott esemény 
rekonstruálása volt.

Miután belenéztünk az egyes jelenetekbe, és értelmeztük a látottakat, hallottakat, a 
csoport két részre szakadt, majd a következő feladatot kapta:

„Képzeljük el, hogy annyira csendben és elmélyülten nézzük a kiállítást itt a Kiscelli 
Múzeum templomterében, hogy a teremőr azt hiszi, elmentek a látogatók. A kaput bezárja, 
és a kulcsot hazaviszi. Mi meg itt maradunk egy hétig a kiállítótérben, amíg a nyitva tartás, 
technikai okok miatt szünetel, és ez idő alatt együtt kell kialakítanunk életvitelünket, élet-
terünket, méghozzá úgy, hogy minél kellemesebben töltsük azt az időszakot, amíg – aka-
ratunk ellenére – össze vagyunk zárva. Olyan termeket, tereket kell kialakítanunk közösen 
és egyetértésben, hogy jól érezzük magunkat, élvezzük az együtt eltöltött órákat.”

Mivel a Kiscelli Múzeum nemcsak egy templomtérből áll, hanem egy trinitáriusok által 
épített kolostoregyüttes is kiegészíti ezt az egyedülálló, kortárs kiállításokat bemutató 
templomot, beszélgettünk szerzetesekről is, akik sok esetben maguk döntenek úgy, hogy 
elvonulnak, elzárkóznak a külvilágtól, s egy zárt közösségben töltik el életük nagy részét.

A két csoport a hatalmas tér két távoli pontján készítette el a számukra ideális épít-
ményt kartonokból, hatalmas papírokból, kötelekből, drótokból (lásd a képeket). A konst-
rukciót, melyet néhol a templomépület falai, boltívei is kiegészítettek, a gyerekek színes 
papírból kivágott apró jelekkel, piktogramokkal díszítették. A két csoport nem ismerte 
egymás elképzelését, alkotás közben nem tudta, milyen funkciót szán a másik csoport egy-
egy szobának, térrésznek. Így az elmélyült munka után kitalálhatták, megfejthették, hogy 
mivel foglalkozna a másik csoport, ha egy hétig össze lennének zárva, s ez idő alatt csak 
környezetük alakításával foglalkoznának. S mivel a kiállítótérben a vetítés miatt nem volt 
világítás, elemlámpa fényénél vágtak, ragasztottak, építkeztek a gyerekek.

2   A Manifesta fi atal képzőművészek európai biennáléja, amelyre kétévente változó helyszíneken kerül sor a kon-
tinens különböző városaiban.
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Készült labirintus, kertmozi, színház, lovarda, teniszpálya, étkező, közös és privát háló-
terem, uszoda, bár, komputerszoba, sőt, az egyik csoport egy templommakettet is megépí-
tett a nagy templom belsejébe. A téralakítás könnyednek, játékosnak, vidámnak és véget 
nem érőnek tűnt. Lehet, hogy valóban egy teljes hétig kellett volna gondolkozni, alkotni és 
alkudozni arról, hogy ki hol érzi jól magát, mire vágyik, milyen térben szeretne hosszú időt 
eltölteni. A program végén a gyerekek nem vittek haza saját készítésű alkotásokat, mint 
ahogy ezt a legtöbb múzeumpedagógiai foglalkozáson történik. Az általuk készített produk-
tumot rövid ideig láthattuk, „használhattuk”. Nem maradandó alkotás készült. A kétórás 
program célja és végeredménye az az élmény volt, amelyet csak a Kis Varsó és Erhardt 
Miklós alkotását megismerve, ebben a varázslatos térben, ezek között az „építőelemek” 
között és ezek segítségével élhettek át a gyerekek. Átélték – ha csak képzeletben is – a nem 
feltétlenül kellemes bezártságérzést (itt gondolhatunk Buñuel Öldöklő angyal című fi lmjére), 
melyet közösen, együttműködve, egymást segítve, de saját elképzelésüket megvalósítva, 
felszabadultan és élvezettel oldottak meg, oldottak fel a résztvevők.

*
A fotókat a szerző készítette a Kiscelli Múzeumban szervezett programokon.

Alaprajz festése
egy elképzelt építményhez

(vegyes korosztály)

Alaprajz festése
egy elképzelt építményhez

(vegyes korosztály)
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Labirintuskészítés kartonokból,
zseblámpafényben
(Váci Utcai Ének-Zenei Általános Iskola,
Budapest, V. kerület – 3b osztály)

Templommakett építése
a Kiscelli Múzeum templomterében 
(Gárdonyi Géza Általános Iskola,
Budapest, XIII. kerület – 3b osztály)

Templommakett építése
a Kiscelli Múzeum templomterében 
(Gárdonyi Géza Általános Iskola,
Budapest, XIII. kerület – 3b osztály)
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Litza Juhász 

Óvodai ismerkedés a művészettel

A Szépművészeti Múzeum óvodások számára kidolgozott programjának elsőd-
leges célja kialakítani a gyerekekben és a pedagógusokban a műalkotásokhoz, 
a művészethez fűződő felszabadult viszonyt, hogy beszélgetéseikben és gondol-
kodásmódjukban a személyes önkifejezés és a kreatív szemléletmód domináljon. 
A műalkotások óvodai használata – a fentieken túl – eszköze lehet még az egyéb 
készségek, képességek (megfi gyelés, leírás, számolás, csoportosítás) fejlesztésé-
nek is.

A budapesti Szépművészeti Múzeum óvodások részére indított házon kívüli programot 
„Múzeum az oviban” címmel. A foglalkozássorozat célja, hogy a 6-7 éves gyerekeket meg-
ismertesse az állandó gyűjtemény néhány darabjával. Az óvodában a múzeumpedagógu-
sok bemutatják a műalkotásokat, és arról beszélgetnek a gyerekekkel, hogy mit látnak a 
képeken. Egy 45-60 perces foglalkozás alatt általában három műalkotás felfedezésére jut 
idő. Gyakran közösen bontják ki a kép ábrázolta történetet, illetve az óvodákban található 
kellékek segítségével a gyerekek el is játszhatják ezeket. Az óvodások által ismert egyéb 
feladatok, mint például a kirakós játékok is gyakorta szerepelnek a foglalkozásokon. Azon-
ban egy alkalom vagy akár egy szeptembertől júniusig tartó, 45 perces foglalkozásokból 
álló sorozat nem biztosít megfelelő bevezetést a képzőművészetbe. Ezért a foglalkozások 
tervezésekor párhuzamosan két célcsoportot tartok szem előtt: a gyerekeket és az óvoda-
pedagógusokat. Reményeim szerint a foglalkozások arra motiválják majd az óvodapedagó-
gusokat, hogy gyűjtsék a műalkotások reprodukcióit, bemutassák és megfi gyeljék azokat 
a csoportban, valamint rendszeresen gondolkodjanak és beszélgessenek a gyerekekkel a 
művekről és a művészetről. 

Ebben a cikkben néhány olyan gyakorlatot elemzek, amelyet a „Múzeum az oviban” 
programban használtam.

Mit látsz?

Amikor elkezdtem a Szépművészeti Múzeumban dolgozni, az interneten bukkantam rá arra a 
műalkotás-elemző kérdőívre, amely a Seeing Questions (Látó kérdések: http://www.kn.att.
com/wired/art2/questions.html) címet viseli. A kérdőívben szereplő első két kérdés (Mit 
látsz? Még mit látsz?) meglepően hasznosnak bizonyult az alsó tagozatos gyerekeknek 
tartott foglalkozásokon. A legtöbb iskolás erre a kérdésre lelkesen jelentkezik vagy kiabálja 
be az ötleteit. A kisebb gyerekeknek azonban csak egy kisebb csoportja kezdi elhadarni az 
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észrevételeit, mások csak ritkán válaszolnak a kérdésre, megint mások meg sem szólalnak. 
Lehet, hogy nekik több időre van szükségük, hogy hozzászokjanak az olyan látogatóhoz, 
mint én, akivel csak egyszer-kétszer találkoznak az óvoda utolsó évében. Előfordul, hogy a 
kicsik csak akkor súgják meg nekem a gondolataikat, amikor a foglalkozás végén pakolás 
közben véletlenül egymás mellé kerülünk. Ezért egy nem verbális válaszadási módszert is 
használok, amely több szempontból is jól működik.

Emeld fel az ujjadat!

A Múzeum az oviban című foglalkozásaikon a gyerekek hamar megtanulják, hogy az „Emeld 
fel az ujjadat!” felszólítás azt jelenti, most rajtuk a sor, hogy megmutassák nekem és társa-
iknak, hogy mit gondolnak. A képen látható gyerekeket arra kértem, mutassanak egy sötét 
területre Rembrandt Harmensz Van Ryn Az elefánt (1637) című rajzáról készült reprodukci-
ón (1. kép). Legalább három vagy talán négy kisgyerek is arra fi gyelt, hogy a többiek hová 
mutatnak. Ez azt mutatja, hogy a 6-7 éveseket nemcsak a saját ötleteik foglalkoztatják, 
hanem a társaiké is. Erre a korosztályra jellemző, hogy nincs türelmük egymást meghall-
gatni, ugyanakkor örömmel ellenőrzik, hogy a társuk mit választott, és összehasonlítják 
azt a saját választásukkal.

Még mit látsz?

Az „Emeld fel az ujjad!” és a „Mutass rá!” típusú instrukciók váltakoztatásával több dolog 
egyidejű megoldására nyílik lehetőségem. Azzal, hogy a gyerekeket bevonom egy közös te-
vékenységbe, lekötöm a fi gyelmüket anélkül, hogy fi gyelmeztetnem kellene őket arra, hogy 
csendben legyenek és fi gyeljenek. Rembrandt elefántról készült rajza segítségével a gyerekek 
azt is megtapasztalhatták, hogy a művészetben nem létezik egyetlen helyes válasz, hiszen 

1. kép
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a gyerekek több sötét, világos foltot, egyenes vagy éppen kacskaringós vonalat találhattak 
a képen. Ráadásul, mikor azt kérem tőlük, hogy keressenek még újabb lehetőségeket, akkor 
a legkézenfekvőbb területeken való túllépésre késztetem őket, hiszen még több választ fel 
kell sorolniuk, mint, ami először eszükbe jutott. Ez a gyermekközpontú módszer lehetővé 
teszi, hogy megnézzék, mások mit választottak, ha ők maguk kifogytak az ötletekből; ezál-
tal egymástól is tanulnak a gyerekek. Mindegyik csoportban van általában egy gyerek, aki 
spontán módon bemutatja, amit választott, szóbeli összefoglalását adva így annak, amit 
megtudtak, anélkül hogy a foglalkozásvezetőnek folyamatosan beszélnie kellene. 

A pedagógus számára azonnali visszajelzést jelent, hogy a gyerekeknek egyszerre kell a 
kép egy területére mutatniuk. Ha valaki nem oda mutat, ahová kellene, akkor valószínűleg 
nem értette meg a feladatot, vagy a kérés volt túl homályosan megfogalmazva. Akiknek 
az ujja még nincs a képen, azt jelzi, hogy még keresgélnek, és a feladat megoldásához még 
szükségük van egy kis időre. 

A nagyobb kép

Ha a gyerekeket a nem verbális válasz-
adásra kérjük, akkor lehetőséget terem-
tünk arra, hogy fi gyelmüket a műalkotás-
ra irányítsák, hiszen nem kell fi gyelniük 
a pedagógus magyarázataira, nem kell 
csendben ülniük, vagy várni, hogy sorra 
kerüljenek. Gyakran előfordul, hogy mi-
közben a gyerekek a képet nézik és rámu-
tatnak egyes részletekre, beszélgetni kez-
denek, vagy rákérdeznek más átfogóbb 
témákra a műalkotással vagy az alkotójá-
val kapcsolatban. Hasonló dolog történt 
a Színek és formák című foglalkozáson is. 
Leültünk körben egy szőnyegre (2. kép), és 
a gyerekek elé letettem Chagall Kék falu 
című festményének reprodukcióját (3. kép). 
Megkérdeztem tőlük, hogy melyik színt 
használta a festő leggyakrabban ezen a 
képen. Ahogy várható volt, a gyerekek azt 
válaszolták: „a kéket”. Majd megkértem 
őket, mutassanak rá valami kék színűre a 
képen. Miután többször is megismételtük 
ezt a feladatot, egy fi ú rákérdezett: „De 
miért kékek ezek a dolgok?” Rendszerint 

2. kép  3. kép 
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hagyom, hogy a csoport válaszoljon, mielőtt én is elmondom a magam véleményét. „Sze-
rintetek miért festett a festő szinte mindent kékre ezen a festményen?” Senkinek nem volt 
ötlete.

Ugyanakkor megjegyezték, hogy a képen egyéb dolgoknak is szokatlan a színük, mint 
például az asszony arcának és hajának, a baba arcának, a férfi  kezének. Mivel a gyerekek 
nem adtak választ arra, miért használt olyan sok kéket Chagall, elmondtam nekik, hogy egy 
másik csoport úgy gondolta, hogy ennek az az oka, hogy a jelenet a mennyben játszódik. Ez-
zel egyáltalán nem értettek egyet. Miután közösen eldöntötték, hogy a kép középpontjában 
található kör a holdat ábrázolja, azt is megbeszélték, hogy Chagall nem azért használt olyan 
sok kék színt, mert feltehetőleg egy esti vagy éjszakai jelenetet festett meg. Egyes csoportok 
hosszasan taglalják, hogy az ábrázolt jelenet hol játszódik, vagy a napnak mely szakát fes-
tette meg Chagall, azonban a „Miért?” kérdésre – valamilyen okból – nem keresnek választ. 
Sőt még a kérdést felvető kisfi út sem zavarta, hogy nem kapott egyértelmű magyarázatot. 
A gyerekeket legjobban Chagall szokatlan színhasználata ejtette ámulatba. 

Szokatlan színek – fesd kékre a tetőt!

Bizonyára sokan emlékszünk gyermekkorunkból olyan esetekre, amikor a felnőttek azt 
mondták nekünk, hogy színezzünk szépen, maradjunk a vonalakon belül, vagy válasszunk 
„megfelelő” színeket. Sok tanár vagy egyéb foglalkozást űző felnőtt elmondta már nekem, 
hogy gyermekkorukban elment a kedvük a kreatív művészeti tevékenységektől, mert egy 
tanáruk megjegyezte, hogy nem „helyesen” használták a színeket. Az alkotói szabadság 
jár a művésznek, de a gyereknek nem? 

Azért használom ezt a Chagall-festményt, mert a látott elemek már a kisgyerekek szá-
mára is jelentenek valamit. Tetszik nekik az óriás, az angyal/tündér, a falu, a sarokban lévő 
kis kéz és a kék ló. Azonban be kell vallanom, hogy még egy rejtett szándék vezet a színekkel 
kapcsolatban: hagyjuk a gyerekeket festeni, színezni, alkotni, ahogy ők megfelelőnek látják! 
Fessék kékre a tetőt! Az igazán eredeti műalkotások lehetőséget biztosítanak a személyes 
önkifejezésre. Ha más megtehette, akkor nekünk is szabad. Ahogyan a művészek tudatosan 
választják meg a felhasznált színeket, úgy én is különös gonddal választom a felhasználandó 
műalkotásokat. Chagall képét, a Kék falu-t azért választottam, hogy felszabadítóan hasson 
tanárra, gyerekre egyaránt, s megszabadítsa őket attól a köteléktől, hogy „a fű zöld” és 
„a ló nem lila”. 

Művészet a művészetért és Művészet az oktatásban

Meggyőződésem, hogy bár a művészeti nevelésnek része, hogy a műveket mint művészeti 
alkotásokat szemléljük, így gondolkodjunk és beszélgessünk róluk, azonban a műalkotásokat 
oktatási eszközként is felhasználhatjuk, hogy olyan fogalmakat szemléltessünk velük, mint 
a számok, formák vagy halmazok. Miután a csoport egészével néhány percet beszélgetünk a 
Kék falu-ról, minden egyes gyereknek adok egy borítékot, benne 14 színes négyzettel (4. kép). 
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El kell dönteniük, mely színeket használta fel Chagall a képen, és ennek alapján két kis hal-
mot kell képezniük a színes kártyákból, a felhasznált és a fel nem használt színek csoportjait. 
Az önálló munka során tett vidám megjegyzéseikkel a gyerekek igen elgondolkodtatják a 
pedagógust. Egyikük megkérdezte, hogy vajon a társa is ugyanazokat a színeket kapta-e, 
mert nem hitte el, hogy mindenkinek ugyanazt a készletet adtam. Egy másik gyerek egy 
négyzetet felemelve kérdezte magától, hogy az vajon milyen színű, ezzel jelezve, hogy nem 
tudta azt névről beazonosítani. Amikor a gyerekek végeznek, és ellenőrizzük, hogy Chagall 
milyen színeket használt fel, még megszámoljuk a két halmot magyarul oda- és visszafelé, 
majd angolul is, hogy akik már elkezdtek angolul tanulni, gyakorolhassák ezt a nyelvet is. 

Végül megkérem az ovisokat, mutassák meg azt a részt, amely a legjobban tetszik ne-
kik. Egyik alkalommal egy Viktor nevű kisfi ú felkiáltott: „Nem tudom megmutatni!” Mikor 
megkérdeztem, miért nem, azt válaszolta: „Nekem az egész tetszik!” Ha elemzünk egy 
képet, vagy különböző nézőpontból nézzük meg, esetleg matematikai fogalmakat gyakor-
lunk vele, az nem csökkenti egy hatéves gyerek megbecsülését, amellyel az egész képre 
mint mű alkotásra tekint.

A kezdeti lendület

Amikor arra kerestem választ, hogy óvónői munkám során miért nem használtam a cso-
portban műalkotásokat, a következőkre jutottam. Óvónői pályám kezdetén nem láttam más 
kollégákat műalkotásokat felhasználni, és a nevelési tervek is csak művészeti tevékenységet 
írtak elő, nem a műalkotások szemlélését. A kora gyermekkori nevelésről olvasott szak-
könyvek és folyóiratok sem tartalmaztak erre nézve útmutatást. Abban az időben gyakran 
éreztem úgy, hogy „semmit nem tudok” a művészetről. Mi változott meg? Rájöttem, hogy 
a művek szemlélése, az olvasás és a beszélgetés a művekről, művészetről (felnőttekkel és 
gyerekekkel egyaránt) mind segítenek annak megértésében. Mivel a Szépművészeti Múzeum 

4. kép

200905.indb   189 2009.05.28.   14:31:37



Óvodai ismerkedés a művészettel190

pedagógusainak célja minél több emberhez eljutni, mi további foglalkozásokat dolgozunk ki 
az óvodások számára. Kiegészítésül óvodapedagógusi, tanári továbbképzést is biztosítunk, 
valamint létrehoztunk egy szolgáltatást, ahol a pedagógusok reprodukciókat vagy foglal-
kozásvázlatokat, feladatsorokat kölcsönözhetnek óvodai és iskolai munkájukhoz. Mivel az 
iskolások számára kidolgozott foglalkozásokat a tanárok kérései alapján alakítottuk ki, 
reméljük, hogy az óvodapedagógusokkal is sikerül majd partnerségeket kialakítani munkánk 
továbbfejlesztéséhez.

Nyelvi lektor: Korenchy Anikó

*

Az óvodai képeket Juhász Litza készítette, a Chagall-képről a fotó Rázsó András munkája.
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Vásárhelyi Tamás – Vásárhelyi Kriszta

Új műfaj a múzeumpedagógiában:
családi felfedezőfüzet

A szerzők (apa és lánya) a „családi felfedezőfüzet”-nek elnevezett, új múzeum-
pedagógiai műfajba sorolható, felnőtt-gyerek párosok számára készített kiad-
ványaikat mutatják be. A tervezések és értékelések folyamatán túl ismertetik a 
füzetek elveit, pedagógiai céljait és gyakorlati megoldásait is. A füzetek a Magyar 
Természettudományi Múzeum kiemelkedő állandó kiállítási elemeivel és tár-
gyaival (a Bálnacsontváz, a Bárka) kapcsolatosan használhatók, és elkísérik a 
látogatókat otthonukba és a szabad természetbe is.

Bevezetés

A családra tekinthetünk mint a szocializáció elsődleges – és legfontosabb – közegére, mint 
veszélyeztetett – ám a társadalom fennmaradásában jelentős – működési formára, de mint 
jelentős fogyasztói célcsoportra is. A családok életében az együtt töltött idő nagyon fontos, 
és a szabadidős programok között egyre jellemzőbb helyet foglal el a múzeum. Az elmúlt 
években új műfajt teremtettünk a múzeumi ismeretterjesztés területén: a családi felfedező-
füzetet. A szakmai előkészítés szempontrendszere és a létrejött termék a múzeumpeda-
gógiával, a családdal, a közös játékkal és az oktatással foglalkozók érdeklődésére egyaránt 
számot tarthat.

A kezdeményezés 

újszerű célcsoportnak újszerű múzeumpedagógiai munkálkodást kínál;• 
a múzeumi időtöltést kiviszi a szabadba, illetve beviszi az otthonokba, ezáltal kitágítja • 
a kiállítás falait, avagy kinyitja a múzeumot;
a két különböző szakterületen dolgozó szerző (biológus-muzeológus, valamint gyer-• 
mekpszichológus) együttműködése rendszerszemléleti bővülést eredményezett.

*
A Magyar Természettudományi Múzeum több mint két évszázados intézmény, de saját épü-
lete csak 1994 óta van, ekkor kapta meg a Ludoviceum nagyon elhanyagolt épületegyüttesét. 
Bár ennek rekonstrukciója még nem fejeződött be, a múzeum részben már ott működik. Az 
építkezéssel egyidejűleg a kor kívánalmainak, a múzeumok növekvő nyitottságának megfe-
lelően jelentősen átalakult. A korábban dominánsan tudományos kutatásokkal foglalkozó 
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intézményben egyre inkább teret kapott a közönség, illetve a társadalom elvárásainak 
megfelelni képes közművelődési tevékenység. 1 1996-ban a romjaiból felépített Lovardában 
(később Alfa mozi) új, interaktív kiállítások nyíltak, ezeket kiadványsorozat kísérte, és külön-
féle rendezvényekre, eseményekre került sor. A jelentősen kibővült közművelődési részleg 
tudatosan kezdte keresni a kapcsolatokat a társadalom néhány markáns csoportjával, köztük 
a pedagógusokkal 2, az iskolákkal és a családokkal 3.

A múzeum látogatóinak mintegy fele gyermek. Az ő számukra többféle múzeumpeda-
gógiai segédeszköz, feladatlap és munkafüzet készült. A feladatlapok világszerte elterjedt 
eszközök, melyek egy-egy kiállítás általános vagy speciális nézőpontból (pl. környezeti neve-
lés, biodiverzitás) való feldolgozását könnyítik meg. A készítő szándékainak megfelelően ki-
emelnek néhány részletet, elmélyítik az élményt, nagyobb bepillantást engednek valamilyen 
tárgy vagy jelenség hátterébe; általában szórakoztatóbbá teszik a látogatást múzeumban, 
állatkertben, műemlékek közt, nemzeti parkban, tehát bármely bemutatóhelyen. A feladatok 
legtöbbször az egyéni elmélyülést és tanulást, ritkábban a csoportos, esetleg a koopera-
tív tanulást segítik. Ritka, hogy egy feladatlapnak a tudásátadás, az önálló tudásszerzés 
ugyanúgy célja legyen, mint a környezeti attitűdök és a szociális készségek formálása.

Levegőnek nézett bálna a levegőben

2004-ben megnyíltak a múzeumban az új mélyraktárak és közönségforgalmi terek, és a 
közönség számára új bejárata is lett a múzeumnak. A fogadószint (pénztár, ruhatár) a ta-
lajszintnél mélyebben fekszik, oda kétoldalt lépcső vezet le. A bejárat és fogadócsarnok 
kupolája egyedi megoldású, felfordított bárkára emlékeztető bordázattal, üvegtetővel. 4 
A kupola egyik rendeltetése a múzeum egy évszázada meglévő, de teljes egészében még 
sohasem kiállított bálnacsontvázának (közönséges barázdásbálna, Balaenoptera physalis) 
impozáns bemutatása. A hatás fokozására a kétoldali lépcsők aszimmetrikusan készültek, 
a bálna feje felőli oldalon alacsonyabban van a pihenő. A látogatók a pénztárhoz vagy a 
ruhatárhoz igyekezve több irányból szemlélhetik a kivételes muzeális látnivalót. 5 A bálna 
nevét és a minimális biológiai információt tartalmazó falitáblát az egyik lépcsőfordulóban 
helyeztük el.

A megnyitó utáni időszakban feltűnt, hogy látogatóink egy része úgy jön le a múzeum-
ba, hogy nem veszi észre a 22 méteres, 2 tonnás csontvázat. Mások észreveszik ugyan, 

1   Fontos megemlíteni, hogy eközben három tudományos tár és két nagy gyűjtemény költözködése is folyt, a 
múzeum tudományos teljesítménye mégsem csappant meg, lásd www.mttm.hu.

2   A múzeum jelenleg két, a múzeumi tanulással kapcsolatos és pedagógus-továbbképzéseken is dolgozó európai 
projektben aktív (SciComPed és SETAC), melyek hozzájárultak e tanulmány elkészüléséhez.

3   Törekvéseinket mára több kitüntetés: építészeti nívódíj, múzeumpedagógiai nívódíjak, család- és vendégbarát 
múzeumi címek elnyerése is jelzi. 

4   Tervezték Mányi István és munkatársai.
5   Valószínűleg nem túlzó állítás, hogy az egyik legszebben, leghatásosabban kiállított bálnacsontváz Európá-

ban.
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de dinoszaurusznak vélik, és – „felnőttek lévén” – nem fordítanak rá időt, hogy jobban 
megnézzék. Ezért szerettük volna ráterelni a fi gyelmet kulturális örökségünk e remek da-
rabjára. Ugyanakkor a csontvázak tanulmányozása érdekes és szórakoztató is lehet, saját 
testünk felépítését is jobban megérthetjük a hasonlóságok és különbségek felfedezése által. 
Emellett a bálnák – különleges és közismerten veszélyeztetett lények lévén – a környezeti 
tudatosság fejlesztését is segíthetik. Ezek a célok többrendbeli kihívást jelentettek. Saját 
érdeklődésünknek és késztetésünknek is megfelelt a múzeumpedagógiai foglalkoztató terve. 
Miután a családi felfedezőfüzet műfaja új a hazai és – tudomásunk szerint – a nemzetközi 
múzeumpedagógiában is, 6 érdemesnek gondoljuk a kialakítás szempontjainak, folyamatának 
a bemutatását.

A családi felfedezőfüzet kialakításának első lépéseként szakmai képzettségünk, érdek-
lődésünk (biológus–muzeológus, valamint gyermekpszichológus) alapján próbáltuk feltér-
képezni a leendő felhasználói igényeket. 7 A múzeum ismeretközlő, attitűdformáló szándé-
kának és a közönség (a felhasználó) érdeklődésének (fogyasztási szempontjainak) együttes 
fi gyelembevétele ígéretesnek tűnt. 

Családi felfedezőfüzet felnőttek és olvasni
már tudó gyerekek számára

A „házigazda” szerepében: Zsóka fóka
Már korábbi közös munkafüzetünkben (Vásárhelyi–Vásárhelyi 
2006) szerettünk volna egy képzeletbeli kísérőt, partnert talál-
ni, aki kalauzolja vendégeinket a múzeumban. Felmerült egy 
állat gondolata, a vízi téma miatt egy víziállat, és megszületett 
az ötlet: Zsóka fóka (1. ábra). Olyan fi gurára volt szükségünk, 
amelynek a szájába adhatunk olyan kérdéseket vagy gondolato-
kat, amelyeket országos, tudományos múzeumok tekintélyes és 
józan épületében nem szokás, nem illik feltenni, de amely kérdé-
sek minden gyermek, minden szabadabban gondolkodó felnőtt agyában megszülethetnek. 
Zsóka fóka házigazda, kalauz a terepen, tengerben, múzeumban, ugyanakkor járatlan az 
emberek világában, és alapvető dolgokat kérdőjelez meg. Szerethető, így az érzelmi szál 
segíti a személyes bevonódást.

A családi füzet tervezésekor problémát okozott, hogyan szólítsuk meg a felnőtteket 
(szülő, nagyszülő, nagybácsi, szomszéd néni stb. egyaránt lehet) és a gyerekeket (értelem-
szerűen ők is többféle minőségben lehetnek jelen), ráadásul kedvesen, közvetlenül, nem a 

6   Ma már több magyar múzeumban jelent meg „családi munkafüzet”, „családi sétálófüzet”, ezek azonban nem 
adnak külön feladatot a családtagoknak, néha a feladatok jellege, nehézsége sem utal semmilyen megcélzott 
korosztályra.

7   A kérdések fajtáival, tudatosan tervezett használatával foglalkozik pl. Voris et al. 1986; Durbin et al. 1990; 
Vásárhelyi–Sinkó 2004.

1. ábra
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másik szférára „átmutogatóan” (pl. 
„Kérdezze meg az Önnel lévő gyer-
meket…”). Erre találtuk ki a „Nagy-
fóka és Kisfóka” megnevezést, illet-
ve szerepkört. Zsóka fókával ezután 
– elvben – velük egyenrangú kap-
csolatot feltételezve lehetett bánni 
(2. ábra). Látogatóink nem bánták ezt 

az eljárást. 8

A fóka nagyon mozgékony állat, vízi közegében el-eltűnik a szemünk elől, majd a legvá-
ratlanabb pillanatokban bukkan fel. Szemei előrenéznek, feje gömbölyded, arányai képesek 
az embert felidézni (nem véletlenül főhőse több gyermekmesének, rajzfi lmnek egy-egy 
kis fóka). A mi Zsókánk szintén bárhol felbukkanhat, néha fejjel lefelé is, „arcán” emberi 
mimika jelenik meg.

Kerüljünk közelebb! A bálna 9

A füzet tartalmának összeállításakor és grafi kai megoldásainak tervezésekor a következő 
szempontokat tartottuk szem előtt:

tegye tartalmasabbá és élvezetesebbé az idelátogató családok időtöltését;• 
kapcsoljon össze több tudományos témát;• 
több kiállítási helyszínt is összekapcsoljon, s látogatónk ne „ragadjon le” egy helyben • 
a hosszas feladatmegoldások miatt;
a vízzel való gondolati és gyakorlati foglalkozás ne maradjon a múzeumlátogatás (bi-• 
zonyos értelemben a hétköznapi valóságtól elszigetelt) része, hanem kapcsolja össze 
a múzeumban látható és a valóságos világban tapasztalható jelenségeket;
a vizek múzeumban bemutatott kontextusát bővítse ki a környezeti nevelés rendszer-• 
szemléletű kereteinek megfelelően;
fejlessze a környezet iránti pozitív attitűdöt, érzelmi bevonódás által is;• 
építsen a kognitív, affektív és motorikus tanulás lehetőségeire, a lehető legtöbb érzék-• 
szervet és változatos készségek sorát vonja be;
a feladatok legyenek élvezetesek, meghökkentőek, szórakoztatóak, viccesek, szokatla-• 
nok, ne az iskolai tanulmányokra emlékeztessenek, és egy részük kihívást is je lentsen.

A bálnacsontvázat előtérbe helyező családi felfedezőfüzet szokatlan, nagy alakú (13,6 x 
48 cm) ötrét hajlított, kartonleporelló, melynek összesen 20 oldala van. 10 Középen kettéválik, 

 8   Több megállapításunkat alapozzuk a látogatói elégedettségvizsgálatra.
 9  A kiadvány arculatának kialakításában érdemi és gondos munkát végzett Ágh András grafi kus (Vásárhelyi–

Vásárhelyi 2007).
10   A füzet megjelentetését az NKA Ismeretterjesztés és Környezetkultúra Kollégiumának támogatása tette lehe-

tővé.

2. ábra
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13,6 x 24 cm-es, 10-10 oldalas „felnőtt-” és „gyermek”-részre, sőt első közös feladatként 
a perforáció mentén ketté kell tépni, ha használni akarják (3. ábra). A felnőtteknek szánt 
részben a szövegek aránya nagyobb a képes feladatokhoz képest, mint a gyermekekében, 
valamint apró betűs szövegeket és több ismeretet is tartalmaz abban a reményben, hogy 
azokat majd megosztják a gyermekekkel. 

A feladatok többnyire megfelelnek a fenti célkitűzé-
seknek, azaz változatosak, többféle készség használatát 
igénylik (megfi gyelés, szóbeli közlés, megbeszélés, rajz, 
viszonyítás stb.). Vannak köztük ismert típusú feladatok 
a jelen témára adaptálva (pl. szöveg vagy rajz kiegészíté-
se, keresztrejtvény, labirintus, bekarikázás, összetartozó 
egységek összekötése), és vannak nem szokatlanok is (pl. 
érzelmi megbeszélésre késztetés, Zsóka fóka „beszólá-
sainak” meggondolása, rendellenes testhelyzet felvétele, 
közös testgyakorlás, közös étkezés, egymás érintése, ki-
rándulási és lakberendezési ötletek) (4. ábra).

A munkafüzet megoldása a nemzedékek kooperá-
cióját igényli, és ez megfelel a tanulási célnak is (Borun 
és mtsai 1996; Schauble és mtsai 1997; Tran 2008). Ezt 
erősíti az egyetlen ikon, a közös munkát jelző grafi ka 
(5. ábra). A kettétépés által létrejövő két részben más-
más stílusú és nehézségű feladatok sorakoznak, de a 
családtagok újra és újra olyan feladatokhoz érkeznek, 
amelyeket mégis közösen kell megoldaniuk, vagy ame-
lyekben egymás korábbi megfi gyeléseire kell támaszkod-
niuk. Előfordul, hogy egyikük „cipeli” magával a másikat 
egy új helyszínre, és az is, hogy egy helyszínen a felnőtt-
nek csak nézelődnie (kontemplálnia) kell, amíg a gyermek 
játszik, néha pedig beszélgetésre, közös megfi gyelésre 
késztet a kiadvány. 

3. ábra

4. ábra

5. ábra
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Az iskoláskor (gyermek célcsoportunk) nagyon fontos a tanulás és a családi élet, családi 
nevelés szempontjából is, az együttes tevékenységek mélyítik az ismereteket, és a közösen 
töltött idő javíthat a kapcsolaton, a családi értékek átadásán (Buda 2003; Tran 2008). 
A tudás megszerzésének családi útját és a múzeumot kapcsolta össze a London Museums 
Hub 2004-es szakértői jelentése. 11 Viszonylag kis teret terveztünk a külön-külön végzendő 
munkának, mert úgy véltük, ilyen korú gyerekeket még nem szívesen engednek „szabadon” 
a szülők. Tanulásban, tevékenységekben az iskoláskorú (alsós) gyerekek képesek utasítások 
önálló végrehajtására, viszont nagyon fontos nekik a felnőttek jelenléte, visszajelzése (Cole–

Cole 1996). A füzetben megoszlanak az önálló és közös feladatok. Végső fokon azonban a 
felnőttektől függ, mennyi önállóságot hagynak a gyerekeknek, és melyik feladatot oldják 
meg szülői felügyelettel, illetve valóban közösen. Az eltérő útvonalon megközelített kiállítási 
egységek eltérő értelmezését érdekesen említi Gergely (1983). Ez is jól kihasználható lehető-
ség lett volna, és bár jelentkezhet a látogatás során, nem építettünk a tudatosítására.

A családi jelleget és a környezeti attitűdöt formáló hatást erősítettük azzal, hogy a 
játék résztvevőit otthonukba is elkísérjük – helyesebben nem mi, hanem Zsóka fóka –, ahol 
különféle közös tevékenységekkel próbáljuk a bálnát, a bálnákat felidézni, megjeleníteni, még 
a családi ebéd alkalmakor is. 12 Közös természetjárást is javasolunk, ahol már nem főszereplő 
a bálna, de természetesen felbukkan gondolatainkban, egy játékban. („Jó messzire kerültünk 
a bálnacsontváztól, de reméljük, eközben közelebb kerültek a bálnákhoz.”) A három helyszín be-
vonásának három eredménye is lehet. Egyrészt kinyitja a múzeum falait, kiterjeszti az ott 
szerzett tudást, az ottani élményeket és gondolatokat a kinti világra, másrészt a családi 
együttműködést nem csak a múzeumlátogatás idejére korlátozza. Harmadrészt lakberen-
dezési és életviteli ötleteivel, személyiségorientáltságával, a természet szerethetőségének 
általánosításával szemléletmódot, életformát sugall.

A környezettudatos magatartás kialakítására alkalmas utak közé tartozik az oktatás és 
a morális alapú formálás is (Gardner–Stern 2002). A pedagógia és pszichológia feladata a 
környezeti nevelési folyamatában nem csupán az érték- és ismeretátadás, készségfejlesztés, 
hanem az egész személyiség alakítása. Különösen akkor, ha az olyan környezetfelfogásokat 
vesszük alapul, amelyek szerint a környezet fogalma magában foglalja a külső és belső, 
természetes és mesterséges, illetve szociális és személyes környezetünket egyaránt (Sassné 
1997; Kuti–Kutiné 1996; Vásárhelyi–Victor 2003). 

Kerüljünk közelebb! A Bárka

A múzeumpedagógiai nívódíj összegének feléből 13 újabb családi felfedezőfüzetet készíthet-
tünk (Vásárhelyi–Vásárhelyi 2008).

11   London Museums Hub EPDP Expert Panel Meeting (http://www.mlalondon.org.uk/uploads/documents/
HUBexpertpanelsummary.pdf, letöltve 2009. március 8-án.)

12   A sok közös interakció akár „családterápiás” mellékhatásokkal is szolgálhat.
13   A másik feléből a Bálnacsontváz és a Korallzátony interaktív bemutatására szolgáló eszközök készültek.
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A tervezés során fi gyelembe vettük a korábbi, bálnás füzet látogatói értékelésének ta-
pasztalatait és a visszajelzéseket. A terjedelmet öt lapról háromra csökkentettük, ezen belül 
is még levegősebbé tettük az oldalakat a szövegek terjedelmének és a feladatok számának 
csökkentésével. Megőriztük azonban azokat a jellegzetességeket, amelyeket fontosnak gon-
doltunk, illetve amelyek értékelése a bálnás füzet esetében pozitív volt. A csökkent terjede-
lem közepette is „hazavezettük” a látogatókat a múzeumból, majd kirándulást javasoltunk 
nekik, ezúttal explicite bemutatva, hogy a múzeumi „Noé bárkája” ugyanúgy az állatokkal 
való együttlét helyszíne, mint a saját lakásunk és a Duna, így mindhárom helyszín kapcsán 
beszélhettünk a természetvédelem fontosságáról, illetve eljuttathattuk a füzet használóit 
e gondolat felismerésére, átélésére.

Mindkét füzetben felsoroltunk néhány, a tárgyhoz csatlakozó irodalmat, és úgy búcsúz-
tunk el a látogatóktól, hogy „a viszontlátásra”, ami természetesen újabb múzeumlátoga-
tásra inspirálhat. Ha a két füzet kelendő lesz – ami a használhatóság igazi próbája –, akkor 
érdemes továbbiakat is készíteni. Ez több esélyt adhat arra, hogy a füzetek címében szereplő 
„Kerüljünk közelebb!” kifejezés több értelemben is teljesülhessen: egyrészt elmélyüljön a 
múzeumi tárgy befogadása, másrészt a családtagok is közelebb kerüljenek egymáshoz.
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Orosz Csaba 

Kreativitási gyakorlatok a vizuális nevelésben 
Joseph Beuys és Erdély Miklós nyomdokain

A tanulmány a kreativitásfejlesztés pedagógiai, ezen belül is módszertani, pon-
tosabban alkotás-módszertani szempontjainak vizsgálatával foglalkozik. A krea-
tív személyiségjegyek vizuális nevelési vonatkozásától az élménycentrikus attrak-
ciók hatásmechanizmusáig mutatja be a kreativitás specifi kumait. A krea tivitás 
fejlesztésének gyakorlatát elsősorban a művészeti képzésben elfoglalt státusza 
szemszögéből elemzi történeti példákon: Sir Joshua Reynolds akadémista elveitől 
a Bauhauson át Joseph Beuys és Erdély Miklós kreatív gyakorlatain keresztül a 
Nyíregyházi Főiskolán működő VINYL (Vizuális Nevelés Labor Nyíregyháza) tevé-
kenységéig bezárólag.

„Én úgyis a térdemmel gondolkodom!” – Joseph Beuys 1

Meghökkentőnek s talán viccesnek tűnhet a fenti idézetben megfogalmazódó állítás, amely 
a 20. század második felének egyik legjelentősebb művészegyéniségétől, Joseph Beuystól 
származik. Valójában a megmerevedett művészeti és gondolkodási sémák szükséges kér-
dőre vonását érhetjük tetten ebben a közönséges levelezőlapra írt lapidáris mondatban. 
Beuys arra utalt a kijelentésével, hogy ha interpretálni (értelmezni) akarunk egy műalkotást, 
nem elég csak a ráció által determinált gondolkodás, amelyet világos logikai lépésekben 
hajtunk végre, hanem szükségünk van egy intuitív mozzanatra is, amely kiszámíthatatlan 
és megkövetelhetetlen, és közvetlenül következik be, feltéve, hogy valamennyi érzékünkkel 
intenzíven összpontosítunk a műre. Ha mindezt a művészeti, illetve a művészetközvetítő 
képzésre vonatkoztatva értelmezzük, akkor a képzőművészeti alkotás metódusának, vala-
mint e metódus megértésének és megértetésének a hagyományostól eltérő értelmezésével 
találjuk szemben magunkat. 

Szokatlan gondolatok, szokatlan helyzetek indikálása sosem volt idegen a művészeti ne-
veléstől, amely régen hordozza magán a kreativitásfejlesztés területi ódiumát, korábban ösz-
tönösen, mára már tudatosan a tudomány terminusaival felvértezve, néhol könnyedén, néhol 
meggörnyedve az elvárás súlya alatt. Nem egyszerű feladat innovatív alkotási folyama tok 

1  Ez a mondat Joseph Beuysnak a sokszorozványáról (multiple) való, amelyben a művész alapképességeként 
feltételezett intuíciót a Goethe értelmében vett „szemléletes ítélőerőt” mint a gondolkodás magasabb formá-
ját – kellő humorral s nem utolsósorban a meghökkentés-ráébresztés szándékával – nem az agyhoz, hanem a 
térdhez rendelte hozzá.
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felkutatásával és átélésével, műtárgyak tanulmányozásával új impulzusokat keresni a világ 
megismeréséhez; mindez folytonos megújulást és nyitottságot igényel a tanítási-tanulási 
folyamat minden résztvevőjétől. Ebben a legalapvetőbb mozzanat a tanár-interpretátor 
részéről a pedagógiai módszerek átértékelésével a szokatlanság és az eredetiség fogalmá-
nak szem előtt tartása, a diák részéről pedig az ismeretlen felfedezésének állandó vágya. 
A kreativitás demokratikus, vagyis mindenkire jellemző személyiségjegyként értelmezése és 
gyakorlatokkal való fejlesztése, valamint szinten tartása a guilfordi 2 divergens gondolkodás 
fogalmával – mely egyben a kreativitás szinonimájává is vált – egy időben jelent meg nagy-
jából az 1950-es években. Tudjuk, hogy a konvergens gondolkodás általában már egy ismert 
végeredmény, válasz azonosítására törekedve inkább intelligencia s a tárgyi tudás diszcip-
línáinak visszacsatolása. Ezzel szemben a divergens gondolkodás az ismeretlen válaszva-
riációk felkutatásával a kreativitás terepe, melynek összetevői folytonos „ébrentartást” 
igényelnek. A kreativitás fejlesztésének komplex személyi programmá, önmagát gerjesztő, 
önépítő folyamattá kell válnia az egyénben, mely jó esetben meghatározó életprogram a 
társadalom minden tagja számára társadalmi és szociális helyzettől függetlenül. Vegyük 
sorra azokat a kreatív képességeket, amelyek különböző gyakorlatokkal trenírozhatók!

Guilford kreativitáselméletének négy pillére
Flexibilitás: „hajlékonyság, rugalmasság”, valamely vizuális kérdéshez kapcsolódó különböző 
válasz, út megkeresésére. Egy hagyományosnak mondható képzőművészeti tevékenységen 
belül is rengeteg lehetőség adódhat, hogy a probléma felvetésével úgy vázoljuk fel a lehet-
séges megoldások körét, jellegét, hogy azok magukban hordozzák a szokványostól eltérő 
irányokat. Itt lényeges személyiségvonás lehet a kétértelműség tolerálása, amely nem zárja 
le a felvetett kérdést az első adandó megoldással, hanem új utakat, lehetőségeket keres az 
értelmezésre. Egyszerű tevékenységek során is lehet módot találni a változatos módszerek, 
önálló megoldások alkalmazására. Ehhez természetesen kitartásra van szükség, mely fontos 
tényező a kreativitás szempontjából. Rendszerint itt anomáliákat tapasztalhatunk, hiszen 
a kísérletezés számos buktatót is rejthet magában, sok fölösleges kör után találhatnak rá a 
gyakorlatokat végrehajtók a számukra legmegfelelőbb megoldásokra. Az érzelmileg extro-
vertáltabb résztvevőknél pedig a kudarctűrő képesség fejlesztése kaphat külön hangsúlyt. 
Az originalitás, vagyis az eredeti, újszerű megoldásokra való képesség a kreativitás egyik 
nagyon lényeges összetevője, s a köznyelv főként ezzel azonosítja. Redefi níció: a képességek 
közül a legbonyolultabb és legösszetettebb, hiszen a dolgok, tárgyak jelenségek újrafogal-
mazásának képessége magasabb rendű gondolkodást is előfeltételez, s csak részben lehet 
ösztönös. Elaboráció: az a képesség, hogy a kreativitás által egy ötletből egy egész struk-
túrát fel tudjunk építeni. Ez a mozzanat lényegesen több trenírozást igényel, s az összes 
többi kreatív képességet magában foglalhatja. Bármilyen kreatív produktum létrehozásakor 

2  Guilfordnak 1973-ban jelent meg egy tanulmánya magyarul a kreatív személyiségjegyekről: Alkotóképesség a mű-
vészetekben. In Művészetpszichológia. Szerkesztette: Halász László. Gondolat Kiadó, Budapest, 1973, 69–83.
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lényeges a saját struktúra felépítése egy elsősorban önmagunk számára érthető össze-
függésrendszerben. A fejlesztés tekintetében az a legjobb megoldás, ha a diákok maguk 
választhatják ki, mely képző- vagy iparművészeti tevékenység, technika a legadekvátabb 
számukra az adott feladathoz, kreatív gyakorlathoz.

A kreatológiáról

A pszichológia érdekköréből kiinduló kreativitás elmélete a múlt század közepétől nap-
jainkra fokozatosan integrálódott a pedagógiatudományba, s gyakorlata a művészeti kép-
zéssel foglalkozó iskolák programjaiba. Mára a kreativitás kutatásának önálló szakterülete 
a kreatológia. Egy még kidolgozásra váró „kreatív pedagógiai diszciplína” (Magyari Beck 
István) egyaránt alkalmas lehetne a tehetséges és az átlagos képességű egyén fejlesztésére, 
hiszen különböző szinten ugyan, de alternatívát kínálhatna az átéléssel (élmény) elsajátít-
ható ismeretekre. A kérdés lényege tantervelméleti – írja Magyari Beck. „Olyan magas fokon 
individualizálható tantervekben kell gondolkodnunk, amelyek realizálása során a tantervek 
által hordozott belső logika szinte észrevétlenül vezet el ahhoz az állapothoz, amikor a 
tanuló egyre sűrűbben megelőzve a tanárt, jut el az insight, a rádöbbenés élményéhez az 
előismeretek elemzésének folyamatában.” 3 Mindez, ha közösségben és progresszív krea-
tív technikák 4 alkalmazásával történik, talán még hatékonyabb is lehet. A kreatív tech-
nikákat, amelyeket a tanárok, illetve a sokoldalúan képzett facilitátor személyek kívülről, 
szervezetten viszik be az oktatási folyamatba, az ott zajló problémamegoldási folyamatok 
vezérfonalaivá válnak. 

Most nézzünk néhány szubjektíven választott példát az élménycentrikus kreatív gyakor-
latok alkalmazására a művészetoktatás történetéből! A kreativitás fejlesztésének történeti 
nyomaira bukkanhatunk már a klasszikus angol akadémiai modell törekvéseiben, melyet 
a Brit Királyi Akadémia első kiváló vezetője, a nagy akadémista portréfestő és pedagógus 
Sir Joshua Reynolds (1723–1792) Discourses on Art című művében fejt ki. Az ekkor még alap-
vetően elitista elveket valló művészképzésben a természet és a nagy elődök tanulmányozása 
révén a szépség ideájának művészi eszközökkel való megragadása mellett megjelennek 
olyan momentumok, amelyeket majd kétszáz év múlva a Bauhaus művészetoktatási el-
veiben üdvözölhetünk. Ez pedig a közösségi eszmecserében, gyakorlatokban átélt élmény 
kreativitást fokozó ereje. „Minden egyes szemináriumot az áramló ismeretek atmoszférája 
lengett körül, ahol mindenki megtalálhatta azt a számára szimpatikus ideát, amelyből 
meríthetett.” 5 Az így nyert tudás népszerűbb és hasznosabb – írja Reynolds 1778-ban –, 

3   Magyari Beck István: Kreatológiai vázlatok. Aula Kiadó, Budapest, 1997, 88. 
4  Alkotási technikák összefoglaló elnevezése a CPS (Creative Problem Solving), mely technológia törzse a 

brainstorming. A CPS hat fázisa a következő: 1. zavarkeltés (mess-fi nding), 2. adatkeresés (data-fi nding), 
3. problémakeresés (problem-fi nding), 4. ötletkeresés (idea-fi nding), 5. megoldáskeresés (solution-fi nding), 
6. elfogadtatáskeresés (acceptance-fi nding). Magyari Beck István: Kreatológiai vázlatok. Aula Kiadó, Budapest, 
1997, 128.

5  Reynolds, Sir Joshua: Discourses on Art. First Collier Books Reissue Edition, New York, 1966, 19–25.
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mint amit rá kényszerítenek a diákokra, vagy amit magányos elmélkedés útján szereznek. 
A 20. század első felében a Bauhaus nagyjai (Johannes Itten, Josef Albers, Moholy-Nagy 
László) már sokkal tudatosabban hittek a kreativitás velünk született, de folyamatosan 
fejleszthető programjában, áthelyezve a studírozást az imitatív aspektusból a gondolkodás 
intuitív territóriumába. Pedagógiai alapelveik a művészi gondolkodás és gyakorlat elsajá-
tításának mikéntjéről máig nagy hatással vannak a művészetoktatásra. E nagymesterek 
kurzusain a tanulási folyamat különböző fázisaiban az ösztönös ráérzés generálása révén, 
a lehetséges minták és modellek legkisebb befolyásolásával történt a médiumok saját nyel-
vezetének feltárása, valamint az észlelet és a képzelet összekapcsolásával egy új alkotói 
attitűd alkalmazása. Johannes Itten pedagógiáját például egy ellentétpárral szemléltetve 
lehet leginkább jellemezni: ösztön és módszer, vagyis a szubjektív élményre való képesség és 
az objektív megismerés. Órái gyakran mozgás- és légzőgyakorlatokkal kezdődtek. Diákjainak 
meg kellett szabadulniuk a görcsösségüktől, el kellett lazulniuk, hogy ezután Itten megte-
remthesse „az áramlóból” az irányt és a rendet. A ritmus megtalálása, majd a különböző 
ritmusok harmonikus alakítása volt pedagógiájának vezérfonala; három központi eleme a 
természet- és anyagtanulmányok, a régi mesterek elemzése s az aktrajzolás volt. 6

Joseph Beuys és Erdély Miklós
művészetpedagógiai munkásságáról

A kreativitáselmélet századvégi nagy képzőművészeti interpretátorainak – főként a német 
Joseph Beuysnak vagy a magyar Erdély Miklósnak – a pedagógiai életműve haláluk után 
jó néhány évvel sem lett túl ismert vagy elfogadott a művészetpedagógiával foglalkozók 
körében. Munkásságuk viszont megannyi félreértésre adott okot. Először is ösztönösen 
vagy tudatosan mindketten a művészeti vagy művészetre nevelés elitista alapkoncepcióját 
kérdőjelezték meg. Tevékenységük tanulmányozásából kiolvasható, nemhogy a művészi 
lét kiváltságos állapotában nem hittek, de kifejezetten elhibázottnak gondolták a társa-
dalomból kivonuló, a kapcsolatot csak a „felsőbb hatalmakkal” tartó hérosz mítoszát. Így 
Beuys gyakorlata az antropológiai művészetfogalom kiterjesztésében, Erdély Miklósé az 
egyéni alkotóerő közösségbe integrálásában csúcsosodott ki. Sokan és sokszor „utópisz-
tikus elvnek” minősítették már Beuys azon kijelentését, hogy „minden ember művész”. 
Beuys nem a hagyományos értelemben vett művésszé (a szakemberré) válás potenciális 
lehetőségére, hanem az alkotás (a kreatív gyakorlat) művészi elvének minden életterületbe 
való beáramoltatására gondolt, ahogy ezt több vele készült interjúban el is mondta. Ez a 
máig is érvényes szociális plasztika elve. 7 A kreatív gyakorlatok, amelyeket Beuys oktatási 

6  Bauhaus archív, Magdalena Droste. Bauhaus Taschen/Vince Kiadó, Budapest, 2003, 25.
7  „Mindenki magában hordozza azt a képességet, hogy megformáljon valamit: képeket, szobrokat, a hivatását, 

az életét s végül (talán ez a legfontosabb) akár magukat a szociális viszonyokat is.”
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metódusként alkal mazott, alapvetően az életalakításról, az életvitelről szóló beszélgeté-
sekkel kezdődtek, majd konkrét cselekvésekben realizálódtak. Ahogy egyik monográfusa 
Volker Harlan írja: „Ezek a gyakorlatok eredendően művészi jellegűek voltak, nem szolgáltak 
közvetlen külső életcélt. Nem készítettek elő sem kiállítást, sem publikációt. Egyetlen céljuk 
volt, hogy megmozgassanak bennünket, hogy fölfedezzük és kifejlesszük az életalakítás és 
életvitel új módjait. S ha e formák nem voltak újak, legalább mi magunk fedezzük fel őket, 
tudatunk számára elérhetők maradnak, következésképp a gyakorlati életben is többé-ke-
vésbé mindenütt mozgósíthatók.” 8

Hadd mutassak be három egymással összefüggő kreatív gyakorlatot, melyeket Beuys 
professzori évei alatt a düsseldorfi  akadémián is alkalmazott. 

Beuys három gyakorlata
Az első gyakorlat alapkérdése a szín volt. Mivel ez a kérdés nem oldható meg pusztán a fi zika 
kijelentéseivel, hiszen a fi zika a színt mint elektromágneses impulzust, mértékegységet 
szemléli, ezért a gyakorlaton részt vevőknek magukat kellett a színjelenséggel szembesíte-
niük, vagyis a színélmény átélésének felfokozott állapotát létrehozniuk. Kifestettek tehát egy 
egész termet pirosra, és ezt még azzal fokozták, hogy az egyik falat rikító piros papírral tapé-
tázták ki. A helyiséget refl ektorokkal kivilágították, hogy a választott szín jól érvényesüljön, 
majd leültek megfi gyelni, hogyan hat rájuk a jelenség. Mindegyikük kezében jegyzetfüzet 
volt, ebbe igyekeztek lejegyezni a hatást, amelyet később egymással is megvitattak. 

A második gyakorlat a formaélménnyel foglalkozott. Ebben a feladatban az erdőből össze-
szedett faágakat egy meghatározott alapforma mentén egyenként a terem padlójára helyez-
ték a résztvevők, majd megfi gyelték, milyen változások érzékelhetők. A folytonosan épülő 
alakzatot ki-ki magára vonatkoztatva, irányítva és alakítva kapcsolódott be a gyakorlatba, 
majd miután az építmény tovább már nem volt fejleszthető, a redukálását, visszabontását 
is hasonló módon végezték el. A gyakorlat során beindult egy szociális folyamat is, melyet 
a harmadik akcióban kezdtek el tüzetesebben vizsgálni. 

A harmadik gyakorlaton egy ócskavastelepről összeszedett különböző hosszúságú vas-
rudakból kollektív hangszert készítettek úgy, hogy mindenki kiválasztott magának egy 
darab vasat, majd kikísérletezve a vas ütögetésével elérhető legszebb hangot, a vasat egy 
állványra függesztette fel. A létrejött hangszeren aztán mindenki a saját választott „hang-
ja” segítségével kommunikálni próbált a társaival. A létrejött hangok atonálisak voltak, s a 
résztvevők csak abban állapodtak meg, hogy abbahagyják a gyakorlatot, mihelyt úgy érzik, 
megtalálták egymást, illetve ha valami olyan jön létre, amely önmagában nyugvóponthoz 
ér. 9 

8  Harlan, Volker: Mi a művészet? Műhelybeszélgetés Beuysszal. Metronóm Kiadó, Budapest, 2001, 11.
9   Uo. 12–13.
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Erdély Miklós szelleméről, művészetpedagógiájáról
Erdély Miklós (a művészi státust megtestesítő, öncélú individuum) az egyén feloldását tűzte 
ki célul interdiszciplináris csoportfoglalkozásain, ahol ezt a feloldást a végletekig vitte. Az 
általa alapított INDIGÓ csoport neve, melynek vezetője és szellemi atyja is volt egyben, 
az interdiszciplináris gondolkodás rövidítéséből ered, s egyben az indigóra (írógépbe való 
másolópapírra) is utal. A csoport kreatív egységként funkcionált, kihasználva a közössé-
gi műalkotás padoxitását. Munkamódszerük olyan, ma már közismert fogalmakra épült, 
mint a brainstorming vagy a csoportterápia, önfeladás, közösségbe olvadás (a kooperáció 
elsődlegessége). Erdély megítélése igencsak eltérő mind a mai napig. Ennek oka talán az 
átlagképzőművészektől eltérő műveltsége vagy szerteágazó, egyfajta holisztikus látásmódot 
tükröző és alkalmazó művészeti és művészetpedagógiai tevékenysége. A képzőművészek, 
a fi lmesek és a művészetpedagógiával foglalkozók, hogy csak néhány terület képviselőit 
említsük, akiknek a territóriumára lépett Erdély, sokszor megmosolyogták munkáit, de legna-
gyobb hibájuk, hogy tudomást sem vettek valóban újat hozó, formabontó törekvéseiről. Úgy 
tűnik azonban, az idő mégis őt igazolta. Ma már evidenciák azok a tapasztalatok, amelyeket 
fi lmes vagy pedagógiai kísérletei eredményeztek, gondoljunk csak a művészetpedagógiában 
meghonosodó csoportos kreativitás elvének alkalmazására vagy a képzőművészet társa-
dalmi illetékességének ma Public Art néven futó jelenségeire. 

Erdély valódi interdiszciplináris személyiség volt. Építész, költő, író, fi lmrendező, képző-
művész és pedagógus, aki az 1970-es években találta meg a számára legadekvátabb kifeje-
zési formákat, melyek a társadalmi és politikai elzártságtól függetlenül rímeltek a világban 
zajló progresszív eseményekre, mint például az avantgardnak és ezen belül a fl uxusnak a mű-
vészet fogalmát és tárgykörét tágító törekvései vagy a pszichológia kreativitáselméletének 
megerősödése a művészet és a tudomány területén egyaránt. Az általa tartott kurzusokon a 
művészet interdiszciplinaritása a tudományos elvek és tanok bekebelezésével a kiterjesztés 
(extension) progresszivitásában jelent meg, ami a természet- és a társadalomtudományok 
területét egyaránt érintette. Áthallásként fi gyelhető meg a Joseph Beuys-i meghatározás-
hoz kapcsolódó, fentebb már említett antropológiai művészetfogalom alkalmazása, amely 
a „mindenki művész” demokratizáló kijelentését nem szakmai vagy foglalkozástechnikai 
értelemben, hanem életelvszerűségében megragadva használta. Vagyis a kurzusokon nem 
a végső produktum, az elkészítendő műtárgy fi zikai materializálása, hanem az alkotás köz-
ben átélt mentális folyamatok lettek a fontosak. Erdély megállapítása szerint foglalkozásai 
– mint a képzőművészeti oktatás specifi kus színhelyei s egyben a kreativitás fejlesztésének 
színterei – a látszat ellenére nem csupán a képzőművészet territóriumára koncentráltak. 
Távolabbi céljuk a művészeti tevékenységek katalizátorfunkcióját kihasználva a kreatív 
szemlélet beáramoltatása volt az élet más területeire, hogy a legkülönbözőbb foglalkozású 
emberek hasznosíthassák, mintegy folyamatosan fejlesztve és önmaguk képére alakítva 
életvezetési tanácsként alkalmazzák azokat. Módszerének lényege a különbözőképpen 
megkötött és nyitott instrukciók laza szerkezetének használata volt, mely a kreatív ener-
giák szabad gyökeinek ingerlése révén hatott. A megkötések a konvencionális megoldások 
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és a teljes anarchia kizárását célozták, míg a nyitott direkciók a többértelmű válaszadás 
folyamatát generálták az egyes feladatok végrehajtásában. Az individuum feloldására 
a csoporttevékenységek alkalmazásával törekedett, s fontos elvként vallotta e relációk 
értelmezésében az aktív és passzív csoporttagok együttműködésének vagy együtt nem 
működésének a kérdését. Véleménye szerint pont a passzivitás gátló tényezői billenthetik 
át a csoporttagok energiáit a kreatív állapot küszöbértékein. A gyakorlatok meggyőzték 
a csoport, illetve a kurzus vezetőit arról, hogy a gondolkodásban rejlenek azok a gátak, 
amelyek megakadályozzák az embert képességei kifejtésében. A megszokott helyzetek 
megszokott válaszokat generálnak, míg a szokatlan, sokszor kellemetlen szituációk késztetik 
az elmét az innovatív megoldásokra. Egyes kurzusokon főként a puszta gondolkodásra ható 
feladatokat oldottak meg, például képtelen állításokat igazoltak álhipotézisekkel. (Miért 
nem képes az ember járni?) 10

Az INDIGO előzményének tekinthető Erdély Miklós két egymást követő művészetpeda-
gógiai kurzusa, a Kreativitási Gyakorlatok és a Fafej (Fantáziafejlesztő gyakorlatok), amelyek 
párhuzamba állíthatóak az USA-ban (Watzlawick) és Európában (E. Landau) felélénkülő 
kreativitáskutatás eredményeivel. 

Kreativitást fejlesztő gyakorlatai kapcsán fontos megemlíteni Marina Abramovics nem-
zetközileg elismert kortárs képzőművész oktatási metodikáját, melyet Student Body 11 cí-
men publikált, s melybe sikeresen adaptálta saját művészi praxisából s tapasztalataiból 
egyenesen következő formabontó módszereit. A berlini Hochschule der Künste különböző 
országokból érkezett diákjai egy multikulturális oktatási csoportprojekt tagjaiként, egymást 
fejlesztő közösségben az akadémiai oktatás időkereteit teljesen átszabva oldanak meg 
bizonyos feladatokat, melyek művészi fejlődésük szempontjából alapvetőnek bizonyulnak. 
„Nem csak arról van szó, hogy közvetlenül vesznek át ismereteket egymástól, sokkal inkább 
az energia, ami létrejön a térben, az különösen kreatív.” Jelen esetben nem a performance 
(Abramovics elsődleges műfaja) tanítását, hanem a performance tanításának természetét 
demonstrálja a módszere. A könyv, mely Abramovics módszereit mutatja be, első részében 
a diákok 365 kérdést tettek fel a tanáruknak (mesterüknek), mintha az év minden napjára 
jutna egy. Például azt is: „Tudna ölni egy diákért?” A második rész azokat a tanítási mód-
szereket tekinti át, amelyekkel rendhagyó helyzetekbe hozza diákjait annak érdekében, 
hogy érzékeljék a kontrollt, és feszegessék saját mentális és fi zikai határaikat. Ez szinte 
természetesen adódik a performance jellegéből. 12

A fenti történeti példákból kitűnik, hogy a kreativitásfejlesztés gyakorlatának igen válto-
zatos spektrumából csemegézhet az, aki a mai művészeti, művészetközvetítő képzéshez ke-
res módszertani mintákat, segédleteket. Persze a fenti kurzusok adaptálásához a szokásostól 
eltérő tanárszerep felvállalása is szükséges lehet. Ha egyetértünk azzal a konstruktivista 

10  Kreativitási gyakorlatok, FAFEJ, INDIGO. Erdély Miklós művészetpedagógiai tevékenysége 1975–1986. MTA MKI – Gon-
dolat Kiadó – 2B Alapítvány – Erdély Miklós Alapítvány, Budapest, 2008, 159.

11  Abramovics, Marina – Fernandez, Miguel-Cid és diákok: Student Body. Charta Edition, 2003.
12   Nagytakarítás (Cleaning the House). Marina Abramovicssal beszélget Olu Oguibe. Balkon, 2007. 10. sz. 13–19. 
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pedagógiából érkező defi nícióval, hogy a tudásközvetítő tanárszerepet a tudás elsajátításá-
nak feltételeit megteremtő ún. facilitátori szerepnek kell felváltania, akkor a hagyományos 
tanár-diák viszony redefi niálása is szükségessé válik. Beuys így ír erről: „Tanítás és tanulás 
viszonyának egészen nyitottnak és állandóan megfordíthatónak kell lennie, vagyis alapjában 
véve meg kell szüntetni a tanítás és tanulás mint intézményesült magatartásmódok közti 
különbséget.” 13 Az alá- és fölérendelt szerepeket a mellérendelés szokatlan helyzete váltja 
fel ezekben az interakciókban. Persze elsődlegesen a konstruktivista pedagógia alapelveit 
kell sorra vennünk e helyzet, illetve e pedagógiai folyamat megértéséhez. 

A tudást a tanuló aktívan hozza létre, s nem csak passzívan elfogadja. A diákok az új 1. 
ismeretet a már általuk birtokolt tudásra refl ektálva s abba integrálva hozzák létre. 
Az egyének tanulási folyamataiban a világról egyéni interpretációk születnek meg, 2. 
amelyek „jóságát” adaptivitásuk dönti el. 
A tanulás egyéni konstrukciós folyamat, amely azonban nagyon gyakran társas folya-3. 
matok során zajlik, melyekben a gondolatok megmagyarázása és megvitatása döntő 
jelentőségű. 
A tanulók magukkal hozzák a világról alkotott saját elképzeléseiket, s meg kell kap-4. 
niuk minden lehetőséget arra, hogy azokat a közösségi térben is kifejezhessék. 

Ez egyfajta szociális konstruktivizmus, azaz konstrukcionizmus, mely szerint a tanulás szo-
ciális kognitív térben zajlik, és az emberek közötti kölcsönhatásban, csoportfolyamatokban 
megy végbe. Beuys elve is hasonló az oktatás folyamatáról, amikor arról vall, hogy „az isko-
lázásnak nem szabad tekintélyelvűnek lennie, hanem rezgésszerűen kellene végbemennie az 
emberek között, ami egyetemes tanár-diák viszonyt kíván. Olyan egyetemesnek kell lennie, 
hogy azt mondhassuk: maga a nyelv a tanár. Vagyis abban a pillanatban, amikor beszélek, én 
vagyok a tanár, amikor pedig fi gyelek, diák vagyok.” 14 Itt különös konstellációt fi gyelhetünk 
meg a rendszerelmélet biológiai aspektusából vizsgált kutatásokkal, amelyek a pedagógiára 
átültetve máris a fenti beuysi gondolattal és az említett konstruktivista elvekkel is rímelnek 
egyszerre. „A kapcsolatteremtés lényege nem az információ átvitele, hanem inkább az élő 
szervezetek közötti viselkedési összhang megteremtése. Ez minden élő szervezet közötti 
kapcsolatra jellemző. A nyelv révén új szintet érünk el az összhang megteremtésében.” 
(Humberto Maturana) 15

13   Harlan, Rappmann, Schata: Szociális plasztika, anyagok Joseph Beuyshoz. Balassi Kiadó, Budapest, 2003, 39.
14   Uo.
15   Santiago-elmélet: Az élet mint folyamat a megismerés folyamata. Az emberi megismerést az öntudat jellemzi. 

Tudjuk, hogy tudunk. „Autopoietic open system.” Maturana, Humberto (with F. J. Varela): The Tree of Knowledge: 
The Biological Roots of Human Understanding. Boston: Shambhala, 1987 (with F. J. Varela). Autopoiesis and Cognition: 
The Realization of the Living.
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Egy nyíregyházi hajtás

A tanárképzés e változatos módszerek befogadásának eleve jó terepe. A bolognai szisztéma 
keretében lehetőség adódott, hogy önálló kurzussá is váljon a kreativitás trenírozása Kreatív 
vizuális gyakorlatok néven a VINYL keretében. A VINYL (Vizuális Nevelés Labor Nyíregy-
háza) ötlete 2003 őszén fogalmazódott meg, elsősorban a szokásos rajzszakmódszertani 
gyakorlat megváltoztatása céljából, mely a stúdiumrajz és a művészettörténet területekre 
koncentrált elsődlegesen. Az addigi főiskolai pedagógiai gyakorlat tarthatatlansága és a 
diákok ösztönzése révén mintegy alulról építkezve jött létre azzal a céllal, hogy a képzelet 
és a kreativitás fejlesztése révén, a korábbi rajzpedagógiai módszerek újrafogalmazásával, 
átalakításával egy szabad, a kortárs művészet befogadására is fogékony közönséget nevel-
jen ki. Nem elhanyagolható törekvésként merült fel az alapítókban, hogy ezáltal a jelenkor 
„lélegző” művészete bekerüljön az iskola falai közé. Ezért a VINYL kortárs művészettel 
foglalkozó akciókat és pedagógiai workshopokat szervezett, valamint tantárgy-pedagó-
giai segédleteket is készített. A kísérleti műhely működésének hat éve alatt sajátos műfajt 
alakított ki a maga számára: ez a „közösségi performance” amelyre konkrét példát is mu-
tatunk majd. A tagjaiban állandóan megújuló alkotóközösség változatos projektjei e műfaj 
különböző megjelenési formáinak lenyomatai. A Miskolci Galéria és Városi Művészeti Mú-
zeum alkotóházában 2003 és 2008 között minden évben tematikus projekteket szervezett, 
melyek nagyrészt e művészeti, illetve művészetközvetítő közösség és a civil szféra kapcso-
latára refl ektáltak. A „HŐÁRAM”, a „SZIÁMI”, a „Helyettesítési Gyakorlat”, a „STAFÉTA”, 
valamint a „GUIDE RIDER” projektcímek mögött olyan tevékenységek álltak, amelyek a 
társadalmi illetékesség felelősségének tudatában elsősorban a civil társadalommal való 
kapcsolatfelvételre koncentráltak, s a vállalt vagy kényszerű együttműködést, annak pe-
dagógiai, pszichológiai és szociológiai összefüggéseit vizsgálták sajátos gyakorlatukban. 
A következőkben e projektekből a HŐÁRAM címűt mutatom be, ezt követi a VINYL egyik 
kreatív, múzeumkommunikációs gyakorlatának a leírása a debreceni MODEM Modern és 
Kortárs Művészeti Központban, majd a kreatív vizuális gyakorlatok elnevezésű főiskolai 
kurzus egyik órai feladata. 

Hőáram – közösségi performance

Elméleti alapok

A „hőáram” fogalma is Joseph Beuys nevéhez kötődik. Szobrászként és érzékeny emberként 
fogalmazta meg programja metaforáját: „Ott, ahol jelenleg elidegenedés honol az emberek 
között – szinte azt mondhatnánk: mint egy hidegplasztika –, éppen oda kell a hőplasztikának 
behatolnia, ott ember és ember közti hőt termelnie: ez a szeretet. Nem fi zikai hőről van szó, 
hanem – már transzcendáltan – emberek közötti vagy evolúciós hőről, ahogyan neveznünk 
kellene.” Ezen elv aktualizálására, illetve kiterjesztésére Nyíregyházán a művészetközvetítő 
képzés struktúrája két irányból nézve is igen alkalmas. Egyrészt a művészettel mint elmé-
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leti és gyakorlati diszciplínával való intenzív foglalkozás, másrészt a tanítás-tanulás révén 
létrejött többszintű interakció és szociális kapcsolatrendszer értelmezése egy komplex, új 
megközelítési módot eredményezhet az egyéni és a közösségi kreatív életvezetéshez. Beuys 
szerint az embert formáló erőket kell felmutatni az egyénnek, hogy láthassa, mivé válhat a 
jövőben pro és kontra. Ezek a megközelítések persze a hagyományos művészeti műfajokban 
nehezebben tetten érhetők, mint azokban a törekvésekben, amelyek napjainkban aktuálisan 
prezentálják a társadalom és a művészet lehetséges új kapcsolatait. Ma a progresszív művé-
szeti szcéna a Public Art műfaját mutatta fel az érdeklődő embereknek, akiknek először csak 
a fi gyelméért küzd újra. Az erre predesztinált művészek szép lassan elhagyják a múzeum 
„white cube”, védett terét, közösségi helyszínekre merészkednek, feladva önként vállalt 
száműzetésüket egy új kontaktus megvalósítása érdekében. A művészetet befogadók pedig 
sokszor újra fölfedezik az önmagukban rejlő alkotó energiákat, s a művésszel való szociális 
kontaktus átélése révén tovább is generálják azt, szinte öntudatlanul.

A performance tagjainak felkészítése

A VINYL projekt tagjai a fenti elvek szimpatizánsaiként és olyan „jövőbeli” szakemberek-
ként, akiknek a művészetközvetítésben épp a szociális kontaktus különféle módozatait lesz 
lehetőségük prezentálni majdani diákjaik felé, a gyakorlati trenírozás szokásostól eltérő 
módozatain kellett elgondolkozniuk. A Miskolci Galéria és a Nyíregyházi Főiskola Vizuális 
Kultúra Intézetének teljes támogatását élvezve egy négynapos vizuális nevelés workshop 
és egy közösségi performansz kereteit dolgozták ki. A tréning fő csapásirányát jelentő 
gyakorlati tevékenység végrehajtására, vagyis a közösségi műalkotásként is értelmezhető 
akcióra a negyedik nap végén került sor, s maga a workshop is teljes egészében ennek az 
előkészítésére épült. Az előkészítő folyamatban a főiskolások előadásokat hallgathattak két 
képzőművész, Szabics Ágnes és Madácsy István tolmácsolásában, melyek egyfajta motivá-
cióként is szolgáltak a későbbiekre. Hasonló céllal kisebb beszélgetéseket és fi lmvetítéseket 
is szerveztek, valamint megismerkedtek a készülő munka terepével, vagyis Miskolc város 
közösségi tereivel, kulturális, művészeti intézményeivel.

A performance leírása

A közösségi performansz főszereplője végül 
hat, az akcióra önkéntesen vállalkozó hallgató 
lett, akik a beuysi HŐÁRAM betűit viselték a 
pólójukon (1. kép), s Miskolc belvárosának leg-
forgalmasabb helyein próbáltak kontaktusba 
kerülni (külön-külön vagy együtt) az utca em-
berével úgy, hogy a szemük elé kötött kendő 
miatt érzékelésük bizonyos mértékben korlá-
tolt volt, pusztán a belső intuícióra, a „me-  1. kép
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tafi zikus hőérzetre” hagyatkozhattak. 
Kontaktuskeresésük a bizalomra épített, 
s a társadalmi hő atomjaiként csapódtak 
a spontán melléjük kerülő emberekhez, 
akikkel megpróbáltak kommunikálni, 
vagy valamilyen segítséget kértek (pl.: 
a haladásban vagy a forgalmas úttesten 
átkelésben), s a segítségnyújtást minden 
esetben az akció szempontjából fontos 
ajándékkal honorálták. Ez a közismert 
s a projekt hirdetőfeliratával preparált 
„maciméz” volt (2. kép), amely a gondol-
kodásra való felhívás metaforáját jelen-
tette itt, s a kontaktusban megnyilvánuló 
együttérzés aktusában egyfajta hőátvivő, 
transzformáló szerepet kapott. A projekt 
előtt a mű mentora „beavatásként” fel-
vázolt egy ábrát a hőáram várható és 
ideális működéséről, a résztvevők lehet-
séges kapcsolatteremtéséről, az önálló 
kreatív lépések elképzelt irányairól. Fon-
tos momentum volt még a gondolkodást 
jelképező anyag szimbolikus kiosztása 
is. Az előkészületek kidolgozásakor és az 
akció teljes időtartama alatt kialakult a 
hagyományostól eltérő tanár-diák mellé-
rendeltségi viszony. Rengeteg ötlet és elképzelés merült fel a diákokban az utca emberével 
való kontaktus megtervezéséhez, s igen sok esetben maguk a járókelők alakították az akciót 
szociális érzékenységükkel vagy éppen érzéketlenségükkel. A hallgatók önálló projektter-
veket dolgoztak ki erre a napra. Például volt, aki Örkény egyperceseiből olvastatott fel egy 
könyvesboltban (3. kép), míg másvalaki az éppen nyitva tartó grafi kai biennále néhány művét 
magyaráztatta el magának egy segítőkész járókelővel. Megállapítható, hogy az akcióban 
való részvétel fantasztikus energiákat szabadított fel a résztvevőkben, ami persze emléke-
zetessé is tette számukra az eseményt.

  2. kép 3. kép 
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Szuperhőscucc a tornazsákban
Múzeumkommunikációs gyakorlat gyerekeknek Kis Varsó 16

Tulajdonságok (Tornasor) című művéhez

A VINYL tevékenységi körének fontos szegmensei a különbö-
ző korosztályú múzeumi közönség számára szervezett kreatív 
foglalkozások. E közönség, jelen esetben gyerekek, műalko-
tásokkal való megismerkedésének elméleti és gyakorlati útjait 
térképezte fel a „Szuperhőscucc a tornazsákban” elnevezésű 
játékos projekt. A debreceni MODEM gyűjteményében talál-
ható Tulajdonság című Kis Varsó-mű formai és tartalmi üze-
neteire refl ektálva állítottak össze a diákok általános iskolás 
gyerekeknek egy projekt jellegű feladatot (4. kép). A foglal-
kozás közvetlenül a műalkotás szomszédságában kötetlen 
beszélgetéssel kezdődött az iskolai életről, szokásokról, az 
iskolai közösségekről, érintve az egyénnek e közösségek-
ben elfoglalt hierarchikus helyzetét. A gyerekek közül ki-ki 
elmondhatta, milyen formális és informális csoportosulások 
alakultak ki saját tanulóközösségében, s ezek mennyire működnek demokratikusan az ő 
szemszögükből szemlélve. Sérelmeik és sikereik története a különböző iskolai szituációkban 
a (facilitátori szerepben dolgozó) foglalkozásvezetők pedagógiai és pszichológiai érzékeny-
ségének segítségével fokozatosan kerültek felszínre. A beszélgetés a realitások szférájától 
távolodva lassacskán a vágyak és az álmok territóriumára tevődött át, amikor a gyerekek 
saját tulajdonságaik „mesebeli” átváltoztatásának lehetőségéről s ezáltal az iskolai csoport 
hierarchiájában vágyott helyváltoztatásukról kezdtek elmélkedni. Többekben felmerült, 
hogy esetleg szuperképességekkel felvértezve kiemelkedhetnének kortársaik közül, legyenek 
azok testi vagy elmebeli tulajdonságok. Aztán a szoborcsoport tornasorban álló kisdiák jait 

szemlélve megpróbálták kitalálni azok 
tulajdonságait, a megmintázott karakte-
rekből kiolvasva elképzelt szuper erejüket. 
A foglalkozás gyakorlati feladata e szo-
bor gyerekek szuperhősjelmezeinek a 
meg tervezése volt. A különböző karak-
terek különböző papírjelmezeket kaptak 
a szuperhősség attribútumaival felvér-
tezve, melyek mintáit képregény- és fi lm-
élményeikből adaptálták a foglalkozás 
résztvevői (5. kép).

16  Kis Varsó képzőművész. Részletesebben: www.artportal.hu  

  4. kép

  5. kép
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Hangvezérelt élő szoborcsoport
Az iskolaépületben megvalósított órai feladat a kreatív vizuális
gyakorlatok elnevezésű tantárgy egyik szemináriumáról

A projekt helye a tanárképzés rendszerében

A rajztanár-, újabb nevén a „művészetközvetítő-képzés” átalakulásával lehetőség adódott 
új tantárgyak és tantárgyi tartalmak kidolgozására és bevezetésére mind a főiskolai, mind 
az egyetemi szinten. Az alapképzésben kreatív vizuális gyakorlatok elnevezést kapott az a 
kurzus, amelyen a kreatív vizuális gondolkodást a gyakorlatra is megfelelő szinten átültetni 
képes tevékenységkör kialakítása, fejlesztése és szinten tartása a legfontosabb feladat. 
Itt a hagyományos vizuális műfajok klasszikus anyagtani és formatani problémáinak fo-
lyamatos tisztázása mellett az elsődleges cél ezen anyagtulajdonságok és kompetenciák 
értelmes rendszerezése és a felmerülő tartalmi kérdések hozzárendelés-centrikus meg-
fogalmazása, végül a koncepciónak mint az anyagot és a formát meghatározó vezérelv-
nek a bemutatása és gyakorlati összefüggéseinek megértése. Fontos még az intermediális 
műfajok változatos anyagtani és formatani összetettségének vizsgálata és tapasztalati 
értelmezése, valamint a különböző feladatok megoldása által a műfajközi átjárhatóság 
megtapasztalása; az elaboratív ötletkivitelezés gyakorlati lépcsőfokainak elsajátítása a 
témakörönkénti projekttervek összeállításában, kivitelezésében és dokumentálásában. 
A tanári fokozat megszerzéséhez e tantárgynak pedagógiai vonzatú változata is megjelenik, 
kreatív feladattervezés címen. A kreatív feladattervezés a vizuális nevelés élménypedagó-
giai megközelítésével módszert és koncepciót kíván kialakítani a szakmai ismeretek széles 
körű, ötletes, kreatív felhasználására, a mindenkori megtanítandó tananyaghoz rendelve. 
E tantárgy legfontosabb feladata a projektfeladatokra koncentrált ismeretszerzés alkalma-
zásának elsajátítása, s elsősorban a kreatív vizuális gondolkodást a pedagógiai gyakorlat-
ba is megfelelő szinten átültetni képes tevékenységkör kialakítása, fejlesztése és szinten 
tartása. A tanegység a tanári mesterségen belül megkövetelhető szakmai kompetenciák 
általános megalapozója is. 

A projekt leírása

A kooperatív munkaformák sajátos összefüggéseire refl ektálva dolgoztam ki a „hangvezé-
relt élő szoborcsoport” című gyakorlatot a verbális és vizuális kommunikáció közötti kü-
lönbség érzékeltetésére. Az együttműködés akadályoztatása, illetve az együttműködést 
megalapozó kommunikációs helyzet megnehezítése volt a gyakorlat alapja. A feladathoz 
két csoport kialakítására tettem javaslatot a kurzuson részt vevő diákoknak. A két csoport 
tagjai egymástól távol eső termekben elkülönítve, mintegy izolálva próbáltak egy-egy szo-
borcsoportot létrehozni úgy, hogy egymással csak egy adó-vevő segítségével beszélhettek 
(6. kép). Feladatuk az volt, hogy felváltva, egy-egy instrukció alapján építsék fel fokozatosan 
a szoborcsoportot. Felváltva, egyszer az egyik, másszor a másik csoport határozta meg a 
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szobor építésének következő lépését. Alapanyaguk néhány szék, egy képkeret és egy darab 
papír, valamint saját testük volt, amelyet a tárgyakhoz animált mozdulatsorokkal kiegészítve 
használhattak a csoporttagok. A két szoborcsoport közti különbséget a kommunikációs 
interferencia, az értelmezésbeli különbségek és az együttműködés fejlettségének fokozatai 
határozták meg (7., 8. kép). A szokatlan szituációból adódó mozzanatok serkentőleg hatottak 
a csoporttagokra, az élmény alapján nyert tapasztalatokat a legtöbben később beépítették 
más munkájukba is. 

Az ehhez hasonló kreatív gyakorlatok dokumentációját a VINYL tevékenységéhez kap-
csolódva, az annak kiegészítésére alakult K.Ö.F.F. (Kreatív Ötletek Felszabadítási Front) 17 
koordinálja és teszi közzé vizuális nevelési blogján, a világhálón. 

17  HYPERLINK „http://www.vinylproject.hu” http://www.vinylproject.hu HYPERLINK „http://www.vinylkoff.
blogspot.com/” http://www.vinylkoff.blogspot.com/ 

  6. kép 7. kép   8. kép
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Sándor Zsuzsa

A vizuális kommunikáció a tanítóképzésben

A problémafelismerés, a problémamegoldás és a színtér felértéke-
lődött szerepe a vizuális kultúra tantárgyban

A dolgozat első felében a szerző a vizuális nevelés sajátosságaival foglalkozik 
a tanítóképzésben: a képzőművészettől az informatív kommunikációig terjedő, 
széles körű műveltségalapozással és az egyes tantárgyak fölé helyezett vizuális 
nevelési módszertani képzéssel. A továbbiakban a téma kifejtése a tudományos 
eredmények közös elméleti keretbe illesztésén – történetesen a projektpedagógia 
és a participációs kommunikáció összetalálkoztatásán – és az ehhez kapcsolt 
saját pedagógiai gyakorlaton alapszik. A szerző úgy látja, hogy az élethelyzeteket 
tematikai keretül használó, a társadalmi kommunikációs színterek vizuális fel-
dolgozását célzó komplex (vagy még inkább transzdiszciplináris) vizuális nevelési 
irány (vagy szemlélet) bontakozik ki manapság. Ez azonban nem zárványként 
jelentkezik, hanem a projektpedagógia (amellyel a vizuális nevelés egyébként is 
affi nitást mutat) magyarországi terjedésének és a kommunikáció paradigmatikus 
jelenségeinek természetes velejárója.

Bevezető

Szükségesnek tartom, hogy témaválasztásomat átfogóan indokoljam, és a kifejtés érdekében 
néhány fogalmat megmagyarázzak.

Pedagóguskörökben általában és vizuális nevelési szakmai összejöveteleken tapaszta-
lom, hogy a mai tanítóképzésről kevesen rendelkeznek releváns információkkal. Adatokkal 
és példákkal kívánom e pedagógusképzési forma vizuális nevelését jellemezni, miközben 
szándékomban áll egy nyilvánvaló szemléletváltásra irányítani a fi gyelmet. Ez utóbbit nem-
csak a kommunikáció paradigmaváltó szerepe, vagy ha úgy tetszik, fogalmának divatos volta 
miatt teszem. Be kell látnom, hogy nem tudom célzott kutatásra hivatkozva magyarázni a 
szemléletváltást. Kifejtésem a pedagógia- és kommunikációtudományi eredmények közös elmé-
leti keretbe illesztésén – történetesen a projektpedagógia és a participációs kommunikáció 
összetalálkoztatásán –, illetve saját pedagógiai gyakorlatomon és néhány más főiskola vizuális 
nevelési tapasztalatán alapszik, nem országos felméréseken.

Úgy látom, hogy az élethelyzeteket tematikai keretül használó, a társadalmi kommuni-
kációs színterek vizuális feldolgozását célzó komplex (vagy még inkább transzdiszciplináris) 
vizuális nevelési irány (szemlélet) bontakozik ki napjainkban.
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A kommunikáció participációs felfogását más (pl. interaktív, tranzaktív) felfogásoktól 
megkülönbözteti – Horányi Özséb szavaival –, hogy „az egymással kommunikációban álló 
ágenseknek felkészültségekben (tudásokban, hiedelmekben, szokásokban és más ezekhez 
hasonlókban) való kölcsönös részesedéséről érdemes gondolkodnunk, amelyek a sikeres 
(emberi) problémamegoldás szükséges feltételeként mutatkoznak meg”. (Horányi 2007) 
Eszerint a kommunikáció egyfelől problémamegoldásra törekvés, másfelől a kommunikáció 
szereplőinek felkészültségét mozgósítja, továbbá a résztvevők közös tudásalapján nyugszik, 
és valamilyen színtérben (kontextusban, szituációban, környezetben, helyzetben) zajlik.

Induljunk ki most ebből a szellemi környezetből!
Kommunikáció és kultúra szorosan összefüggenek, egymás nélkül nem létező kategó-

riák. Tegyük az előzőekhez – a sokféle kultúradefi nícó helyett – W. J. T. Mitchell vizuális 
kultúrára vonatkozó gondolatait. Mitchell – a „növekvő számú diszciplína” közepette – a 
vizuális kultúrát „hibrid interdiszciplínának” nevezi (miközben egy eszmefuttatásban a „nem 
diszciplináltságot” is taglalja, majd tendenciájában a vizuális kultúrát is nem diszciplináltnak 
minősíti. Megállapítja, „hogy a vizualitás a kulturális kifejezés és az emberi kommunikáció 
éppoly alapvető és elterjedt módja, mint a nyelv. Ráadásul a vizualitás nem redukálható a 
nyelvre, és nem is magyarázható abból.” A vizuális kultúra körébe tartozónak mond minden 
látható, ember alkotta formációt, illetve másfelől a társadalmasított nézést/látást magát, 
vagyis a vizuális kultúrának  „nemcsak a képek értelmezésén kell alapulnia, hanem annak 
a társadalmi mezőnek a leírásán, amely magában foglalja a tekintetet, a szubjektum, az 
identitás, a vágy, az emlékezet és a képzelet konstrukcióit is”. (Mitchell 1995)

A vizuális kommunikációban részt vevő személy/ek a (kultúrafüggő) látás, az ábrázolási és 
kifejezési konvenciók közös tudását használva egy kommunikációs színtér céljainak megfele-
lően vizuális szemlélő-, elemző- és alkotótevékenységeket végez/nek valamely (alapvetően) 
a vizuális kultúrához kötődő problémahelyzet megoldása érdekében.

Ezzel a megfogalmazási kísérlettel párhuzamosan megpróbálok a vizuális kommunikáció 
tranzaktív és interaktív felfogásától (Sándor 2003a) elszakadni. 

A vizuális nevelést – az elmondottakkal összefüggésben – most a következő egyszerű 
megközelítéssel értelmezzük: a vizuális kultúra tanulása/tanítása, vizuális képességek és 
kompetenciák célzott fejlődése/fejlesztése; a kommunikatív aspektust hangsúlyozva pedig: 
vizuális kommunikációs problémák felismerésére és megoldására vonatkozó eljárások, mód-
szerek elsajátítása a kommunikációs színterek felhasználásával. (Előzetesen máris megálla-
píthatjuk, hogy ez utóbbi megfogalmazás a projekt szemléletű vizuális nevelést takarja.)

Vizuális és vizuális pedagógiai műveltségszerzés
jellemző kettőssége a tanítóképzésben

A tanítóképzős hallgatók tanulmányaik során egyrészt vizuális és művészeti műveltségszerzés-
nek (vagy ilyen műveltség szélesítésének, elmélyítésének) részesei, másrészt a kisiskolások 
vizuális nevelésére való területi tantárgy-pedagógiai és módszertani felkészülést végeznek.

200905.indb   214 2009.05.28.   14:31:55



Új tartalmak a tanár- és tanítóképzésben 215

Körülbelül az 1980-as évek végéig egyetlen tantárgy szolgálta mindezt, vizuális nevelés 
és tantárgy-pedagógiája elnevezéssel. A négyévessé vált tanítóképzésben már tantárgyak 
sora dolgozza fel a (közben) széles körűvé vált tartalmakat 1 (A négyéves tanító szak prog-
ramja, 1995).

A vizuális és művészeti műveltséget szolgáló kurzusok egyúttal megalapozzák a tanítóvá 
válás vizuális kultúrában/kommunikációban gyökerező műveltségértékeit is – azaz a szak-
területi tananyagok kisiskolásoknak történő tanításához nyújtanak biztonságos hátteret. 
A vizuális nevelési tantárgy-pedagógiai és módszertani műveltség megszerzését szolgáló 
kurzusok közvetlenül készítik fel a leendő tanítókat a nevelési területet illető tantárgy tanítá-
sára és a minden tantárgyban, illetve tantárgyaktól függetlenül folyó vizuális nevelésre.

A pedagógiai felkészülés az általános iskola 1–4. évfolyamára vonatkozik az úgyneve-
zett alapképzést illetően, e mellett minden hallgató egy választott műveltségi területen 2 az 
5–6. évfolyam tanítására szerez képesítést.

A tanítóképzős vizuális nevelési tantárgyi szerkezetet – számadatokban – a következők 
jellemzik: alapképzésben 4–8, ennek óraszáma 180; választott műveltségi területen 8–15 
tantárgy, ennek óraszáma 450. (Csak viszonyításként: a képzés teljes óraszáma 3 ezres 
nagyságrendű.)

Az 1. táblázatban az ME CTFK-n 2007-ben érvényes tantervi hálóba pillanthatunk bele, 
amelyhez hasonló tantárgyszerkezeteket találunk országszerte. 3

A tantárgyak közül most csak a műveltségszerzés széles körű voltát és a módszertani felké-
szülést emelem ki, mivel úgy vélem, hogy ebben a tanítóképzés tanárképzéstől eltérő, igen 
fontos sajátossága ragadható meg. 

A tantárgyak a köznapi vizuális kommunikációtól a (képzőművészeti) műelemzésen át a 
tárgykultúráig terjednek, ilyen módon tehát a vizuális kultúra (képi világának) teljes lefedésére 
törekszenek. Az alkotó- és az intellektuális-elemző tevékenységekben történő tapaszta-
latszerzés egyfajta – tevékenységeken, kommunikációelméleti szóhasználattal aktusokon 
alapuló – vizuális kommunikációs kompetenciakészlet megszerzését is eredményezi.

A módszertan átnyúlik a tantárgyi határokon, mert kinyilvánítottan tantárgyfüggetlen, 
azaz a tanító által az általános iskolában tanítandó összes tantárgyra vonatkozik; a meg-
szerzett vizuális nevelési módszertani ismeretek és képességek minden tantárgyban hasz-
nosíthatók. Különösen erősek a vizuális nevelési lehetőségek a környezetismeret (termé-
szetismeret), a technika, a matematika (nem csak a geometria) és az irodalom területén. 
A vizuális nevelés módszertani kérdései közül elsősorban a nevelési karakterek (köznapi, 
tudományos, informatív vizuális kommunikáció oktatása; esztétikai-művészeti nevelés) is-
mérvei és pedagógiai képességtára épülnek be más tantárgyakba is, valamint a vizuális 
szemléltetésre vonatkozó módszertani tanulmányok. Fontosnak tartom megjegyezni, hogy 

1   A vizuális nevelés területének tantervi leírása Bálványos Huba szakmai vezetésével készült el.
2   A műveltségi terület fogalma lényegében megegyezik a NAT-ban használttal, azaz pl. matematika, ének-zene, 

vizuális nevelés.
3   A tanítóképzők (és általában a pedagógusképzők) vizuális nevelési tantárgyi rendszereiben való tájékozódáshoz 

jó alap a Felsőoktatási Vizuális Nevelési Kollégium honlapja: http://www.vnk.hu/dokumen.html#kepz
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a nevelési karakterek előző értelemben vett tárgyalása ma már az általános pedagógiában 4 
is elfogadott. Legjobb hivatkozásunk a Nagy József által kidolgozott személyiségfejlesztés 
lehet, amely a tanítványok képességeinek fejlesztése irányából tükrözi az objektivitásra és 
a szubjektivitásra épülő, ember alkotta képi világ kétféleségét. Mindezeket személyes és 
kognitív kompetenciaként az egységes egésznek tekintett személyiségfejlesztés keretébe 
illeszti (Nagy 2000).

1. táblázat: A vizuális nevelés tantárgyi struktúrája a sárospataki főiskolán
kr zárás 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Vizuális nevelés – ALAPKÉPZÉS

Ábrázolás 2 gyak. j. 0/2        

Vizuális megismerés 2 gyak. j.  0/2       

Alkotási gyakorlat 1 gyak. j.   0/1      

Vizuális nevelés
tantárgy-pedagógia 1 koll.   0/1      

Vizuális nevelés módszertan 2 gyak. j.    0/2     

Tárgykultúra 2 gyak. j.     0/2    

Műelemzés 1 gyak. j.      0/1   

Vizuális kommunikáció 1 gyak. j.      0/1   

Vizuális nevelés – VMT

Térábrázolás 2 gyak. j.   0/2      

Rajzolás-festés 1 2 gyak. j.   0/2      

Rajzolás-festés 2 2 gyak. j.    0/2     

Vizuális nevelés
tantárgy-pedagógia 1 gyak. j.    0/1     

Művészettörténet 1 1 min. ai.    0/1     

Művészettörténet 2 1 koll.     0/1    

Kortárs képzőművészet 1 gyak. j.     0/1    

Sokszorosító grafi ka 3 gyak. j.     0/3    

Plasztika 3 gyak. j.      0/3   

Festészet 3 gyak. j.       0/3  

Képi információ 1 1 min. ai.       0/1  

Képi információ 2 1 gyak. j.        0/2

Környezetesztétika 2 gyak. j.        0/4

Vizuális nevelés műveltség-
területi szigorlat - szig. szig.  

4   Ebben az esetben a területi pedagógiában elért eredmények épültek be az általános pedagógia elméletébe.
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A mai differenciálódó tartalmak igényelte
komplex kezelési módok

A múlt század második felét a pedagógiában a vizuális nevelés tartalmainak különválasz-
tásra irányuló feltárása jellemezte. A korábbi öt-hat fajta ábrázolási terület (önmagáért 
való leképező ábrázolás, semmit sem díszítő sor- és terülőritmusok, plakátok, meghívók, a 
műszaki ábrázolás „alapjai” és a „tematikus képek”) helyett a vizuális kultúra karakteres 
területein (kifejezés, képzőművészet; köznapi-informatív vizuális kommunikáció; tárgy- és 
környezetkultúra) előforduló megszámlálhatatlan képalkotási fajta került a tanagyagba, 
(tranzakciós) kommunikatív irányból pedig az alkotó- és a befogadótevékenységek hang-
súlyozása. Részben a vizuális nevelési tantervek tananyagstruktúrája és képváltozatokat 
sorakoztató leírásai keltették fel az eligazodás iránti igényt, ezzel kapcsolatban pedig a 
strukturált áttekintés és a komplexitás vizsgálatának szándékát (Sándor 2003a).

A vizuális kultúra területi karaktereinek és a képváltozatoknak a jellemzők szerinti ka-
tegorizálásával szinte egy időben 5 kezdtek el kifejlődni a komplex feldolgozási módszerek, a 
többféle ábrázolást egymáshoz fűző feladatsor és a projektmódszer. A projektmódszeren 
alapuló vizuáliskultúra-projektek (mint tanulási-tanítási témaköri tervek) első alkalmazói 
között ott vannak a rajztanárok és a tanítók. Gondoljunk csak az országos középiskolai 
rajzversenyek komplexitására, az Iparművészeti Egyetemen a tanárképzéshez kapcsolódóan 
megjelentetett némely szakirodalomra vagy a kecskeméti, illetve a sárospataki tanítóképző 
évtizedek óta végzett ez irányú tevékenységére (Kárpáti 1997; Zombori 2002; Bodóczky 
2002, 2003; Sándor 2003b).

A projektmódszer alkalmazása a vizuális nevelésben – a képfajták szempontjából – nem 
jelent mást, mint a képi világ élethelyzetekben, színtereken megfi gyelhető komplexitásának, 
társadalmi kontextusok által vezérelt együttállásainak felhasználását. A vizuális nevelés-
ben ma a legkülönfélébb iskolai változatokban megfi gyelhető a komplexitásra, egy kicsit 
még ta lálóbb és még inkább a mának megfelelő kifejezéssel élve a transzdiszciplinaritásra 6 
törekvés. 

5   A párhuzamos változás okát két tényezőben látom: így nyílt lehetőség a sokféle képfajta – sajátságosan szerve-
zett, válogatott – tanítására, egyébként a számbavétel fi zikai képtelenség; a pedagógiában pedig megfi gyelhető 
lett egy életre nevelő, pragmatikus vonal kialakulása.

6   A kifejezést ebben az összefüggésben először Bodóczky Istvántól hallottam a Felsőoktatási Vizuális Nevelési 
Kollégium által szervezett szakmai program témájának felvázolásakor, 2009-ben.
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A (társadalmi) kommunikációs színterek szervezte 
sokféle közlésváltozat

Tételként jelenthetjük ki: a (társadalmi) kommunikációs színterek a legkülönfélébb köz-
lésváltozatokat szervezik egybe.  A komplex képi együttállásoknak nagyon szép példáit 
szolgáltatja a kereskedelmi forgalomba kerülő tárgyi világ. Az ilyen együttesben a jobban 
szembetűnők általában a következők: maga a tárgy, védőcsomagolás dobozzal/tokkal, 
ismertető könyvecske ábrákkal, jelek (cégjel, márkajel, utasítások jelei), szerkezeti rajz, 
használati ábrasor, reklámfotó (sokszor érzelmi alapállású személyes hangvétellel).

De ugyanígy komplex színterek a tudományos kutatómunka vagy az egyes tudomány-
ágak; a művészeti élet vagy a művészeti ágakhoz, alkotásokhoz kapcsolódó társadalmi 
helyek és tevékenységek; a hétköznapi ember élettevékenységei, mint pl. az étkezés, a be-
vásárlás, az utazás vagy az ünneplés és így tovább.

A fentebbiekről lépten-nyomon meggyőződhetünk (bár általában nem tudatosul ben-
nünk). Az elemző gondolkodás illusztrálására újabb dolgozataimban leírom egy tudományos 
ismeretterjesztő könyv és egy műelemző eljárás példáját. Mindkettőben a tárgy dokumentáló 
fotótól a személyes hangot sem nélkülöző ábrázolásokon át az elvont ábrákig, illetve alap- 
vagy éppenséggel térképrajzokig a téma által együvé szervezetten találhatók a legkülönfé-
lébb ábrázolások (Sándor 2008a, b).

Maguk a sajátságos kommunikációs színterek bontakoznak ki a képegyüttesek szerve-
zettségében. A vizuális kultúra tanításában ez egy újfajta szemléleti megközelítést ered-
ményez: minden képalkotó tevékenység a többi aktivitási forma és a színtér egésze viszony-
latában kap értelmet. Kicsit költőien azt is mondhatjuk, hogy nem diszciplínák szervezik a 
vizuális nevelést, hanem az élet maga.

A kisgyermek – játékkal átitatott – tevékenységeiben az életet, az élet kommunikációs 
szituációit modellezi. Automatikusan komplexitás jellemzi tehát alkotótevékenységét is. Az 
elkészült élményrajz egyben ajándéktárgy is, a homokvárra magától értődő természetes-
séggel zászlót tűz, házat (makettet) illeszt és azonnal be is rendezi, sőt babával, állatokkal 
„belakja”. Vagy éppen könyvet készít, mint a következő példában (1. ábra). Azaz illusztrációt 
rajzol, de ezt egyből szöveggel társítva teszi, így könyvoldalt komponál, végül pedig tárgyat 
konstruál (de megfordítva igazabb: a tárgy életre hívásának célja a szervezőerő).
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A modell utáni ábrázolás változásának
vizsgálata a tanításban

A modell utáni ábrázolás tanításban végbement változásának vizsgálata egy példa lehet a 
kommunikációs színtér szerepére és vizuális nevelésbe történő beépítésére.

a) A modell utáni ábrázolást az iskolákban évtizedeken (vagy évszázadokon?) át a natura-
lista leképezés jellemezte. Annál jobb a rajz, minél hűségesebben, minél nagyobb formai 
precizitással követi a modellt. Jó esetben gyönyörűséges ábrázolások, amelyekben minden 
látványösszetevő azonos hangsúllyal szerepel: pontos-precíz rajzok kifestve.

A látvány vizuális hangsúlyok nélküli, „egyenletes” leképezése történik itt, egyfajta naturalista 
igénnyel.

Ezek az ábrázolások kifejezetten és csupán iskolai rajzórai gyakorlatok. A rajztanárok 
számos ilyen példát tudnak felidézni az 1960-as évek Xantus-féle kézikönyveiből vagy ép-
pen a saját gyakorlatukból. Az alábbi képanyag még korábbi évtizedekből, a sárospataki 
tanítóképző archív gyűjteményéből 7 származik. A rajzok beállított modellek szemlélésével 
készültek, illetve a mintarajzok másolásának 8 speciális válfaját képviselik (2. ábra).

7   Az MECTFK Művészeti Nevelési Tanszékén (és feltehetően más hasonló tanszékeken is) több száz darabos, 
részben rendszerezett gyűjteményt őrzünk hallgatók munkáiból. Remélhetően valamikor majd tudományos 
feldolgozásukra is kedvet kap valaki.

8   A másolandó lapon lévő nyomtatott rajz kb. másfél méteres, melyen jól láthatók a tanár krétarajzos magyarázó 
vonalai is.

1. ábra: Plébán Gréta, 9 és fél éves kislány otthon készített alkotása: képes-szöveges könyvecske borítóval, 6 lappal 
(Első közlés, a szerző engedélyével.)
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b) Az 1970-es évektől a modell utáni ábrázolás „vizuális nyelvi” tanulmány szerepében jelenik 
meg, és ez a változat sokfelé ma is használatos. A cél a vizuális nyelv iskolai gyakorlatként 
történő tanulmányozása, illetve „azért ábrázolunk, mert az a feladat, hogy gyakoroljunk 
egy előírt ábrázolási fajtát”.  A feladat vonalas rajz, tónusos ábrázolás vagy  színtanulmány; 
a vizuális nyelvi tanulmány valamely látványösszetevőt hangsúlyosan kezel. A leképezés 
tehát hangsúlyeltolódással, erőteljes vizuális szelekcióval történik (3. ábra).

3. ábra: Vizuális nyelvi célzatú vonalas és színtanulmány (Orosz Anikó elsőéves főiskolai hallgató, 2007. Közlés 
a szerző engedélyével; pedagógiai célú saját festmény az 1980-es évekből.)

c) A mai pedagógiai gyakorlatban terjed egy másfajta felfogás a modell utáni ábrázolás 
területén.  Ez pedig az életből (a kommunikációs színterekről) ellesett/átvett célokat szol-
gáló ábrázolás.

2. ábra: Modell utáni ábrázolá-
sok a sárospataki tanítóképző 
1920–1940-es éveiből
(A mintalap és a róla készült 
ábrázolás első közlésű.)
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Különféle élethelyzetek igénylik a 
modell utáni ábrázolást. Vegyük sorra 
a legismertebbeket, amelyek mindegyike 
valamely kommunikációs színtérre célzott 
iskolai feladat lehet.

Természettudományos cél: pl. bioló-
giai határozó célú, modell utáni ábrázo-
lás (növény határozás, gombahatározás, 
madárhatározás).

Ez az ábrázolástípus úgy képezi le a 
modelltárgyat, hogy az egyedin keresztül 
a típus legyen nyilvánvaló; tudatosan sze-
lektál; pl. gomba élőhelyén, természetes 
közegében, de egyes környezeti elemek 
elhagyása, egyes gombajellemzők (pl. 
felület) hangsúlyos ábrázolása; szükség 
szerint a „természetes” helyzetű tárgy 
mellé odakerül egy talajból kifordított 
vagy egy elmetszett példány is (4. ábra).

Régészettudományi cél: dokumentá-
lás célú, modell utáni ábrázolás, ahol az 
állapotrögzítés, az archiválás a kiemelt 
feladat.

Ez az ábrázolásfajta úgy képezi le 
a modelltárgyat, hogy az egyedi, a külö-
nös legyen a típuson belül a nyilvánvaló. 
Ennek szellemében tudatosan kiemel pl. 
egy törést, egy hiányt vagy egy felületi 
jellemzőt (5. ábra).

Az ábrázolási célok szempontjából 
érdemes mindkét előző változatot össze-
vetnünk a fotó lehetőségeivel. Megálla-
píthatjuk, hogy a manipulálatlan pillanat-
fotó nem tudja azt, amit a szabadkézi 
rajz; különféle előzetes (a modelltárgy-
ra vonatkozó) és utólagos (pl. digitális) 
mani pulációval sem képes a rajzos ábrá-
zolás kiváltására.

4. ábra: Biológiai határozó (azonosító) célú ábrázolás. 
Dr. Krébecz Jenő rajza gombahatározójából
(Forrás: Dr. Krébecz Jenő: Gombaatlasz. Pallas Lap- és 
Könyvkiadó Vállalat, Buda pest, 1988, 143.)

5. ábra: Régészeti ábrázolás
(Forrás: A magyar honfoglalás korának régészeti emlékei. 
Herman Ottó Múzeum, Miskolc, 1996, 85.)
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Képzőművészeti célú, modell utáni ábrázo-
lás: ez a típus úgy ábrázolja a modelltárgyat, 
ahogyan a kor, az iskola (alkotó személyén át-
szűrődő) hatása és az egyéni művészi felfogás 
megkívánja. A modellhez kötődő személyes vi-
lágot tükröző szelektív ábrázolásnak nevezhetjük 
(6. ábra).

A modell utáni ábrázolás 
mint a projektfeladat
egyik része
a vizuális nevelésben

A modell utáni ábrázolás nem önállóan, hanem 
a projektfeladat feldolgozásának részeként épül 
bele a projektmódszerű vizuális nevelésbe. Az is-
kolában a modell utáni ábrázolás élethelyzetek-
hez kötődik, mivel a tanulás nem egy közlés fajtára 
irányul, hanem a kommunikációs színtér komplex 
vizuá lis tanulmányozására. A tárgyról és a tá-
gabb témáról azonnal természetsze rűen más-
féle ábrá zolások is készülnek: nézet- és metszet-
rajzok, térképrajzok, rajzos magyarázatok és 
ha sonlók.

Nézzünk meg egy példát tanító szakos első-
éveseknek szóló tanítási programból az ábrázolás 
elnevezésű tantárgyban!

Projektfeladat: Egy tárgytöredék vagy de-
formálódott tárgy régészeti és múzeumi célú fel-
dolgozása. Ábrázoljuk legalább a következőket: 
a megtalált tárgy jelenlegi és eredeti állapota 
(vagy elképzelhető állapotváltozatai), a felta-
lálás helyszíne. Elkészülhet még többek között: 
a) a tárgy téri rekonstrukciója (eredeti méretű 
vagy kicsinyített makettként); b) a tárgy mú-
zeumi kiállítási installációs terve és a kiállítási 
makett; c) ismeretterjesztő feladatokat is ellá-
tó múzeumi tárgyismertető (1-2 oldalas szóró-
anyagként) (7. ábra).

6. ábra: Dürer anyja. 1514, szénrajz
(Forrás: Fenyő Iván: Dürer; Leonardo a festészet-
ről. Corvina Kiadó, Budapest, 1973, 92. kép)

7. ábra: Sárospataki tanítóképzős főiskolai hall-
gató régészeti projektje (Részletek, 1990-es évek 
közepe; első közlés.)
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Projektek a vizuális nevelésben

A projektek a vizuális nevelésben olyan feladathelyzetek, melyek nagyfokú önállóságot, dön-
tési kompetenciákat, kutatómunkát, kapcsolatrendszerek átgondolását, feltárását igénylik.  
A projektfeladatok feldolgozása életszerű vagy azt imitáló helyzetekben történik.

A vizuális kommunikációs projektekben való munkálkodás legfontosabb lépései: téma-
választás (döntés), a téma ismereti és képi hátterének kutatása, helyszín/körülmények 
felmérése/dokumentálása rajzban/fotóval, alkotás – tervezés, elkészítés, megjelenítés: 
rajzban, makettben stb. (8. ábra).

A projektekben a kommunikatív aspektus mindig valamilyen kommunikációs színtérre irányul, és 
az élet valamely problémájára keres megoldást.

A vizuális nevelés az 1970–80-as évek táján legalább két évtizeden keresztül hangsúlyoz-
ta a vizuális problémákban történő tanítást, és közben mintha elfelejtettük volna a lényeget: 
a vizualitást és a kommunikációt az élethelyzetek, az élet problémái generálják.

Ezt a komplex (vagy transz diszcipli náris) vizuális kompetenciafejlesztést alapvetően 
jellemzi, hogy az élethelyzetek (amelyek nem mások, mint kommunikációs színterek) és a 
problémamegoldás révén mélyen és szervesen a (társadalmi) kommunikációba ágyazódik 
(9. ábra).

8. ábra: A tanító és a tanítvány jellegzetes tevékenységei a projektmódszerrel folyó tanításban-tanulásban
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A jelek értelmezése:
A = a tanítvány, a projektfeladat feldolgozója, aki 
a probléma megoldója (másként: a kommunikáció 
ágense)
VK-PRF = vizuális kommunikációra célzott, prob-
lémamegoldást váró projektfeladat
VK-PRM = a projektfeladat egy lehetséges meg-
oldása

 = az elképzelhető, választható tevékenységek 
(előkészíthetik a projektfeladat megoldását, vagy 
közülük kerülnek ki annak megoldásai)

 = a tanítvány által (célirányosan) válasz-
tott tevékenységek sora, egy tanítvány által 
bejárt egyedi út (egyéni tanulás)

A tanítóképzésben a tantárgy-pedagógiai felkészülés során a kurzus része a projektmód-
szerrel és a projekt típusú témaköri tervezés elméleti hátterével való ismerkedés. A módszertani 
tantárgyban pedig minden hallgató gyakorlati alaphelyzetből (konkrét tantervi háttérrel) 
el is készíti több témakörből álló, esetleg egész tanévet befedő kisiskolás tanítási programját. 
Ennek jellemzője az is – összefüggésben az elmondottakkal –, hogy egyéni elgondolásokat 
tükröz. Alapelv tehát, hogy a tanító korszerű módszertani alapokról legyen képes megtervezni 
saját tanítását. A 8. félévben végzett külső tanítási gyakorlatokból azonban egyelőre csak 
elvétve hozzák hírét a különféle iskolákban folyó hasonló szemléletű vizuális nevelésnek.

Zárszó

Úgy gondolom, a tanítóképzésben napjainkban zajló szemléletváltozást legjobban az jel-
lemzi, hogy a vizuális nevelés és a vizuális kultúra tanítására való felkészítés közeledik ahhoz, 
ahogyan a mai kor embere az életét éli, megéli.

Így a kulcsszavak sem mások, mint amelyek a mai társadalmat és a társadalmi embert 
jellemzik: kommunikatív helyzetek és kommunikációs képességek, a képdömpingben való 
eligazodás, mobilizálhatóság, döntések és választások, a változtatás képességei, kapcso-
lódások és összefüggések érzékeny meglátása, átlátása.
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9. ábra: A projektszemléletű vizuális nevelés kommu-
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Pataky Gabriella

A portfólió a vizuális nevelésben

Értékelési alternatíva az alsófokú oktatási-nevelési
intézmények pedagógusainak képzésében

A korszerű vizuális nevelés az alsófokú intézmények pedagógusainak képzésé-
ben komplexen, nem elszigetelten működik, fejleszti a hallgatók személyiségét, 
miközben a kisgyerekek körében is érvényes modelleket kínál. A képzési feltételek 
változásai azonban nem szolgáltatnak ideális körülményeket a célok megvalósí-
tásához. A szerző személyes kiútkeresésében talált a portfólióra, amely egyfajta 
vizuális naplóként rendszeres, tanórán kívüli alkotásra sarkallja a diákjait. A félév 
tematikájához kapcsolódó tartalmak feldolgozásának módja egyben híven tükrözi 
az elsajátítottakat, mindeközben önértékelésre ösztönöz. A módszer alkalmazása 
hatékonyan járul hozzá a vizuális nevelés adaptivitásához: biztosított minden 
résztvevő optimális, személyre szabott fejlődése.

A pedagógusképző intézetek számára az utóbbi évek legfőbb kihívása, hogy egyszerre fe-
leljenek meg az európai trendeknek és a közoktatás gyakorlatának. Utóbbi törekvésük még 
határozottabbá vált a PISA-vizsgálatot követően, amely már 2000-ben rámutatott arra, 
hogy az alsófokú oktatás súlyos problémákkal küzd, ami alól a vizuális nevelés sem kivétel. 
Igazolja ezt a Magyar Iparművészeti Egyetem Tanárképző Tanszékének felmérése is, amelyet 
2001-ben általános és középiskolai rajztanárok körében végeztek (Bodóczky 2000).

Az ELTE TÓFK Vizuális Nevelési Tanszékén nem vizuális szakembereket képzünk. Célunk 
az, hogy a leendő óvodapedagógusok a 3–7, a tanítók a 6–10(–12) éves korosztályt minél 
körültekintőbben legyenek képesek nevelni, személyiségüket formálni.

A képzési feltételek változásai azonban nem szolgáltatnak ideális körülményeket cél-
jaink megvalósításához. Személyes kiútkeresésemben a portfólió bizonyult olyan eszköznek, 
amely egyfajta vizuális naplóként rendszeres, tanórán kívüli alkotásra sarkallja diákjaimat. 
A félév tematikájához kapcsolódó tartalmak feldolgozásának módja egyben híven tükrözi 
az elsajátítottakat, mindeközben önértékelésre ösztönöz. A módszer alkalmazása hatéko-
nyan járul hozzá a vizuális nevelés adaptivitásához: biztosított minden résztvevő optimális, 
személyre szabott fejlődése.

A főiskolai oktatómunka egyik leginkább emberpróbáló része hallgatóink passzivitá-
sának oldása. A „hallgató” elnevezés a zárt oktatásban bevett, csakis a tanár, az oktató 
szakmai illetékességét elfogadó, passzív diák képét rajzolja elém. A nyílt oktatás megvalósí-
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tása, a természetes tanulási folyamatra hasonlító, motiváló, munkára ösztönző feladatok a 
vizuális nevelésben is helyet kaphatnak. A portfóliót alkalmazva eggyel több eszköz kerül a 
kezünkbe, hogy diákjaink tanulással kapcsolatos attitűdjét formáljuk, kézenfekvővé tegyük 
számukra: saját előbbre jutásukat ők maguk irányíthatják.

Külföldi példák sora igazolja, hogy a portfólió mint sajátos pedagógiai módszer az alsó 
tagozatban is eredményesen használható. Kanada és Svédország alsó tagozatosainak min-
dennapjaihoz a portfólió is hozzátartozik (Bostelmann 2006). Tanítóképzős hallgatóimat a 
vizuális nevelés példájának, saját portfólióik elkészítésének segítségével egy olyan módszerre 
tanítom, amely egyszerre tartja tiszteletben a kisgyermek világlátásának jellegzetességeit, 
és segíti az életszerű, komplex tananyag-feldolgozást.

Büszkén sorolhatjuk a jó vizuális nevelés által fejlesztett készségeket, képességeket, at-
titűdöket, olyan módszert azonban ritkán említhetünk, amely kifejezetten a vizuális nevelés 
területéről származik. A portfoliót először a képzőművészeti nevelésben alkalmazták; innen 
indult, hogy mára a köznapi és a tudományos élet szerteágazó területeit meghódíthassa. 

Portfóliók a pedagógiában

A potrfólió a tanuló munkáiból összeállított célirányos gyűjtemény, amely bemutatja ké-
szítőjének erőfeszítéseit, fejlődését és eredményeit egy vagy több területen. A tanulónak 
részt kell vennie a tartalom összeállításában; a gyűjteményeknek tartalmazniuk kell a do-
kumentumok kiválogatására szolgáló szempontrendszert, az értékelési szempontokat és 
a személyes önrefl exiókat. A cél pontos megjelölése, a refl exiót segítő kérdéssorok, a ta-
nár és a társak visszajelzései a portfóliókészítés és a refl exió folyamatát egyaránt segítik 
(Falus–Kimmel 2003).

A portfólió alkalmas több tantárgyban szerzett ismeretek összegzésére is, szintetizálja 
készítőjének megszerzett ismereteit, a projekttel ellentétben azonban (melyet komplex 
jellegénél fogva is szívesen alkalmazunk, lehetőséget adva vizuális nevelésre a tárgy óra-
keretén túl) nem egyetlen cél körüljárása sok oldalról, hanem komplett feladatsorokra, 
témaegyüttesekre refl ektáló reprezentatív megoldások gyűjteménye. Ahogy érdemes tu-
datosítani az összehasonlítást projekt és portfólió között, úgy fontos különbséget tenni 
napló – legyen az akár tanulási, akár vizuális napló – és portfólió között!

Tanulási napló (learning diary): olyan személyes feljegyzések készítése, amelyek segít-
ségével a tanulók képesek saját tanulásuk folyamatára refl ektálni. A naplók, feljegyzések 
általában (nem feltétlenül) személyesek, nem nyilvánosak, mint a portfóliók. 

A portfólió és a tanulási napló között a legalapvetőbb különbségek a következők:

a portfólió nyilvános dokumentum, bár a hozzáférhetőség, főleg a tanulási portfolió • 
esetén, korlátozott;
a portfólió nemcsak refl exív jegyzeteket tartalmaz, hanem más dokumentumokat is;• 
a portfólió jobban strukturált, mint a tanulási napló, mert külső olvasója is lehet • 
(Falus–Kimmel 2003).
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Portfóliótípusok
Adott időszak alatt elkészült munkákat régóta gyűjtenek össze a pedagógusok személyre 
szóló mappákban, hogy ezeket a gyerekekkel együtt értékeljék, majd a gyűjteményt visz-
szaadják az alkotónak, mely gesztus által a szülők is lehetőséget kapnak arra, hogy az 
iskolai kiállításokon megjelenő, kiválogatott alkotások mellett saját gyermekük műveit is 
jobban megismerhessék, méltathassák. Iskolai körülmények között gyakori a diákok önálló 
válogatása legjobb munkáikból.

A fejlődési portfólió és a folyamatportfólió a tanuló haladását mutatja be, előzőnél széles 
körből válogatott tevékenységeinek dokumentálásával, utóbbinál meghatározott részterü-
letről. 

A tanulási célokat magában foglaló portfóliótípus – esetleg tanulási szerződéssel 1 kom-
binálva – tartalmazza a diák által egy adott tanulási folyamat során előzetesen kitűzött 
célokat, és a folyamat közben készült munkákkal mutatja be a célok megvalósulását.

Legalapvetőbb típusai: a munkaportfólió, a bemutató portfólió és az értékelési portfólió. 2

Vizuális portfóliók
Megjelenését tekintve a vizuális portfólió (az eddigi általános kritériumok a művészkönyvek 
tulajdonságaival kiegészülten 3) önálló, egyedi, tárgyszerű alkotás, a benne/rajta megjelenő 
szöveg hangsúlyossága megállapodás kérdése. (Elméleti félév esetében több, gyakorlati 
jellegű félévben kevesebb.)

A portfólió módszerként is alkalmazható. Ehhez a gyakorlatban a tanulási folyamatot 
mint utat kell bejárnunk, és azt apró lépésekre, elérendő célokra kell bontanunk. Első lé-
pésben beidegződéseinket félretéve, nem a megszokott „egyes szám harmadik személyben” 
kell beszélnünk a gyerekekről a követelmények tükrében („legyen képes”, „tudja”), az apró 
lépéseket, célokat úgy kell megfogalmaznunk, hogy a gyerekek is megértsék, sőt maguk is 
képesek legyenek azonosulni velük: „Képes leszek (én)”, „Tudok (majd akkor, én)”. 

Adott egy belátható időn belül elérendő, világosan megfogalmazott cél. Adottak a 
feladatok, amelyek a célhoz vezető út állomásai. Vannak az úton elágazások, többféle út-
vonal, amelyek közül mindenki kiválaszthatja a személyének leginkább megfelelőt. Újabb 
állomáshoz, célhoz érkezve a folyamat megismétlődik, ahogy egy utazáson, a tanulásban is. 

1  A tanulási szerződést a diák köti a tanárral, esetleg a szülők bevonásával.
2   E három fő típus további árnyalatai: az eredményportfólió, a kompetencia alapú portfólió, a bemutató portfólió, a 

pillanatfelvétel-portfólió, a tantárgyközpontú portfólió, a készségeket bemutató portfólió, a tematikus portfólió, 
a kutatási portfólió, a projektportfólió, a fejlődési portfólió, a diagnosztikus portfólió, a refl exív portfólió, a 
kimeneti portfólió és a felvételi portfólió (Falus–Kimmel 2003, 56–57.).

3   A képzőművészetben használt művészkönyvről bővebben Kiss Ilona írt összefoglalót, kortárs példákkal illuszt-
rálva. http://artportal.hu/lexikon/fogalmi_szocikkek/muveszkonyv (Leöltés ideje: 2009. 03. 24. 9:17)
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A folyamatban megmutatkozó nehézségek új megoldásokat igényelnek, a javítás lehetősége 
mindig adott. Az eredmény újabb mérföldkő, ahonnan a körforgás újra indul. A kisgyereket 
dicséretekkel, fejlesztési céljainkat általuk is értelmezhető nyelven megfogalmazott mél-
tatásokkal, pozitív megerősítéssel segítjük tovább. A portfólió a teljesítménykényszerrel 
ellentétben sikerorientált tanulási és értékelési rendszert feltételez: az adott kritériumok 
szerint összeállított gyűjteményekben mindig csak azt találjuk, amit a készítője már tud. Ez 
az egyszerű modell jól rímel az oktatásban elérendő adaptivitásra is (M. Nádasi 2007).

Vizuális portfóliók értékelési szempontjai

Ha hangsúlyt szeretnénk helyezni a vizuális kultúra/nevelés tantárgy presztízsének növe-
lésére, mindenekelőtt az értékelés tudatosságának, pontosságának kell nagyobb fi gyelmet 
szentelnünk. Le kellene számolnunk a vizuális nevelésben alkalmazott értékelés szubjektivi-
tását hangsúlyozó sztereotípiák kizárólagosságával. A hagyományos osztályzatokkal történő 
értékelésen kívül a közoktatásban csak elvétve találkozunk más értékelési formákkal. 

Vizuális nevelés profi lú művészeti iskolák értékelési módszerei között azért megtalál-
hatjuk a zsűrizést mint értékelési rendszert, a projektrendszerű vizsgát és a portfolió mód-
szerű értékelést is. A vizuális portfóliók értékelése esetén is irányadók az előbbiekben már 
említettek: a tanulók bevonásával történjék; közösen összeállított szempontsor mentén a 
pedagógus részletes értékelése mellett a tanulói önrefl exiót segítő önértékelés és a társak 
visszajelzései is kapjanak helyet. Azokban a középiskolákban, ahol vizuális nevelésből is 
lehet érettségizni 2005 óta, az alábbi szempontok mentén történik a portfóliók értékelése, 
amely a középszintű vizsgán az alkotói kompetenciák mérését szolgálja: 

problémamegoldó képesség,• 
kommunikációs képesség,• 
kreativitás, tartalmi komplexitás,• 
közlés, kifejezés, alkotás technikája,• 
összkép.• 

Az értékelés sarokpontjai közül az első négy az alkotófolyamat egyes részeit, az ötödik 
pedig az eredmény megítélését célozza (Bodóczky 2003).

Az 1. táblázat a legalapvetőbb értékelési szempontokat tartalmazza, és struktúrájában 
a NAT fő fejlesztési területei a meghatározók. 4 

4   A vizuális nevelést átfogó aspektusokat Bodóczky Istvántól, a vizuális portfólióra vonatkozókat Kárpáti And-
reától idézem. A két különböző nézőpontot az összegzés és a jobb összevethetőség kedvéért foglaltam táblá-
zatba.
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1. táblázat: Értékelési szempontok a vizuális nevelésben és a portfóliók értékelési 
szempontjai
Értékelési szempontok a vizuális nevelésben 

(Bodóczky 2003)
Portfóliók értékelési szem-

pontjai (Kárpáti 2007)
Kifejezés, 
alkotás

Ha a feladatmegoldás során akadályba ütközik, vagy köz-
ben az eredetinél jobbnak gondolt megoldás jut eszébe, 
képes lesz-e változtatni eredeti elképzelésein?
Kísérletezik-e több különböző megoldással, vagy meg-
elégszik a legelső ötletével; kipróbál-e új, számára még 
ismeretlen megoldásokat is?
Munkáiban vannak-e korosztályára nem jellemző, szokat-
lan vonások is? Összekapcsol-e egymástól távoli, esetleg 
mások által fi gyelmen kívül hagyott dolgokat?
Felfedezhetők-e munkájában eredeti, sajátos, személyisé-
gével kapcsolatba hozható vonások?
Képes-e az őt érdeklő munkán kitartóan dolgozni?
Kiáll-e saját meggyőződéséért, vállalja-e a másoktól való 
különbözést?

Formaismeret, anyaghasználat
Formaalakítás, formaismeret
Térépítés, téralakítás
Színhasználat, színérzékenység
Komponálás, egyensúlyteremtés
Egyéni kifejezőerő
Látványelemzés, műelemzés

Vizuális 
kommu-
nikáció

Képes-e
az emberi gesztusokat közlő ábrákat helyesen értelmezni;
fényképekről, műalkotásokról leolvasható információkat 
értelmezni;
önmagát szóban, képben és írásban érthetően kifejezni;
a vizuális nyelvi elemeket, a vizuális kifejezés eszközeit 
helyesen alkalmazni;
nem vizuális természetű információkat diagramokban 
megjeleníteni;
a célnak, alkalomnak megfelelő médiumot, közlési formát 
kiválasztani;
a vizuális közléseket megfelelő szinten értelmezni?

Vizuális közléseinek, kifejező alkotásainak szintje a 
korosztálytól elvárható szintű, komplexitású?

Az ábrázolási konvenciók helyes 
alkalmazása
Rajzi pontosság a szerkesztések-
nél
Áttekinthető vázlat
Képi gondolkodás folyamatának 
bemutatása vázlaton az ötlettől a 
megvalósulásig
Ötletgazdagság
A kompozíció színvonala
Eszközhasználat, technikai felké-
szültség
A kivitelezés esztétikai színvonala
A magyarázó szöveg pontossága, 
információtartalma

Tárgy- és 
környezet-
kultúra

Képes-e
tárgyakat, jelenségeket megadott szempontok alapján 
csoportosítani, vizuális tulajdonságok alapján összeha-
sonlítani;
különböző jelenségek között párhuzamokat felfedezni;
műalkotásokról leírást adni, ismereteket gyűjteni, az 
ismereteket feldolgozni;
tárgyak formája és rendeltetése közötti kapcsolatot 
elemezni;
kérdésekre rajzos választ adni;
ábra alapján téri helyzetet rekonstruálni;
megfi gyeléseiről írásos, rajzos feljegyzéseket készíteni?

Az alkotótevékenység színvonala
A tervezéshez szükséges isme-
retek
Problémafelismerő vagy feladatér-
telmező képesség
Tervezőképesség (megfogalmazás, 
fantázia, céltudatosság)
Konstruálóképesség (anyag, alakí-
tás, szerkezet, forma)
Ítélőképesség (az igény és a lehe-
tőség mérlegelése)
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Vizuális 
meg isme-
rés, befoga-
dás

Közvetlen tapasztalás útján szerzett élmények feldolgo-
zási képessége – motoros készségek.
Képes-e
anyagok, jelenségek tulajdonságait megkülönböztetni, a 
különféle érzékelési tapasztalatokat összekapcsolni;
vizuális tulajdonságok (tónus, szín, vonal, karakter stb.) 
alapján a hasonlóságok és a különbségek érzékelésére, 
visszaadására;
látványokkal, jelenségekkel kapcsolatban kérdéseket 
megfogalmazni;
téri helyzeteket rajzban és szóban meghatározni;
célirányos, kitartó megfi gyelésre;
megfi gyeléseit értelmezhető módón közölni;
külső és belső terekben tájékozódni;
arányviszonyokat helyesen megállapítani;
a rajzi, illetve festőeszközöket jellegüknek megfelelően 
használni;
mozgásokat, történéseket fázisaikra, szakaszokra bon-
tani;
terek, tájak, műalkotások hatását árnyaltan megfogal-
mazni;
kézművestechnikák munkafolyamatát felidézni, véghez-
vinni;
manuális tevékenységeket bemutatás után megismételni;
tanári előadást jegyzetelni;
a művészeti szakkifejezéseket helyesen használni, elméle-
ti kérdéseket megfogalmazni;
művészi korszakokat szóban és képekben bemutatni;
a kimagasló műalkotásokat önállóan elemezni?

Tudatos vélemények, ízlésítéletek 
színvonala
A vizsgált objektum értéke 
(rendeltetésszerűsége, jelentés-
tartalma, anyaga, szerkezete, 
technológiája a felhasználó 
igényei aspektusából)
Ellenértékének, ár-érték relációi-
nak értelmezése, megítélése
Leírás (a jellemző tulajdonságok 
felismerése, megfogalmazása)
Elemzés (a jellemző tulajdonságok 
felismerése, megfogalmazása)
Ítélet (az érték és az ellenérték 
mérlegelése alapján)

A portfóliók tanári értékelése magában foglalja az elkészült alkotásokat, a munkafolyamat 
írásos kísérőszövegét, a munka közben kialakított légkört, az eredmények nyilvános bemu-
tatását és az önértékelést. A vizuális nevelés által is egyértelműen befolyásolt személyi-
ségfejlesztés kritériumai a portfóliók önértékelési kérdéssorainak összeállításához adnak 
kiegészítő kritériumokat, segítséget (önszabályozás, javítási, továbblépési lehetőségek).

Személyes tapasztalataim

A portfólió bevezetésével sokkal több időt vett igénybe az órákra való felkészülés, nehe-
zítette a dolgom, hogy jelentős szervezést kívánt a hallgatókkal tartott és általuk is kért, 
órán kívüli személyes vagy kiscsoportos konzultáció. Sok szokásos órai mozzanat szinte 
megkettőződött, hiszen a hagyományos óravezetés részfeladatait nem váltották fel, inkább 
ismételték az új aspektusból megközelített részletek (technikák ismertetése, bemutatása, 
feladatellenőrzés, értékelés stb.). De éppen ezek a nehézségek árnyalták, tették hatéko-
nyabbá a kommunikációt köztem és a hallgatók között, illetve a hallgatók egymás közötti 
viszonyában. Nagyon eltérő terjedelmű és minőségű portfóliók születtek (117 hallgató mun-
kája). Ezek értékelése, dokumentálása jelenleg is folyik a vizsgaidőszak végéig. Az is nyitott 
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kérdés még, hogy diákjaim gyakorlati tudása milyen gyarapodást mutatott azoknak a hall-
gatóknak a szintjével való összevetésben, akik a közeljövőben hagyományos kollokviumon 
adnak számot a tanultakról.

Általánosságban elmondható, hogy a portfóliót készítők nagyságrendekkel többet dol-
goztak, tapasztaltak, mint azok a diákjaink – őket néha irigyelték is –, akik csak a stúdium 
szemináriumi óráján vettek részt.

A sok befektetés számításaim szerint legkorábban akkor térül majd meg, amikor a hall-
gatók tantárgypedagógia-órákon ráismernek a portfólióval kapcsolatban már elsajátított 
didaktikai elemekre. 
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233
A művészetterápia lehetőségei
az oktatásban

Illés Anikó

Művészetterápia a közoktatásban:
elméleti lehetőségek és etikai megfontolások

Művészet és pszichológia találkozásának számos módja lehetséges. A dolgozat 
áttekinti azokat a megvalósulási formákat, amelyekben a pszichológia a művé-
szettel egyszerre jelenik meg, s e találkozás során a művészet mint eszköz, mint 
tárgy, illetve mint közvetítő közeg értelmeződik. A lehetséges együtt előfordulások 
egyik csoportját alkotják azok a tevékenységek, amelyeket együttesen művészet-
terápia névvel is lehet illetni. A tanulmány célja, hogy művészet és pszichológia 
lehetséges kapcsolatait röviden bemutassa, és ebből az elméleti kontextusból ki-
indulva értelmezze a művészetterápia oktatási, illetve nevelési helyzetekben való 
alkalmazása során felmerülő etikai kérdéseket, különös tekintettel a művészetet a 
nevelőmunkában használó tanár kompetenciáira, a terápiás, illetve iskolai helyzet 
határai mentén.

„… a pszichológiának is, ha meg akarja magyarázni
a magatartás egészét, szükségképpen vonzódnia kell

az esztétikai reakció bonyolult problémáihoz.”
(Vigotszkij 1968, 19–20.)

Művészet és pszichológia

A dolgozat első részében áttekintjük, hogy művészet és pszichológia miként kapcsolódhat 
egymáshoz. Abból a perspektívából tekintünk e kérdésre, amely megmutatja, hogyan hasz-
nálja a pszichológia a művészetet.

A művészet mint a pszichológia tárgya
Hagyományosan a művészetpszichológiát úgy határozzuk meg, mint azt a pszichológiát, 
amely a művészetet vizsgálja. A művészetpszichológiát átfogóan tárgyaló, az egészlegesség 
igényével fellépő tankönyvek, szerkesztett kötetek hagyományosan három részre osztva 
tárgyalják a témát. E három terület az alkotás, a műelemzés és a befogadás lélektana. A ma-
gyar nyelven publikált kiadványok közül a Halász László szerkesztette Művészet pszichológia 
két, tartalmában némileg eltérő kiadású szöveggyűjteménye (Halász 1973, 1983) is ezt a 
szerkesztési elvet követi. A kötet az alkotóképességekkel s az alkotómunka folyamatával, 
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művek pszichológiai elemzésével, valamint a műalkotás átélésének pszichológiájával fog-
lalkozik. Ugyancsak ő hasonlóképpen tagolja A freudi művészetpszichológia – Freud, az író 
(2002) című munkájában a művészetpszichológiai fejezetet. Farkas András kétkötetes szö-
veggyűjteménye, a Vizuális művészetek pszichológiája 1–2. (Farkas–Gyebnár 1995; Farkas 
1997) ugyancsak előfeltételezi e felosztást, amennyiben pusztán a befogadás kérdéseivel 
foglalkozik. Schuster Művészetlélektana (2005) bár rendkívül sok irodalmat citál, igen eklek-
tikus, és értelmezésem szerint kevéssé képvisel egységes elméleti hátteret. 

Alberto Argenton (1996) tankönyve már címében is kifejezi, hogy a művészetpszicholó-
giához a megismerés (kogníció) felől közelít: Művészet és megismerés. Bevezetés a művészet-
pszichológiába. Művében kitér a reprezentáció, a művészet eredete, a stílus, a jelentés, 
a funkció, a rajzolás, a művészi személyiség leírására. Argenton könyvét azért is idézem e 
helyütt, mert bevezetőjében észrevétlenül kirajzolódik az az elképzelés, amely a befogadás 
vizsgálatához az empirikus lehetőségeket, a művek pszichológiai elemzéséhez a pszicho-
analízist, s az alkotó személyéhez a pszichológia valamely könnyebbnek tekintett változatát 
(pl. fl ow) rendeli. Az alkotófolyamathoz a kognitív tudomány vívmányait társítja, ha azt a 
gondolkodás, kreativitás fogalmán át határozzuk meg.

A művészetpszichológia jelentős része tárgyának tekinti a művészetet – mint például 
Vigotszkij, Berlyne, Martindale –, és alapvetően esztétikai kérdésekre keres választ, jelesül 
a tetszést vizsgálja, vagy az alkotói folyamat megértésére törekszik. Vigotszkij (1968), aki a 
művészetpszichológia szűkebb, illetve szigorúbb meghatározását adja, így fogalmazza meg 
célját: „az objektív pszichológia nyelvén akar beszélni a művészet objektív tényeiről” (21.).

A művészet mint eszköz a pszichológiában
A művészetpszichológia defi níciója kevésbé szigorúan úgy hangozna, hogy olyan pszicholó-
gia is lehet művészetpszichológia, amelyben a művészet demonstrációs eszközként jelenik 
meg. Azaz nem a művészet elemzése, hanem valamely pszichológiai tétel illusztrálása vagy 
felmutatása a cél.

A legnépszerűbbel kezdjük. A pszichoanalízis közkedvelt és nagy érdeklődésre számot 
tartó mozzanatai közé tartozik, amikor egy nagy művész műveiből a művész személyiségét, 
valamint életét szabdaló nagyobb traumákat fejtik ki. Egy közkeletű példa a klasszikusok 
közül: Freud Leonardo-tanulmánya (1910/2001). Az ilyen elemzések eredménye nem annyi-
ra a művészet, mint inkább a gyakorló pszichológus számára hasznosítható. Az elemzés 
során a művész életéről, személyiségéről, lelki betegségeiről tudunk meg valamit. Szintén 
Vigotszkijt (1968) idézem e terület problematikájának megértéséhez, mivel e témához szól 
hozzá, amikor megfogalmazza saját célkitűzéseit: „Módszerünk azonban annyiban eltér az 
esztétikapszichológiaitól, hogy mi nem a szerző vagy az olvasók lelkialkatának megnyilvá-
nulásaiként interpretáljuk ezeket a jeleket. Mi nem következtetünk a művészetből a szerző 
vagy az olvasó pszichikumára, mivel tudjuk, hogy a jelek értelmezése alapján ezt nem lehet 
megtenni.” (22.) 
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A pszichológiai műelemzésnek ez az irányzata is többértelmű, és többféleképpen lehet 
művelni. Balassa (1989) utal erre, amikor Mérei Ferencet méltatja, a következőképpen jellemez-
ve műelemzéseit: „Ő a műben, a mű által közeledett – szerintem helyesen – a pszichéhez, 
nem annyira az alkotói lélek tünetei, megnyilvánulásai felől.” (92.) 

A művészetpszichológiai munkáknak létezik egy olyan csoportja, amely közelebb esik 
Vigotszkij szigorúbb meghatározásához, ugyanakkor a művészet továbbra is mint eszköz 
szerepel bennük. Azokra az esetekre gondolok, amikor egy pszichológiai elméletet próbálnak 
igazolni művészeti példával. Például a nemzeti identitás formálódására mutat rá a történelmi 
festmények narratív pszichológiai elemzése (Illés 2003).

További példa arra, amikor művészeti tárgyat pszichológiai elmélet alkalmazására hasz-
nálnak: Kelly személypercepciós elmélete alapján egy író személyes konstruktumainak feltá-
rására törekednek oly módon, hogy a műveit elemzik. Ezek a kutatások nem az irodalmár, 
irodalomkedvelő, hanem a szociálpszichológus számára érdekesek, aki ezáltal könnyebben 
megértheti a személypercepció bizonyos sajátosságait. Ilyen Rosenberg és Jones (1972) munká-
ja, amelyben megpróbálták egy író implikált személyiségelméletét feltérképezni. Hasonlóan 
jártam el Csáth Géza Janika című drámájának elemzése során (Illés 1999). Ebben a vizsgá-
latban egy irodalmi mű feltárását végeztem el tartalomelemzéssel, hogy kinyerjem belőle 
az íróra jellemző személyes konstruktumokat. Tehát azzal a feltételezéssel éltem, hogy az 
alkotó a személyes konstruktumai alapján formálja meg a szereplőit, s a mű maga implicit 
formában hordozza ezeket.

A művészet mint közvetítő közeg – a gyakorló művészetpszichológia
Művészet és pszichológia találkozásának harmadik esete, amikor a klinikai praxisba vonják 
be a művészetet. A művészetpszichológia gyakorlatának hihetnénk a művészetterápiát, de 
az nem volna teljesen igaz. A művészetet terápiás célra használók a művészetpszichológia 
következő eredményeit alkalmazhatják: például milyen a műalkotások iránti preferenciá-
ja az eltérő lelki betegséggel, teherrel élőknek (pl. Knapp és mtsai. összefüggést találtak 
a fekete és nem színes képek, a széles ecsetkezelés és a csurgatott technika kedvelése és a 
mánia, paranoia, skizofrénia MMPI-teszttel mért értékeivel; idézi Frances 1973). Ugyanígy 
érdeklődésre tarthat számot, hogy az alkotómunkának melyek a fázisai. Ezek az empíriákkal 
igazolt elképzelések a gyakorló művészetterapeuta segítségére lehetnek, de legtöbbször 
valami sokkal kevésbé szofi sztikált elméleti háttérrel dolgoznak. Jelesül azt a kézenfekvő 
elvet követik, hogy a művészet segít élni. A művészet egyéni vagy társas befogadása, az 
arról való diskurzus, a művészet közös művelése érzéseket szabadíthat fel, gondolatokat 
indíthat el. 

A művészetterápiában a művészetet elsősorban közvetítő közegnek tekintjük. Az ön-
ismeret fejlesztése, a stressz kezelése, a traumákból való felépülés, a pszichoaktív szerek-
ről való leszokás és a rehabilitáció fontos segítője lehet a művészettel való munkálkodás. 
A művészetterápiát megtaláljuk az elmegyógyintézetek alternatív, kiegészítő gyógymódja-
ként és iskolai alkotócsoportokban is. A művészetet ezeken a helyeken arra használják, 
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hogy valami érthetővé váljék (az én, a másik, a világ). A művészet egyszerre jelenik meg a 
kogníció (megismerés) egyik módjaként s megtisztító, megvilágosító erőként. A művészet 
ennek az omnipotens szerepnek hol megfelel, hol nem. Sokan kétkedéssel fogadják a sok 
műkedvelő, „művészeskedő” tanárt vagy terapeutát. Az azonban bizonyos, hogy olyan 
mentális kihívásokkal vagy pszichés zavarokkal élő emberekhez nyithat utat a zene vagy a 
kép, akik szavakkal nem tudnak élni. 

Művészettel nevelés –
művészetterápia az oktatásban

Terápia és pedagógia
Ahhoz, hogy megértsük, milyen szerepe lehet a művészetterápiának a közoktatásban, két 
dolgot kell közelebbről megvizsgálnunk. Egyrészt a terápia fogalmát, másrészt ennek fé-
nyében a nevelői munka természetét.

A terápia szó eredeti jelentése szolgálat, gondozás (Györkösy–Kapitánffy–Tegyey 
1990). Később alakult ki a ma használatos jelentése: gyógykezelés, gyógymód. Az utóbbi 
jelentésben használva a terápia kifejezést, valamilyen kóros folyamat beindulását felté-
telezzük, s az azt követő beavatkozásról beszélünk. Ugyanis a gyógyítás beavatkozás a 
szervezet működésébe (akár oki, akár tüneti gyógykezelésről beszélünk). A gyógyítás során 
feltételezzük, hogy az adott szervezet nem jól működik, valami elromlott benne, s kívülről 
megjavítható. Gyógyszerrel, műtéttel, pszichoterápiával kívülről hatékonyan befolyásol-
hatjuk a kóros folyamatokat, s a szervezetet visszaállíthatjuk eredeti, álláspontunk szerint 
helyesnek vélt működésébe. A hatni tudás, a befolyásolás igénye a nevelés egyik alapvető 
princípiuma. Talán nem túlzás azt állítani, hogy a pedagógus alapvető kompetenciája a gyer-
mekre gyakorolt hatásában rejlik. S a pedagógus egyik legfőbb célkitűzése – a képességek 
kiteljesítése mellett – a befolyásolás (megfelelő értékek interiorizálásnak irányába).

A terápia szó eredeti jelentéséhez visszanyúlva szintén nem találjuk távolinak a pedagó-
gus és a terapeuta feladatát. Mindkettő szolgálatot teljesít. Mindkettő segíteni kíván azáltal, 
hogy befolyásolja a test és/vagy a lélek működését, irányítja a testi-lelki folyamatokat. Ezek 
alapján teljesen természetesnek és megalapozottnak tűnik, hogy a művészetterápiának 
helyet engedjünk a nevelési feladatok között. A terápia, valamint a gyerek-tanár viszony 
elméleti és szó szerinti értelmezése szerint a művészettel való terápiás munka az iskolai 
mindennapok része lehet. A fentiek alapján az iskolai művészetterápia alkalmazására a 
művészettel nevelés terminust javasolom használni. 

Mit nyújt a művészetterápia a pedagógiának? A művészetterápiában való jártasság 
támpontokat ad azoknak a szakembereknek, akik nevelő vagy segítő munkájuk során szí-
vesen dolgoznak a művészet adta lehetőségekkel. 

A művészettel nevelés kifejezés a nevelőmunka két aspektusát érintheti. Egyrészt a 
„problémásnak” nevezett s mindenféle kategóriákba sorolt gyerekekkel való kommunikálást. 
A művészet lehetőséget teremthet arra, hogy párbeszéd induljon olyan emberekkel, akik 
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érzéseiket és problémáikat nehezen tudják elmondani. Másrészt elindítható a művészettel 
a tabuk alatt álló témák felszínre hozása és tárgyalása (pl. drog, erőszak). E két lehetőség 
fényében új értelmet nyer a következő, magától értetődő mondat: a vizuális művészetek 
(fotográfi a, webdesign, animáció, képzőművészet, fi lm), a dráma, a tánc és a zene a szavakon 
túli kommunikáció módjai.

A művészetterápiás eszköztárak elsajátításával bővülnek a tanárok lehetőségei, mivel 
megismerhetnek egy olyan módszert, amely a művészetet a nevelés és a készségfejlesztés, 
azaz a személyiségfejlesztés, az önismeret, a hatékony kommunikáció területein alkalmazza. 
Az alkotói és a befogadói folyamat az én és a másik megértésében fontos út.

Ugyanakkor a fenti gondolatmenet, amely elméleti és szó szerinti jelentéseiben vizsgál-
ta a művészetterápia oktatási alkalmazhatóságát, kiegészítésre szorul. Annál is inkább, mi-
vel a terápiás és a pedagógiai munkának is megvannak a praxisból eredő szigorú sza bályai. 
A pszichoterápiás etika egyik fontos szabálya a határok betartására vonatkozik, s e paragra-
fus betartása tűnik az egyik legveszélyesebb kihívásnak az iskolai gyakorlatban.

Etikai megfontolások
A művészettel nevelés során erőteljesen kínálják magukat azok a helyzetek, amikor a ta-
nár/nevelő terapeutaként nyilvánulhat meg. A beavatkozás helyes mértékének, módjának 
megválasztása csaknem klinikusi felkészültséget feltételez. A terápiás és pedagógiai mun-
kának hiába vannak közös gyökerei, a két szakma teljesen önálló diszciplínákban különül 
el. A terápia mélységének megválasztására nem elegendő biztosíték a felszínen tartására 
irányuló szándék. Egy képzetlen, önkéntes terapeuta számára éppen annak az észlelése 
nehéz, hogy hol tart a pszichodinamikai folyamatok mélységében. 

A klinikumban a határ kérdése egyrészt a szabályok és a keretek betartását, így a titok-
tartás, a pontosság, a személyi és szociális szabályok, a közösen kialakított normák betartá-
sát jelenti. A pedagógiai gyakorlatban vannak ugyan kimondatlan szabályok és keretek, de 
kimondott és minden résztvevő beleegyezését bíró terápiás szerződés nincs. Ennek hiányá-
ban nincs mihez képest értelmezni a határokat. Másrészt a határ értelmezése a résztvevők 
szerepeire irányul. A feltárás, a megnyílás, a befolyásolás, a kimondás stb. mértékének 
megállapítása a terapeuta feladata. Pontosan tudnia kell irányítani e folyamatokat.

Azoknak, akik a művészetet mint terápiás eljárást alkalmazzák, tisztában kell lenniük 
ezekkel a szabályokkal. Ezen túl ismerniük kell a művészetet alkalmazó pszichoterápiák 
típusait és alkalmazási lehetőségeit. Képesnek kell lenniük hatékonyan különbséget tenni 
az oktatási, szakköri, szabadidős, illetve hobbitevékenység keretein belül működő művé-
szettel nevelés és a művészetterápia klinikai esetei között. A művészetterápiát elsősorban 
az önismeret, a feszültségoldás, a közösségformálás területein célszerű alkalmazni.

A következőkben a művészettel nevelés és a művészet klinikai praxisban való alkalma-
zásának különbségeit hasonlítom össze egy konkrét esztétikai folyamat és egy diagnosztikai 
eljárás párhuzamos bemutatásával. Az első a vizuális műalkotások befogadását, a második 
a gyermekrajzok elemzését érinti. A két folyamat összehasonlítása lehetővé teszi alapvető 
különbségeik s határaik megismerését is.
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Egy példa: rajztesztek és műalkotások megértése
Számos diagnosztikai eljárás épít arra, hogy a személyiségvonások (az állandó jegyek) és a 
lélek állapotai (változó jegyek) tükröződnek, visszaverődnek a vizuális mintákra adott reak-
ciókban. Magyarán: a képekben tükröződik a személyiség és a lelki állapot is. Ez a hiedelem a 
projektív tesztek alapja, így a Rorschach-, TAT- stb. teszteknek. A tesztekben használt képek 
elmosódott vagy többértelmű ábrák, esetleg tintafoltok, mint a Rorschach-teszt esetében. 
Ezeknek a teszteknek nincs helyes választ tartalmazó megoldókulcsuk, a tesztszemély a 
saját indulatait vetíti bele a képekbe. Ahogy az elé táruló látványról beszél, felszínre kerül-
hetnek a tudattalan vágyak, konfl iktusok, azok a mélyben rejtőző érzelmek és motivációk, 
amelyek papír-, ceruzatesztekkel, személyesen feltett konkrét kérdések során nem lennének 
tetten érhetőek. A gyerekekkel alkalmazott egyik eljárás az, amikor rajzolásra szólítják fel 
őket (pl. családrajz, fa-teszt), és az elkészült képet elemzik. A rajztesztek felvétele és érté-
kelése, valamint a vizuális műalkotás megszületése és befogadása közötti párhuzamokat 
mutatom be a következő részben. 

Azért fontos ez az összevetés, mert a tanár a gyermekrajzokkal való találkozás során 
gyakran e két helyzet közötti pozícióban van. Egyszerre szemléli a gyerek művét mint alko-
tást és mint a gyerek lelkialkatának, lelkiállapotának tükrét. A két tevékenység sok minden-
ben hasonló, de sok tekintetben alapvetően más. Az összehasonlítás célja, hogy mindez 
világossá váljon a művészetterápia egy szegmensének nagyító alá vételével. Konkrétan a 
gyerekek rajzainak megértése révén. 

A rajztesztek értékeléséről és a műalkotások befogadásáról egyszerre, párhuzamosan 
beszélek, kiragadva azokat a jellegzetességeket, amelyekben nagy hasonlóságot véltem 
felfedezni, illetve a különbségeket, amelyekben e két jelenség – a műélvezet és a rajzteszt – 
feldolgozása különbözik.

Alapvető egybeesésekkel kezdem az összevetést. Mindkét folyamatot jellemezhetjük 
úgy, hogy konstruktív jellegűek. Létrehoznak valamit, ami korábban nem volt. Egy új dolog 
születik, amely nem egy feladat helyes megoldása vagy egy objektum tökéletes leképezése, 
hanem az egyéni felkészültség, tudás, személyiség és hangulat formázza az élményt. Ebben 
az esetben feltételezzük, hogy a befogadó aktív e folyamatban. A befogadó aktivitását és a 
projekciós mechanizmusok általi működtetését vázolja fel Mérei (1995) Az ízlésélmény elemzése 
című írásában. A rajzteszt elemzésében is aktív a diagnoszta. Mindkét esetben azzal a fel-
tételezéssel élnek, hogy a mű, illetve a rajz képes közölni valamit, s e jelentés feltárásához 
mind a diagnoszták, mind a befogadók meglévő sémáikat, tapasztalataikat használják fel, 
és fantáziájukat is segítségül hívják. Ugyanakkor mindkét folyamatot projekciós mechaniz-
musok működtetik. Végül egységes, egész benyomás kialakítására törekednek.

A benyomás kialakítása azonban különböző módon alakul, már abból a szempontból 
is, hogy a mű befogadásakor az alkotó-befogadó-mű hármasából az utóbbi kettőre kon-
centrálunk, s a diagnosztikai célú rajzelemzésnél mindenképpen az alkotó személye kap 
kitüntetett fi gyelmet. Szignifi káns különbség, hogy míg az előbbinél minimális háttértudás is 
elegendő, az utóbbinál nem vonhatók le következtetések a kontextus ismerete nélkül, azaz 
az anamnézis, a teszt előkészítése és felvétele során szerzett tapasztalatok nélkül.
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A műalkotásokra kevéssé jellemző, hogy egy igazi jelentését kellene megadni, s az 
új interpretációk szükségesek és lehetségesek. A rajzteszt esetében viszont kimutatandó 
egy igazság, és itt is szükséges lehet új értelmezés abban az esetben, ha újabb információ 
merül fel.

Az alkotó oldaláról szemlélve: a pszichoanalitikus irányultságú szemlélet a műalkotás 
esetében feltételezi, hogy a művész a tudatos művészi szándékon túl tudattalan tartalma-
kat is alkalmaz. A diagnosztikus célú rajznál nem kell számolnunk tudatos művészi inten-
cióval.

A kétfajta vizuális „mű” különbözik aszerint is, hogy a műalkotás szakértőség nélkül is 
érthető, míg a rajzteszt, jóllehet „beszédes” lehet a laikus számára is, alapvetően a szakértő 
számára bomlik ki. Végezetül alapvető különbség van a két tevékenység céljában: a mű-
alkotások befogadásában az esztétikai élmény dominál, a rajztesztek viszont diagnosztikai 
célt szolgálnak.

Az 1. táblázat összefoglalja a két jelenség azonos jellemzőit, jellegzetességeit, valamint 
eltérő mivoltukat is.

1. táblázat: A vizuális mű befogadása és a rajzteszt értékelése
Vizuális mű befogadása Rajzteszt értékelése

Konstruktív folyamat. Konstruktív folyamat.

Projekciós mechanizmusok működtetik. Projekciós mechanizmusok működtetik.

A mű el akar valamit mondani, a befogadó ebben a 
hiszemben jelentéssel tölti meg.

A rajz el akar valamit mondani, a szakember ebben a 
hiszemben jelentéssel tölti meg.

Meglévő sémáink, tapasztalataink alapján a fantázia 
segítségével tölti meg jelentéssel.

Meglévő sémáink, tapasztalataink alapján a fantázia 
segítségével tölti meg jelentéssel.

Ezek a sémák aztán tovább változnak. Ezek a sémák aztán tovább változnak.

Egységes, egészleges benyomás alakul ki. Egységes, egészleges benyomás alakul ki.

Melyik hangsúlyos e háromból: 

alkotó, befogadó, mű?

Melyik hangsúlyos e háromból: 

alkotó, befogadó, mű?

Kontextus: a minimális háttérinformáció is elegendő. Kontextus: anamnézis, teszt előkészítése, személyes 
jelenlét az alkotás során.

Több jelentés lehetséges. Tulajdonképpen egy „igazi” jelentése van.

Újraértelmezni kell és lehet. Új információ módosíthatja, átrendezheti a diagnó-
zist.

A művész tudatos szándéka + tudattalan tartalmak 
együtt formálják a művet.

Tudattalan tartalmak formálják a rajzot.

Műértő és laikus egyaránt élvezheti, bár különböző-
képpen érti.

Szakember érti (laikusok számára is lehet „beszédes” 
egy rajz).

Cél: esztétikai élmény átélése. Cél: az alkotó pszichés struktúrájának és állapotának 
feltárása.
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Összegzés

Az összevetés végeztével visszatérek a határok kérdésének fontosságára. A művészetet az 
iskolai gyakorlatban alkalmazó tanár feladata valahol a két nevezett tevékenység között 
van. Tevékenysége során a gyerek alkotására nem művészeti alkotásként kell reagálnia, 
ugyanakkor – mivel nem teljesítheti a diagnosztikai helyzethez szükséges feltételeket – 
diag noszta- vagy terapeutaszerepet sem vállalhat fel. A művészetet nevelési céllal hasz-
náló szakembernek az adott művészetterápiás helyzetet kell értelmeznie. A kontextust s a 
nevelési célt fi gyelembe véve kell meghatároznia a határokat. Át kell éreznie a felelősséget, 
és ki kell védenie a nemkívánatos klinikai hangsúlyeltolódás veszélyeit. A művészettel nevelő 
speciális képzettségének birtokában látja ezeket a különbségeket a művészetterápia egyéb 
szegmenseinek tekintetében is. 
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241Vizuális nevelés külföldön
Kathryn I. Matthew – Felvégi Emese

Vizuális nevelés a nagyvilágban:
tények és trendek dióhéjban

A szerzők különböző országok oktatási rendszerének vizuális nevelést meg-
határozó, online elérhető dokumentumai között navigálva próbálják megragadni 
az egyes országok oktatási rendszerei közötti hasonlóságokat, különbségeket. 
A fellelhető anyagok rövid szemléjét és sajtóvisszhangját a rajzolást népszerű-
síteni vágyó brit, ausztrál és amerikai „Nagy Rajz”, illetve a nemzetközi online 
„A rajzolás világnapja” kezdeményezés bemutatása követi. Végezetül a szerzők 
az internetgalaxis vizuális nevelésre gyakorolt hatásáról, a tanórán is könnyen 
felhasználható, mára már széles körben elterjedt és használt Web 2.0 alkalma-
zások lehetőségeiről adnak számot.

Közoktatási rendszerek
hivatalos dokumentumainak szemléje

A vizuális nevelés segít képzeletünk kiteljesítésében, gondolkodásmódunk formálásában, a 
műalkotásokkal, a világgal és a másokkal való kommunikációban. A vizuális nevelés minden 
iskolai tárgy tanmenetében érezteti hatását: legyen szó akár irodalomtörténeti korok jel-
lemzőinek bemutatásáról, akár elvont fogalmak grafi kus megjelenítéséről vagy a bioszféra 
ábrázolásáról. A rajzolás segíthet egyszerű képzetek kézzelfoghatóvá tételében vagy komp-
lexebb kapcsolatok és összefüggések feltárásában. Cikkünkben a világ különböző oktatási 
rendszereinek a művészeti, vizuális nevelést meghatározó, online elérhető dokumentumai 
között navigálva próbáltuk megragadni az oktatási rendszerek közötti hasonlóságokat, 
különbségeket. Online adatgyűjtésünket két központi európai oktatási adatbázis, az Európa 
Tanács 2009-es ERICarts Európa Kulturális Irányelvei és Trendjei 1 című online kézikönyve 
és az Európai Bizottság Eurydice 2 oldalain kezdtük. Az előbbit az Európai Kulturális Gyűlé-
sen részt vevő képviselők állították össze, az utóbbi az EU hivatalos információmonitorozó 
központja, amely megbízható adatokkal szolgál a tagországok gyakorlatilag mindennemű 
statisztikai adatáról, legyen az oktatási vagy gazdasági jellegű. Az adatbázisok segítettek 
az online információgyűjtés kezdeti szakaszaiban, bár a nem feltétlenül felhasználóbarát 

1   The Council of Europe/ERICarts “Compendium of Cultural Policies and Trends in Europe, 10th edition”
http://www.culturalpolicies.net/web/index.php

2    Eurydice: http://eacea.ec.europa.eu/eurydice/
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keresőfelület, mely sem a művészeti, sem a vizuális nevelés kulcsszókra nem engedett rá-
keresni, igazából csak a GOOGLE révén használható. Az alábbi kitekintés ezen adatbázisok, 
valamint az egyes országok oktatási minisztériumi honlapjainak, illetve a helyi sajtó témába 
vágó, a keresőkön kiemelten rangsorolt cikkeinek szemléjével vált teljessé.

A vizsgált tantervek, tanmenetek tanúbizonysága szerint a vizuális nevelés célja min-
denhol a diszciplínák kapcsolódó szókincsének, kelléktárának, technikáinak és fi lozófi ájá-
nak elsajátítása. Elvárt a nemzetközi és nemzeti kultúrkincs, a nagy alkotók munkáinak, 
alkalom adtán teljes pályaképének ismerete, a művek történelmi vagy szerkezeti szempontú 
elemzése. Érdekes módon több ország esetében nagyobb sikerrel jártunk az adott oktatási 
rendszer művészeti és vizuális nevelési tantervét kritizáló cikkek fellelésében, mint a tan-
tervi dokumentumokat felsorakoztató, azok működésképességét és létjogosultságát igazoló 
hivatalos oldalakkal. Az elérhető dokumentumok általános hiánya vagy a meglévő anyagok 
hiányossága nem biztató, és sem a helyi, sem a nemzetközi szaksajtó nem fest optimista 
képet a tárgy jövőjéről. Ennek konkrét okai országonként változnak, de egyik esetben sem 
mondható el, hogy a művészeti nevelésre szánt összegek nagysága vagy a tárgyak tanítá-
sára fordított órák számát találták volna felháborítónak a programokról cikkező, blogoló 
oktatáspolitikusok, művészek, pedagógusok, szülők.

Kezdjük talán a kutatómunkában leginkább „segítőkész” honlappal, a holland Oktatási 
Minisztériuméval, ahol az anyanyelvi dokumentumok mellett tekintélyes mennyiségű angol 
nyelvű fájlokat is találtunk! A művészeti nevelés általános és középiskolai oktatási irány-
elveit külön-külön összefoglaló anyag egyenként három, illetve öt konkrét célt a valamelyest 
részletesebben kifejtett irányelvek segítségével összegzi. Az alsóbb évfolyamokon a mű-
vészetek az érzelemkifejezés, a kulturális örökség megismerésének eszközeként, a felsőbb 
évfolyamokon a kommunikáció, a közösségi létben való tevékeny részvétel és a kritikus 
gondolkodásmód fejlesztésének eszközeként jelennek meg.

Az Egyesült Államokban a tárgy tanítását előíró közös nemzeti irányelvek szinte minimá-
lisnak mondhatók. Ahogy az minden más tárgy esetében is jellemző az USA-ban, az egyes 
államokon belül más-más fajsúllyal és koncentrációban jelenik meg a művészeti nevelés. 
Míg az iskola-előkészítő, óvodai és alsóbb évfolyamok kötelező jelleggel és magas heti 
óraszámban ápolják a diákok fi nommotoros és önkifejező készségeit elősegítő rajzos, zenés 
és táncos tevékenységeket, addig a felsőbb évfolyamokban fakultatív tárgyként kezelik 
a művészeteket. Az okok között az amerikai oktatásügyben az új évezredben általában 
mindenért okolt, a rendszert önmagából kiforgató, felforgató No Child Left Behind (NCLB) 
programot említhetjük talán. A NCLB számon tartja ugyan a kötelező iskolai tárgyak között 
a művészeti nevelést (zene, tánc, vizuális nevelés és színház), de nem kéri számon sem az 
óraszámot, sem a tesztelési adatokat a pedagógusoktól, akik iskolájuk nyitva tartása és 
állásuk megtartása érdekében valószínűleg a sorsdöntő írás-olvasás és matematikatesz-
tekre összpontosítanak. (Tanulságos államonként rákeresni a helyi tantervekre és követel-
ményekre az Arts Education Partnership 3 adatbázisának segítségével.)

3   Arts Education Partnership Arts Education State Policy Database http://aep-arts.org/
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Ausztráliában 2010-től kerül bevezetésre egy kísérleti nemzeti tanterv, amelynek kö-
zéppontjában az angol, a matematika, a történelem, a természettudományok és a földrajz, 
valamint az idegen nyelvek állnak. Számos helyi művész és társulás nyílt levélben támadta/
támadja a tervezetet, ugyanis sokan attól tartanak, hogy a tantervi reform eredményeképp 
perifériára sodródnak majd a művészetek, és ha ma már a tervezetben sem szerepelnek, 
akkor az akár minimálisra csökkentheti a rajzra, zenére, táncra fordítható tanítási időt.

A kínai Oktatási Minisztérium honlapja egy igen általános „a kulturális nevelés fontos-
sága” jellegű dokumentumon kívül nem szolgált használható adatokkal, de a nemzetközi 
szaksajtó egyik rendszerszintű elemzése jelzi, hogy a rezsim meghatározta demagóg és 
homogenizáló pedagógiai felfogás nem támogatja a szabad gondolkodást igénylő, kitel-
jesítő vizuális nevelést. Az ERICarts Oroszország nevelési gyakorlata kapcsán megjegyzi, 
hogy sokan a bolognai rendszert okolják a világhírű orosz felsőfokú művészeti nevelés szín-
vonalának romlásáért, ugyanakkor örömmel jegyzik meg, hogy 15 éve először haladta meg a 
művészeti iskolák száma és a művészetek tantárgyak szerepe a 1990-es csúcsot. A rendszert 
bemutató tények között olvashatjuk, hogy a kisiskolások és a nagyobbak is az informatika 
mellett kifejezetten számukra tervezett digitális művészeti és multimédia designtárgyakat 
is választhatnak.

Lengyelországban az oktatási rendszer szintjétől függően az Oktatási Minisztérium és 
a Kulturális Minisztérium osztozik a művészeti nevelés feladatán. Arra vonatkozóan sajnos 
nem találtunk sem az Eurydice adatbázisában és lengyelnyelv-tudás híján a lengyel Oktatási 
Minisztérium honlapján információt, hogy konkrétan mi a képzés tárgya. A japán Oktatási 
Minisztérium kiábrándítóan sekélyes angol nyelvű honlapján sem sikerült a művészeti vagy 
vizuális nevelés nyomára bukkannunk, a nemzetközi folyóiratok böngészése a dél-amerikai 
országok kulcsszavas kereséséhez hasonlóan is csak 10-20 éves cikkeket dobott ki. Általában 
nehézséget jelent Dél-Amerika és Dél-Afrika oktatási rendszereinek alapvető statisztikákon 
túlmenő vizsgálata a nyelvi korlátok, az anyagok elérhetetlensége vagy elavultság okán. 
Ez természetesen nem jelenti azt, hogy nincs művészeti nevelés ezekben az országokban, 
hiszen a nem hivatalos nemzeti oldalak között találunk óraterveket, kommentárokat, melyek 
bepillantást nyújtanak egy-egy tanár, diákcsoport életének mindennapjaiba, ahol a művészet 
igen meghatározó szerepet játszik.

A Nagy Rajz és A Rajzolás Napja kapmányok ígérete
és online kelléktára

Az idén tízesztendős brit Nagy Rajz 4 kampány célja nemes egyszerűséggel az, hogy mindenki 
rajzoljon. Kortól és képességszinttől függetlenül a rajzolás segít a gondolkodásban, az alko-
tó- és tervezőmunkában, a kommunikációban. A 2009 októberében megrendezésre kerülő 
rendezvénysorozat több mint 1200 bejegyzett helyszínen zajlik majd: galériákban, múzeu-
mokban, műemlékhelyeken, közösségi és bevásárlóközpontokban, főiskolákon, egyetemeke n, 

4   A Nagy Rajz - Anglia: http://www.campaignfordrawing.org/bigdraw/ 

200905.indb   243 2009.05.28.   14:32:14



Vizuális nevelés a nagyvilágban: tények és trendek dióhéjban244

iskolákban és klubokban. A választható tevékenységek között szerepel a műszaki, a tudo-
mányos, az építészeti, a régészeti vagy a szépművészeti jellegű rajz. Az alkotások médiuma 
is szabadon választható – a széntől kezdve a digitális palettáig minden használható –, és 
részvételi korhatár sincs megszabva. A lényeg a különböző alkotási módok kipróbálása, 
gyakorlása, a programban részt vevőkkel való eszmecsere.

Az érdeklődők 2009 áprilisától regisztrálhatnak a hivatalos Nagy Rajz honlapon, majd 
a fl ickr 5 online fotóalbum segítségével a nemzetközi nagyközönséggel is megoszthatják 
alkotásaikat. A rendezvénysorozatot nemcsak a fl ickr, hanem a Facebook 6 és Twitter 7 se-
gítségével is követheti bárki, remélhetőleg e három népszerű online társas szoftver révén 
a brit kezdeményezés az ausztrál és amerikai változatok után más országokban is elterjed 
majd. Természetesen nemcsak az előbbi, de más kisebb-nagyobb online közösségek is be-
kapcsolódnak a Nagy Rajz során készített alkotások online megosztásába, tárgyalásába. 
Bár egyelőre nincsenek hivatalos közösségek a MySpace, Livejournal vagy Blogger oldalakon, 
valamint a YouTube és TeacherTube videomegosztó oldalakon, az egyre fejlettebb kamerák 
és smartphone-ok révén bármilyen tartalom azonnal közölhető lesz az interneten, így a 
Nagy Rajz idén a korábbiaknál várhatóan még nagyobb visszhangot kap.

A Nagy Rajz 2005 óta az Egyesült Államokban is megrendezésre kerül. A New York-i 
Rajzközpont 8 által szervezett öt helyszínes program helyi művészek részvételével, fellépé-
sével és ingyenes rajztömbök osztogatásával próbálja felébreszteni az arra járók alkotó-
kedvét. A rendelkezésre álló kutatási anyag arra utal, hogy az amerikai kezdeményezés 
az immár négyéves múlt ellenére igencsak gyermekcipőben jár, a manhattani helyszíneken 
kívül egyelőre nem csatlakoztak más városok, kerületek. Érdekes módon a biztató angol 
példa ellenére sem az egyes államok, sem a közoktatási rendszer egésze nem kapott kedvet 
a programban való részvételre, annak ellenére, hogy e program a Nagy Könyvvel szemben 
sokkal költségkímélőbb lenne. Talán a pénzügyi érdekeltség hiánya a nagyszabású kampány-
hadjárat akadálya, hiszen egy rajztömb és egy ceruza ára eltörpül egy keményfedeles könyv 
ára mellett.

A Drawing Australia 9 névre hallgató ausztrál Nagy Rajz Program célja egyezik névro-
konaiéval, ha a rendezés időpontja nem is. A 2006 óta megszervezett rendezvénysorozat 
honlapja ugyan még nem frissült az idei dátumokkal, a jelentkezési lap azonban nyitva áll 
az elszánt rajzolni vágyók előtt. A korábbi évek anyagai között kutatva számos kapcsolódó 
projekt linkjét találtuk, közöttük a szokatlan országkombinációt (Ausztria, Ausztrália, Brunei, 
India) felvonultató Gyermekrajz Csillagkép 10 oldalt, mely helyi általános iskolai törekvésekről 
ad számot. Az esettanulmányokat színes fotók és izgalmas projektbeszámolók kísérik.

 5   A Nagy Rajz a fl ickren: http://www.fl ickr.com/groups/809726@N24/ 
 6  A Nagy Rajz közösség a Facebookon: http://www.facebook.com/group.php?gid=75910220149 
 7   A Nagy Rajz a Twitteren: http://search.twitter.com/search?q=campaign+for+drawing 
 8   A Nagy Rajz – USA: http://www.drawingcenter.org/events_bigdraw.cfm 
 9  A Nagy Rajz – Ausztrália: http://www.aces.mq.edu.au/drawingaustralia/
10   Gyermekrajz Csillagkép weboldal http://www.lib.mq.edu.au/ccap/
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A Rajzolás Napja a Nagy Rajz még inkább költségkímélő változata. Az online kezde-
ményezés idén másodszorra kerül megrendezésre június első vasárnapján. A szervezők azt 
szeretnék elérni, hogy a résztvevők felidézzék azt a napot, amikor először ragadtak ceruzát, 
és elkészítették legelső műalkotásukat. A cél annyi műalkotást készíteni, hogy a programra 
felfi gyelve a világon mindenki felidézze, mit is jelent a művészet az emberiség számára. 
Távoli célnak tűnik ugyan, de idővel egymillió rajzot szeretnének a nap alkalmából feltöltve 
látni a szervezők. Mivel a Rajzolás Napja nem helyhez kötött, évről évre több beküldött 
alkotást vár a weboldal szervezőserege. A kész műveket a DeviantArt 11, fl ickr, YouTube, 
MySpace, Facebook, Amateur Illustrator 12 és Rate My Drawings 13 oldalakra lehet feltölteni, 
személyes blogokról, más honlapokról belinkelni.

A Nemzetközi Gyermekművészeti Alapítványról

A nyolcvanas években indult útjára a jótékony célú, nonprofi t szervezet, a Nemzetközi 
Gyermekművészeti Alapítvány (ICAF 14). A művészet erejét felismerő szervezet célja olyan 
generáció felnevelése, akik egy igazságos, virágzó, erőszakmentes világot hoznak majd lét-
re. Az ICAF publikálja a kétszázezres példányszámban megjelenő ChildArt című magazint, 
melynek számaiban olyan neves személyiségek írásaival találkozhatunk, mint például Nane 
Annan, Betty Ford vagy dr. Jane Goodall. Az ICAF honlapjáról letölthető a ChildArt magazin 
2007. áprilisi–júniusi száma, mely az adott év Gyermek Világfesztiváljának termését mutatja 
be. E szám közli a kilencéves magyar diák, Kovács Roland Attila döntőbe jutott alkotását. 
Bár a honlapról belinkelt online tárlatok (ahol a linkek más magyar művekre is mutatnak) 
nem működnek, az oldal igen hasznos ötletekkel szolgál a művészeti nevelésben érdekeltek 
számára.

Az ICAF négyévente rendezi meg a Művészeti Olimpiát, melyen minden 8–12 éves diák 
részt vehet. A honlapon található statisztikák szerint eddig közel ötmillió diák vett részt 
az Olimpiákon, és körülbelül tízmillió diákot érintett meg valamilyen módon ez a program. 
A konkrét, tanítható óravázlatokkal induló rendezvénysorozat egy-egy téma köré szervezett 
versenyben tetőzik, ahol gyakran maguk a diákok a zsűri tagjai. Az IACF rendezte az első 
Gyermekek Világfesztivált is 1998-ban, ezt legutóbb a 2006-os müncheni, majd a 2007-es 
washingtoni követte. Az új évezred amerikai és ázsiai tömegkatasztrófáit követően kezdte 
meg az ICAF a Világbank szponzorálásával a „Pusztítás, újjáépítés és megelőzés” című 
projektet, a beküldött munkák később vándorkiállításra indultak.

Bár az EU vélhetően fi nanszíroz regionális és helyi gyermekművészeti kezdeménye-
zéseket, a cikk leadásának időpontjáig azonban nem sikerült egy a gyermekművészeket 
támogató, az ICAF-hoz hasonló munkát végző szervezetre lelnünk.

11  http://www.deviantart.com/
12   http://www.amateurillustrator.com/
13   http://www.ratemydrawings.com/
14   International Child Art Foundation: http://www.icaf.org/
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A virtuális múzeumok és a Web 2.0
a vizuális nevelés szolgálatában

A mindennapok fokozódó átdigitalizálódásával párhuzamosan a hagyományos kultúraköz-
vetítő szerepet betöltő, a művészeti alkotásokat a nyilvánosság számára elérhetővé tévő 
fórumok is igen tekintélyes tempóban alkalmazkodnak a modern technológiai vívmányok-
hoz. A „második generációs” online alkalmazások minősége és hozzáférhetősége révén az 
internetgalaxis szinte korlátlan mennyiségű információs, kommunikációs és kreatív alkotási, 
részvételi, közreműködési lehetőséggel várja a kalandra vágyókat. A számítógépek bön-
gészői mára már gyakorlatilag ugyanazzal a szoftverarzenállal rendelkeznek, a rendszeresen 
frissített és Flash- és JAVA-alkalmazások révén mindenki számára elérhetők az internetre 
feltöltött és egyre gyakrabban magán az interneten tervezett és készített tartalmak. A web 
már nemcsak az információ közlésének, hanem létrehozásának is színtere is, ahol az egyén 
vagy közösség a nyilvánosság számára azonnal megtekinthető, értékelhető és megvitatható 
módon publikálja munkáját. A Web 2.0 révén az e-learning, a távoktatás és az m-learning is 
mind újabb és újabb eszközökkel gazdagodik, mindezen eszközök és megközelítési módok 
a vizuális nevelést is átformálják. Az itt bemutatásra kerülő weboldalak többsége ingyenes 
és szabadon felhasználható, szórakoztató és tanulságos szoftveres vagy Web 2.0 meg oldá-
sokkal szolgálnak a vizuális nevelés iránt érdeklődő pedagógusok és szülők számára.

A Metropolitan Múzeum honlapja
E csodás honlapon a New York-i Metropolitan Múzeum páratlan állandó tárlatai tekinthetők 
meg azok teljességében. A kereshető adatbázis, a képek kronológiai vagy földrajzi régiók 
szerinti szortírozhatósága és a szabadon letölthető digitális katalógus akár egy életen át 
elszórakoztatja a kibertérben nézelődni vágyót.
 
Tantárgyi integráció: magyar nyelv és irodalom, történelem, földrajz és vizuális nevelés.
 Évfolyam: 1–12.
 Honlap: http://www.metmuseum.org/toah/

Show Me
A Show Me (Mutasd meg!) a nagy sikerű brit 24-órás Múzeum honlap gyermekverziója. 
A kulturális tárca, a Múzeumok, Könyvtárak és Archívumok Tanács támogatásával létre-
hozott oldal a művészetek tárgyi integrációját biztosító tevékenységek mellett számos más 
online rajzolóprogramhoz (pl. a humoros RoboDoodle oldalhoz) is kapcsolódik, melyek révén 
a formákról, színekről és a különböző rajzolási technikákról tanulhatnak a diákok

 Tantárgyi integráció: bármely tárgy.
 Évfolyam: 1–12.
 Honlap: http://www.show.me.uk/
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Online rajzolás és színezés: Sketch Swap és PBS Kids
A Sketch Swap (Skicc-csere) és a PBS online rajzoló és rajzmegosztó online programjai ré-
vén ceruzahegyezés nélkül tudnak vég nélkül rajzolni és színezni a diákok. A PBS oldalát 
kisebbeknek, a Sketch Swapot nagyobbaknak ajánljuk, az utóbbi oldalon lehetőség adódik 
angol nyelvű blogolásra, rajzolással kapcsolatos eszmecserére is.

Tantárgyi integráció: angol nyelv és vizuális nevelés.
 Évfolyam: 1–12.
 Honlap: http://www.sketchswap.com/ és 

Digitális mesélés: Toondoo és Make Beliefs Comix
A ToonDoo (KépregényGyár) és a Make Beliefs Comics (Képzeld el a képregényt!) oldalak 
gyermekek és fi atalok számára készített online képregénykészítők. A percek alatt összedob-
ható, „drag-drop” alapelven működő képregény-generátorokkal készíthetünk illusztrációkat, 
miniolvasónaplókat, de használhatjuk számolási feladatok vagy gyors kvízek lebonyolítá-
sához is.

 Tantárgyi integráció: magyar nyelv és irodalom, természetismeret, vizuális nevelés.
 Évfolyam: 1–12.
 Honlapok: http://www.toondoo.com/ és http://www.makebeliefscomix.com/ 

Tárgyi integráció: GÉM Varázslat
Bár nemzetközi kitekintőről van szó, nem tudjuk megállni, hogy ne méltassuk Fejér Zsolt 
és Kiss Dezső GÉM Varázslat szoftverét, mely több tárgy integrációjának egyedülálló kom-
binációját adja. A hagyományos vagy digitális médiumok használata során a gyermek egy 
mese részesévé válva sajátíthatja el az „általános iskola alsó évfolyamain fontos, a tanulási 
képességeket meghatározó funkciókat”. A bevezető történetet követő „Varázslat” lényege 
a gondolkodásmód, az alkotóképesség fejlesztése, mindez egy magával ragadó és felnőttek 
számára is izgalmas játéksorozat révén.

 Tantárgyi integráció: magyar nyelv, matematika, informatika, természetismeret
  és vizuális nevelés.
 Évfolyam: 1–4.
 Honlap: http://www.gemvarazslat.hu/
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248 In memoriam

T. Neville Postlethwaite
1933–2009

Áprilisban kaptuk a szomorú hírt: meghalt Neville Postlethwaite, a Hamburgi Egyetem Ösz-
szehasonlító Pedagógiai Intézetének tanára, az IEA Társaság hosszú időn át ügyvezető 
igazgatója. Nagyrészt Neville-nek köszönhető, hogy az Országos Pedagógiai Intézet – Ma-
gyarország képviseletében – viszonylag korán (1969) csatlakozhatott a Társasághoz, és részt 
vehetett nemzetközi, oktatási felmérésekben és értékelésekben. Akkor, a hatvanas évek 
végén, a hetvenes évek elején a rendszerszintű felmérések pedagógiai és oktatáspolitikai 
jelentőségét még kevesen ismerték fel nálunk, a teszteket és a kérdőíveket nem engedték 
az iskolák falain belülre. A survey-metodológiát gyanús eszköznek tekintették. Neki is kö-
szönhető, hogy az IEA révén ablakot nyithattunk a fejlett nyugati országok pedagógiai és 
oktatáspolitikai törekvéseire. Az IEA-metodológiát később kiterjesztette számos afrikai és 
távol-keleti országra, ezzel is segítve az oktatás hatékonyságát, minőségét.

De nem csak a nemzetközi felmérések módszertanának fejlesztésében és terjesztésé-
ben alkotott maradandót. A Pergamon Press grandiózus, pedagógiai tárgyú sorozatai közül 
neki jutott a nemzeti iskolarendszerekről szóló vaskos kötet szerkesztése (International 
Encyclopedia of National Systems. TNP szerk., 2. kiadás, 1995). Ebben 152 ország iskolarend-
szerének kritikai leírása olvasható. Minden, összehasonlító pedagógiával foglalkozó kutató 
nélkülözhetetlen könyve. A nemzetközi kooperációt az oktatás minden területén fontosnak 
és lehetségesnek tartotta. 1972-től az UNESCO főmunkatársa.

Baráti szálak fűzték több magyar oktatáskutatóhoz, pedagógushoz. 1986-ban – mos-
tanáig egyetlen külföldiként – megkapta a Kiss Árpád-emlékérmet. Úgy gondolom, több 
magyar oktatáskutató nevében is mondhatom, sokat tanultunk tőle, művét és barátságos 
személyét emlékezetünkben őrizzük.

Báthory Zoltán
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250 Abstracts
Visual Art in Public Education – Theory and Practice

József Strohner
7 Visual education: image, creativity and motivation

Experiencing the world in a sensible way is the adequate functioning of our personality, in the long 
run serving as the basis of lifelong learning – which, in our judgement is a positive competence. 
Personality is a continually renewed and restructured network keeping in contact with the outside 
world as if the outside world were an active being (both in the natural and in the social sense) and, 
on the whole, aiming to reach harmony with this being at all times. That is why we cannot pursue 
pedagogical work which is built on a methodology of uniformity. The activity level of competencies is 
determined by the quality and intensity of motives. It is these motives that are of primary importance, 
and, when designing a visual syllabus, they should be considered as a precondition of the adequate 
functioning of the personality.

Virág Kiss
19 Science of visuality revisited: is a picture still worth a thousand words?

This article discusses the great many opportunities presented by Art as a school subject, based 
on the Visual Awareness competencies described in the National Core Curriculum and based on 
another research programme focussing on how visual awareness competencies are relatted to key 
competencies. The development of aesthetic appreciation as a key competency has been traditionally 
been the responsibility of Art, but other key competencies are also featured in the National Core 
Curriculum.

Andrea Pallag
32 Why do we not need a school-leaving exam in Art?

The dual-level school leaving exam in Art was appreciated by all those who felt responsible towards 
this school subject. The concept of the exam defi ned the objectives and function of the two different 
levels with due consideration. Advanced-level exams aim at paving students’ way to an Art School 
by requiring a deep and wide familiarity with fi ne arts. Still, Art is one of the very few school subjects 
that are not accepted by universities and colleges as an entrance exam. This inappropriate status 
surely does little to raise the prestige of Art within public education or in society. All involved parties 
will have to take into consideration what message this refusal represents.
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Andrea Kárpáti
40 Communication, technique, creativity: a complex measuring 

instrument to assess visual skills and qualifi cations

In order to develop visual skills one needs to know the minimal and optimal level of development in 
a given age group: in other words, diagnostic measurements. This group of skills is highly important 
in everyday life as well as in the world of work, so its measurement cannot be limited to the skills 
developed alone by Visual Awareness as a school subject. The author of the present study presents a 
measurement tool assessing creative and appreciative skills related to visual competence. The tasks 
assessing analytic, representative and designing skills were completed by 477 4th-grade learners 
at schools of the 14th district of Budapest. Results show that the most developed skills were those 
related to visual expression, then came visual communication and interpretation of works of art. 
Least developed was the students’ spatial orientation. Students’ performance was much better in 
free creative tasks than in set tasks (with a set topic and set genre). In the course of development, 
consequently, it is worth relying heavily on free tasks.

Zsolt Gyenes
60 Light, motion and shadow. What principles can Media Awareness rely on?

The role of light is decisive in new media. Technical images are based on photography. Photographs 
were the fi rst images where visible reality was represented as proof or evidence. In new imagery, 
from the point of view of creating the illusion, motion picture dominates the scene. In today’s mass 
communication this is the most commonly used medium. Computer usage and digital information are 
the precursors of a new era. Creative tasks and exercises may be the avenue for media and motion 
picture studies. It is a unique feature of Hungarian media awareness methodology that expression 
through motion picture and fi lmmaking as an art are featured prominently in the teaching materials 
of public education. Media awareness should be interwoven with other school subjects in education. 
A revision of these contents is a consideration that requires teachers and authors of textbooks to 
keep an open eye on the issue of visual education.

Ágnes Kele Szabó
67 There is always something interesting happening at Madách. A project 

at Imre Madách Secondary School, Salgótarján, Hungary

Imre Madách Secondary School provides students with a comprehensive education, with an emphasis 
on humanities. Various forms of art and ways of expression are present in the annual thematic 
week that aims to present a given historical period. With the event fi rst organized in 2007, the past 
three years have seen the emergence of a functional framework but the contents and step.by-step 
arrangement present new and new challenges for the organizers.
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Youth, preference, identity

Tamás Havasi
74 The role of the Internet in shaping the identity of youth 

This study focuses on visual tools of virtual and “real” self-representation and how self-portrayal 
on the Internet is related to the emerging identity of young people. It overviews the ways to create 
a digital self, its degree of freedom, and the role of feedback in self-representation. The examples 
presented in the context of theory examine the formation, types, and development of the self-image 
of the young, complemented by ways of digital representation.

Emil Gaul
88 Current tastes and trends – through the eyes of applied art students

Students majoring in applied art or training as art teachers at the Moholy Nagy University of Art 
and Design, Budapest, have become interested in the lifestyle and taste of their own generation. 
We cannot expect better guides than these young yet refi ned artists. But even these young people, 
who grew up in freedom, were socialized on the Internet and see their future in Europe, claimed that 
there is a world of difference between their own cultural preferences and that of teenagers wearing 
tutus and sporting varnished purple nails, apparently following a Japanese trend – or the world of 
twenysomethings adoring nature rather than drunken nights in the trendy ruin pubs of Budapest. It is 
a bold statement that the tribal wear of the young is rather uniform and is the expression of a motherly 
affection and conservative views. Middle-aged reformists struggling for a new concept of visual art 
teaching, and those of the older generations who agree with them, will now have to realize that 
visual art is thriving on internet sites of the young, visual creativity of students is shaped by digital 
photography and few students grow silent while doing sketches of the curves of a blue peasant jar.

Care for the Gifted

István Sinkó
112 Talent tended and untended

Are there unmistakable signs of visual gift? Let a thousand gifted fl owers fl ourish, or should they 
grow between boundaries, in a channeled manner? What do we call good visual skills and what do 
we call exceptional gift? These issues have been brought up by many a paper before, as well as the 
neglected talent and its way to realize its true self. The present study, based on the literature and on 
personal experience of the author, gives a summary of effi cient care for the gifted in primary school, 
art school and ectracurricular classes – as well as the problems thereof.
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Mrs Zoltán Baranyai
119 A network of primary schools specializing in visual and 

performing arts -– the state of affairs

As head teacher and art education expert, the author of the present article overviews the effect of 
Act LXXIX of 1993 on art education and the role of a new type of institution emerging in the 1990s. 
Besides describing the objectives, structure, school subjects, assessment and institution types of 
primary education in applied and fi ne arts, it also touches on effi ciency factors, pitfalls, problems 
revealed by accreditation and their possible solutions. Finally it presents the amendment concept of 
Ministry of Culture and Education Decree 27 of 1998 and future courses of development.

Tünde Geisbühl
132 Refl ections on a primary school specializing in art and its practice of care for the gifted

Care for the gifted is defi ned very differently in primary art education, given the peculiar nature of art 
and art students. Through the practice of a primary art school (Imre Nagy School in the Csepel district 
of Budapest, Hungary) this study presents the complex task of caring for the gifted, its preliminary 
conditions, the role of the teacher and the role of personality in fi nding and realizing true talent. The 
environment of the art school provides great atmosphere and opportunities for the development of 
student and teacher alike. A conscious approach and a contionuous search for new ways, in other 
words innovation, as well the use of a complexity deriving from a multitude of art forms and genres 
is essential for an effi cient care for the gifted.  

Erika Kugler
145 Balancing on a Tightrope? On teaching the language of visual representation

The author of the present study is interested in the issue of visual code. The experimental classes 
described in this paper aim at a sense of balance and whether it can be taught. This series of classes 
illustrates, on the one hand, how to examine a phenomenon present in creative imagery. There are 
no recipes, methods should be chosen according to the personality of the individual student and 
teacher. Whichever creative form is chosen, it is important, however, to remain creative and be a 
guide to the process of creation. The teaching method presented in this article is an excellent way 
to develop talented students, it affects fi elds of sciences and arts as well, and is in fact an eminent 
example of an integrative school subject. 

Ágnes Pázmány
160 The National Secondary School Competition in Art History:

its role in public education and its lessons in methodology

The National Secondary School Competition (or OKTV) in Art History is a special way to care for 
the gifted. Besides, this competition has had an effect on the evolution of the subject of Art history 
in public education, as well, as of the schoolyear 2004/2005 it can be chosen as a subject in the 
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school-leaving examination. In other words it has been given a new chance in secondary education. 
A structural and content analysis of the competition reveals that the Aesthetic Awareness and 
expressivity defi ned in the National Core Curriculum of 2007 as a key competence for lifelong 
learning is in fact a set of knowledge, skills and attitudes that can be well developed in the course 
of teaching Art history. All this supports the claim that Art history has a role in competence-based 
public education in Hungary.

Béla Zombori
173 Art competition variations. Ability and creativity in the 

National Secondary School Competition in Art

The National Secondary School Competition (or OKTV) in Art, organised since 2006, aims to provide 
ample creative opportunity and experience for the young. Its current form and practice evolved during 
the ten years of Visual Contests organised by Teacher Training Department of the Applied Art School 
(today’s Moholy Nagy University of Art and Design, Budapest). The Haydn Memorial Exhibition in 
the Palace of Art, Budapest, titled Music Pavilion or Haydn’s heritage, clearly refl ects the creative 
energy of students.

Ágnes Szabics
179 The Castle is ours. Contemporary fi ne arts for children

Getting familiar with contemporary art is a process best started as early as possible: children are 
unbiassed and have no expectations from works of art. The main objective of museum classes focussing 
on contemporary fi ne art is to serve as a lasting experience. Such a museum class is not merely a 
way to pass information, but involves children’s creativity, stimulates their imagination and promotes 
their visual thinking. Children participating in the programmes fi nd a playful and entertaining way to 
contemporary works of art at the exhibition and the way artists see the world. 

Litza Juhász
185 How preschoolers appreciate art

The programme for pre-schools offered by the Museum of Fine Art, Budapest, primarily aims to 
provide children and their teachers with an opportunity to explore and discover art. Museum educators 
encourage participants to express their ideas and develop their creativity. In addition, children expand 
other skills including observing and describing what they see, counting, and making groups.

Tamás Vásárhelyi – Kriszta Vásárhelyi
191 Innovation in museum pedagogy: family discovery booklet

Authors (who are themselves father and daughter) introduce aims and objectives as well as diffi culties 
in the planning and design of museum activity materials called “family discovery booklets” for the 
joint use of parent and child. The booklets were developed for use with outstanding objects (a whale 
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skeleton and the so-called Noah’s Ark) in the permanent exhibition spaces of the Hungarian Natural 
History Museum, Budapest, but follow visitors to their home and into nature as well.

New contents in teacher training

Csaba Orosz
199 Creative practices in visual education on the basis of Joseph Beuys and Miklós Erdély

This study focusses on the development of creativity through education in general and creative tasks 
in particular. Specifi c features of creativity are presented from creative traits of personality in visual 
education through the mechanism of eventive attractions. Development of creativity is discussed 
from the perspective of its status in fi ne arts education on historical examples from the academic 
principles of Sir Joshua Reynolds through Bauhaus, to the creative tasks of Joseph Beuys and Miklós 
Erdély and the Visual Education Lab of the Nyíregyháza College, Hungary.

Zsuzsa Sándor
213 Visual communication in primary school teacher training

In the fi rst part of her study the author focuses on the characteristic features of visual education within 
primary school teacher training: from fi ne arts to informative communication, with a wide encylopaedic 
knowledge about the world of art and a through a visual methodology that is not specifi c to any school 
subject. In the next part we fi nd a theoretical framework where, as it happens, project pedagogy 
meets participative communication, and where statements are based on the personal experience of 
the author. There seems to be an emerging complex (or rather transdisciplinary) attitude in visual 
education that involves the visual perception of real-life situations and social scenes of interaction. 
This is by no means an isolated phenomenon, rather a natural consequence of a broader perspective. 
It is related both to the increasing popularity of project pedagogy in Hungary (and visual education 
has a natural affi nity towards this approach) and the paradigmatic phenomena of communication. 

Gabriella Pataky
226 Portfolio in Visual Art education

State-of-the-art visual education in primary school teacher training is complex and does not function 
in isolation: it develops teacher trainers’ personalities while at the same time gives models that 
can be used with small children. A changing educational scene, however, does not provide an ideal 
environment to reach the objectives. The author of this study came across the portfolio functioning 
as a visual diary of sorts motivating students to regular creative achievement outside the classroom. 
Through their portfolio students may process new information, loosely following the syllabus of 
the term, and fi nd inspiration for self-assessment. The method is an effi cient contribution to the 
adaptivity of visual education: it provides an optimal, individually custom-tailored development for 
each participant. 
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The role of Art Therapy in Education

Anikó Illés
233 Art therapy in public education: theoretical potentials and ethical concerns

Art meets psychology in many ways. This study gives an overview of realizations where art and 
psychology appear jointly: in the process art may serve as a means, as an object or as a medium. 
Potential co-occurrences include activities that are often called art therapy. The aim of this study is 
to present the connection of art and psychology and in the context of this theoretical starting point 
defi ne and interpret ethical issues emerging in the course of training and education, with particular 
emphasis on the competencies of the teacher applying art in education along the lines of therapeutic 
and school situations. 

Visual Art Education 

Kathryn I. Matthew – Emese Felvégi
241 Visual Art education around the world: facts and trends in a nutshell

Browsing the online available documents determining the visual education in some countries, the 
authors of this study aim to fi nd similarities and differences between the education system of the 
countries examined. A concise review of the documents and their treatment in the media is followed by 
descriptions of British, Australian and American “Big drawing” contests and the international online 
Drawing Day. Finally the authors outline the effect of the internet galaxy on visual education and the 
opportunities presented by popular Web 2.0 applications that fi t easily in the art class.
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