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siBA BAlázs

Élethosszig tartó tanulás
mint hősi történet – Tanulástörténetünk
közösségi és önmegvalósítási aspektusai

érdekes megfigyelni, hogy a történetek mennyire sokféle alakban vannak jelen hétköznapjainkban. Az
embereket érdeklik a történetek, gondolhatunk akár a kisgyermekekre, akik mesét hallgatnak, felnőttekre, akik moziba járnak, vagy könyvet olvasnak, emberekre, akik beszélgetnek. Az embereket alapvetően érdeklik a történetek: „semmi sem érdekli az embert annyira, mint maga az ember“ (Dörger, 1987,
261–272. o.) egy-egy történet hozzásegít minket saját életük jobb megértéséhez, hiszen: „a jól sikerült
történetek úgy vannak felépítve, hogy magukkal ragadják a hallgatót, aki észrevétlenül újra meglelheti magát bennük. Ez többek között az által történik, hogy az ember azonosul a hős útkeresésével, félelmeivel, kérdéseivel, konfliktusaival, és úgy érzi magát, mintha róla szólna a mese” (Baumgartner, 2003,
555. o.). A történetek hatással vannak ránk akkor is, amikor valóban rólunk szólnak, ugyanis példákat
találunk bennük, hogy merre fejlődjük és mintákat arra, hogy az egész életutunkat értelmezni tudjuk. Az útkeresés kalandja és a tanulás folyamata, így elválaszthatatlanul összekapcsolódik. A továbbiakban azt vizsgálom, hogy a közösségi történet által formált identitás és az élethosszig tartó tanulás, hogyan is viszonyulnak egymáshoz.

A TörTéNET MINT Az éLET érTELMEzésI KErETE
A narratív identitás elméletek abból indulnak ki, hogy önértelmezésünk és helytalálásunk a világban
történeti keretben válik értelmezhetővé.1 Ahogy evers írja: „Az élettörténetben dolgozza fel az egyén
1
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jelenlegi élményeit és helyzetét a modern életút szempontjából. […] Megjelennek benne az eddig elért
és az életéből ezután remélt eredmények. Az ember csak ebben a narratív konstrukcióban ragadható
meg” (Evers, 1999, 65. o.). Ahogy egy eseményhez többféle értelmezést is adhatunk, úgy sokféle történeti szálra fűzhetjük fel életeseményeinket és gondolatainkat önmagunkról, s ez mind egy-egy
szelete identitásunknak. 2 pléh csaba a következőképpen ír erről: „Saját belső élményvilágunkat pedig
a lehetséges történetek szervezik és rendezik: végső soron magunk is egy az általunk mondott mozgó
elbeszélések sokaságából kiemelkedő megkonstruált elbeszélők leszünk” (Pléh, 2004, 1225. o.). életünk
eseményeit többféleképpen lehet interpretálni, újabb és újabb összefüggésrendszerbe helyezve mást
és mást jelenthetnek (Siba, 2010). Az élettörténet tulajdonképpen az identitásunk reprezentációja
egy-egy szempontrendszer alapján. A lehetséges „történeti szálak” közül a tanulástörténet egy fontos aspektus, melyet elsősorban szakmai életútként szoktunk interpretálni.

Az éLETTörTéNET MINT TANULÁsI FOLYAMAT
szakmai életutunk a különböző intézményekhez való kötődésünk, oklevelek megszerzése és a képzés
során megszerzett tudás és tapasztalat mentén íródik. Mintázatszerűen találkozunk a pályaválasztás
nehézségeivel, a kapunyitási pánikkal, a harmincas korosztályban egyre gyakrabban jelennek meg a
karrierváltások, illetve az életközepi krízis is új nyomvonalat jelölhet ki az élet folyásában. Bár a tanulás és karriertörténetek gondolati íve a fejlődés, az előbbre jutás, megjelenhetnek benne a negatív
tanulási tapasztalatok, mint váltáskényszer, unalom, kisebbrendűségi érzés is. Az intézményekhez
való kötődés nagymértékben meghatározza az identitásunkat és önértékelésünket. legtöbben első
húsz évünket az iskolák mentén, azokban történt váltások alapján építjük fel. Az első húsz év után a
család és a munka szerinti felépítés lesz leginkább meghatározó az életidőnk tagolásában.3 Az úgynevezett normális karrierút szerint az ember húszas éveiben éri el a munkája szempontjából fontos
képesítéseket, a harmincas évei során érik be szakmailag, a negyvenes évek jelentik a karrier csúcsát,
mely egészen a nyugdíjig meghatározó számára. Mára azonban európában ez a normál karrieréletút
kevésbé általános, hiszen a munkaerőpiac egyre jobban ki van téve a fluktuációnak. egyre kevésbé
elég az első diploma, és az élethosszig tartó tanulás korában, a karrierút nem megérkezésekről, hanem folyamatokról szól (Csepeli, 2003). ebben az esetben az élethosszig tartó tanulás fogalma még
tágabb jelentést kap, hiszen nem csupán a szakmai és technológiai újítások teszik szükségessé az
állandó továbbfejlődést, hanem egyszerűen az a tény, hogy életkorunk előrehaladtával mind saját
biológiai öregedésünk, mind pedig környezetünk szociális változásai miatt is újabb és újabb kihívásokkal kell megküzdenünk, amiket értelmeznünk, integrálunk kell történetünkbe (Bornhauser, 2000).

2 „Az élettörténetet lehet úgy tekinteni, mint a jelenlegi életszituáció kifejezését, de egyben több is ennél. A jelent történeti öszszefüggésbe helyezi és egyben szimbolizálja mindazt, amit az egyén az adott pillanatban egész élete szempontjából jelentéshordózónak tekint. Az élettörténet az ember életének szimbólumává válik.“
3

A NArrATív IDENTITÁs FOgALMA
Mivel „az emberek nem tudnak homokdűnéken élni” (Poláková, 2005, 102. o.), ezért az élettörténet lehet az a keret, ami egységbe tudja fűzni a belső sokféleséget és kapaszkodót jelenthet a külső nagy
narratívák hiányának korában (Lyotard, 1986). Korunk változó világában a narratív identitás lehet egy
olyan elméleti keret, aminek a segítségével Heiner Keupp müncheni szociálpszichológus szerint integrálni tudjuk a folyamatos változást életünkbe. életünkben különböző részidentitásainkhoz kötjük a
sokféle élettérben és élethelyzetben megélt életeseményeket. A munka részidentitásához tartoznak
a munkahelyi konfliktusok, különböző szakmai sikerek és kudarcok. A családi részidentitáshoz kötődik a gyereknevelés, szülőkkel és testvérekkel való viszony stb. A jelen társadalma erősíti azt a hatást,
hogy egyre inkább elkülöníthetővé válnak egymástól ezek az identitásrészek, tudatos és kevésbé tudatos módon dolgozunk azzal, hogy mindennek ellenére egységes egészként értelmezhető legyen énképünk és identitásérzetünk. Keupp identitáselmélete szerint az élettörténet narratívája képes ezt a kohéziót létrehozni. „A részidentitások és különösen az identitásérzet olyan komplex rendszerek, melyeknek csak egy része tudatos és melyekből csak egyes részleteket tudunk elmesélni. A központi elbeszéléssel azonban más a helyzet, mivel abban az összes identitásrész jelen van” (Keupp et.al., 1999, 229. o.).
1.Az
ábra:
Az identitás
konstruálása
identitás
konstruálása
élettörténeti
alaptörténet
az identitás érzete
Én- és
koherenciaérzés

domináns
részidentitás

vallás

munka

család

egészség

szabadidő

a metaidentitás szintje

a részidentitások szintje

a szituatív öntematizálás szintje
(sok egyszeri alkalmi éntapasztalat)

Forrás: Keupp et.al., 1999, 217. o.

A részidentitások különbözőségei ellenére is folyamatosan dolgozunk azon, hogy életünket mégis
egységesnek és egésznek láthassuk. Bárhogy is fogjuk meg az élettörténet egy-egy szálát, a részben
benne van az egész. Az élettörténetét elmesélő identitásának lényege az eddig megtett út bölcsessége, illetve éppen aktuális vágyai és küzdelmei minden elbeszélésében így vagy úgy jelen vannak,
akár a karriertörténetéről, akár a kapcsolati, képzési történetéről legyen szó. Ha elfogadjuk azt, hogy
az ember identitásképzésében a narratíváknak fontos szerepe van, óhatatlanul felvetődik a kérdés,
hogy vajon milyenek ezek a narratívák. Hiszen a narratívák is nagyon sokfélék lehetnek, többféle
forgatókönyv szerint íródnak. egy valami azonban közös bennük: mindegyiknek van irányultsága. A
narratíva mindig szól valamiről (vö. Sarbin, 1986, 9. o.). Az identitásunk történeti szálra való felfűzése
mindig irányultságot fejez ki. elmesélés közben rendszerezzük az eseményeket, fontossági sorrendbe
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állítjuk őket, némelyeket jobban hangsúlyozunk, másokat csak megemlítünk, esetenként váltunk az
idősíkok között, máskor lineárisan írjuk le az események láncolatát. A narratíva sajátja, hogy nemcsak
leírja, rendszerezi az eseményeket, hanem teremti is a valóságot.
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lekvésbe fordul és a közösség befogadja, beavatva a tudásba a tanulni vágyót, akkor válik a tanuló is
„értelmezés hordozóvá”, ő maga is írja tovább azt a történetet, melybe bebocsátást kapott. „Minden
egyes életértelmezésben meglátszanak a tradíció jegyei, így minden egyes élettörténettel a tradíció
elemei is tovább íródnak, a tradíció is tovább él“ (Drechsel, 2002, 41. o.).

TANULÁs FOrgATóKöNYvEK MENTéN
Az élethosszig tartó tanulás személyes forgatókönyveiben megtaláljuk a Maslow által leírt és széles körben használt szükségletek kielégítésének motívumait (Maslow, 1970). A tanulás megjelenik úgy,
mint a túlélés eszköze, hiszen a mindennapi betevő és a tárgyi szükségletek beszerzéséhez vezető út,
de megjelenik a bevonódás vagy bekerülés szándéka egy közösségi történetbe ugyanúgy, mint az önmegvalósítás / önbeteljesítés szándéka. Az élethosszig tartó tanulás szempontjából a bevonódás és az
önbeteljesítés motívumát a narratív identitás szempontjából különösen is érdemes megvizsgálni, hiszen ezek identitásunk központi mozgatói: „Ma már bizton állíthatjuk, hogy az emberben létezik egy
hajlam vagy szükséglet arra, hogy olyan irányban növekedjen, amit általánosságban önmegvalósításként vagy lelki egészségként foglalhatunk össze. Ez azt jelenti, hogy van az emberben egy késztetés a
személyisége egységesítésére, a spontán önkifejezésre, a teljes egyediség és identitás elérésére, arra,
hogy lássa az igazságot és ne maradjon vak vele szemben, arra, hogy kreatív, jó, és sok minden más legyen. Vagyis az ember úgy épül fel, hogy az egyre teljesebb lét felé törekszik, ami nem más, mint amit
legtöbben jó értékeknek, derűs nyugalomnak, kedvességnek, bátorságnak, becsületességnek, szeretetnek, önzetlenségnek és jóságnak neveznének” (Maslow, 2003, 243. o.).

A BEvONóDÁs MOTívUMA
A posztmodern kor embere hálózatokban gondolkodik és ennek megfelelően szociális kapcsolatokat,
kapaszkodókat keres (Castells, 1997). Folyamatosan összehasonlítjuk egymással életutunkat, életterveinket, manapság azonban egyre nehezebb meghatározni, milyen is a társadalmi környezetünk által
megkívánt normális életút (Lüking, 2004). élethosszig tanuljuk saját helyünket a világban és a mások
élettörténetén keresztül való tanulás is segíthet az eligazodásban. Akárcsak életünk, történeteink
is kölcsönös egymásra hatásban formálódnak, történetek hatnak egymásra s a találkozással közös
történetet írnak.
A közösség modelleket és mentorokat, szereplőket kínál a saját történetünk szövéséhez. A történetek jelentősége nem csupán az egyén életében fontos, de a családok, népcsoportok, szervezetek
életére nézve is. Mindaz a tudás, amit az emberek emlékezetükben őriznek, majd elmesélnek, olyan
történetekből áll össze, amik belső, személyes és közösségi tapasztalataikon keresztül formálódtak.
szükségünk van másokkal megosztott történetekre, de ez csak akkor lesz közös történet, ha tudatosul és a csoport tagjai számára relevánssá válik: „alapvető jelentőségű, hogy az egyéni élettörténetben megtaláljuk a kapcsolópontokat, amelyek a közös történethez kötik azt, hiszen csak a közös
történetbe ágyazottan válik történetünk igazából érthetővé” (Pohl-Patalong, 1996, 258. o.).
saját modellem szerint a bevonódás, a saját történetnél nagyobb ügy vagy közös történetben
való részesülés nem elhanyagolható jelentőségű a tanulás motivátorai közül. A tanuló elhiszi, bízik
benne hogy egy adott (szakmai) közösség története számára releváns. Ha a részesedés igénye cse-
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2. ábra: A személyes bevonódás útja
Filozófia
(személyes cselekvés)

Rítus
(kollektív cselekvés)

Mítosz
(kollektív tapasztalat)

Hit
(személyes tapasztalat)
Forrás: saját szerkesztés

Minden közösség interpretáló közösség, melyen keresztül élettapasztalataink értelmezési keretbe foglalódnak, egyfajta közösségi értelemkeresésről, értelemtalálásról van tehát szó (Gräb, 1998). A
kollektív cselekvés és tapasztalat nemcsak egy régi történetet rekonstruál, hanem a jelen és a jövő
tapasztalatait is szervezi.

Az öNMEgvALósíTÁs MOTívUMA
De miről is szól az egész történet, mi a célja a közösségi történethez való tartozásnak? Minden ember
a maga történetének a főhőse szeretne lenni, és a mindennapi cselekvéseink mögött ott van egy
idealizált énkép arról, hogy hova is akarunk eljutni életünk folyamán.4 Az életet jól akarjuk csinálni
és ez a narratíváinkban is meghatározó: „Minden biográfia költészet és valóság egyben (…) Nemcsak
arról, aki az ember, hanem arról is, akivé válni szeretne. Az elmesélt élettörténet így válik az énkép
reprezentációjává, az Én »ontológiájává«, vagy ha úgy tetszik mitológiájává” (Osterland, 1983, 279. o.).
narratív identitásunk valóságelemekből építkezik, de bizonyos szándékok és forgatókönyvek mentén
íródik. erről írja McAdams: „ahhoz, hogy saját magunkkal összhangban jó és értelmes életet élhessünk,
egy olyan hősi elbeszélést, „mítoszt” hozunk létre, mely életünk lényegét fogalmazza meg“ (McAdams,
1993, 9. o.). Az én-mítoszok vezérmotívumok, nem lekicsinylendők, mert szerepük van önmagunk
megértésében. Azzal, hogy ezeket fejlődésként, útként, vagy érésként írjuk le, nemcsak magyarázatul
szolgálnak, hanem egyben tervrajzként is működnek, segítve az orientálódást.

4

A hŐsI TörTéNET
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Az élethosszig tartó tanulás olyan ősi forgatókönyvét szeretném röviden vázolni, amely a már említett bevonódás és az önbeteljesítés dinamikáit magában foglalja és kultúránk meghatározó része. ez
pedig a hős útja (Chambell, 2010). ez a mintázat a több ezer éves eposzoktól (pl. Gilgames) a hollywoodi forgatókönyvekig mintát ad saját útkeresésünkhöz is. ezek a forgatókönyvek az alapirányokat tükrözik, melyekre felfűzhetjük az események és magyarázataik láncolatát. A történetek „kötelező” elemein kívül a mesék világából ismert sémákat is beemelhetünk történeteinkbe, mint például a hős, a
segítők, próbatételek, veszélyek és jutalmak, a legkisebb testvér, az arany gyermekkor, csodás átalakulások (Boldizsár, 2010, 309. o.).
3. ábra: A tanulási ciklus
1. Átlagos világ
2. Hívás az útra

12. Visszatérés az elixírrel

3. A hívás visszautasítása

11. Feltámadás

4. Találkozás a mentorral
5. Átlépés a hús útjára
6. Próbák, szövetségesek,
ellenségek

Átlagos világ
Különleges világ

7. Közeledés a
„mélység” felé

10. Visszaút

már más emberként érkezik meg addigi világába, életébe.5 nemcsak a monomítoszok, filmek és mesék cselekményében, hanem a saját tanulástörténetünkben is fellelhetjük ennek a forgatókönyvnek
az elemeit (vö. Evers, 1999, 12. o.). ezek olyan mintázatok, melyek kisebb egységekben, akár egymással
keveredve is megjelenhetnek saját történeteinkben (Roland B. Tobias nyomán Gesing, 2007).
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TANULÁs NArrATívÁK MENTéN?
identitásunk alakításában fontos szerepet játszó történetek nemcsak látens módon formálják/formálhatják a tanulást, hanem tudatosan is alkalmazhatók, akár formális képzési keretek között is. pataki Ferenc szavaival élve: „Minden csoport, amely maradandónak vagy fontosnak tételezi fel önmagát,
kifejleszt megosztott történeteket, amelyek nem csupán a csoport identitását határozzák meg, hanem
olyan eszközöket is felkínálnak, amelyeknek irányító szerepe révén a csoport tagjai maguk is felfedezik
személyes életük jelentését” (Pataki, 2001, 298. o.). Vajon mik a próbatételek, beavatás, kik a mentorok,
illetve mi az az elixír, amit a közösség felkínál a történet „hősei” számára? Vajon ezek a hősök a formális, nem formális és informális tanulás keretei között elsajátított tudást tovább tudják-e, akarják-e
vinni az mindennapi életük világába? Vajon lesz-e használható és hasznos megszerzett tudás? A hősi
forgatókönyvek tanúsága szerint, a hasznosság a próbaköve minden tanulásnak. A közösség számára
is elixírt hozó tanulási ciklusok azok, melyek igazi tanulsággal bírnak és hatással vannak egész (és
talán nemcsak a saját) életünkre nézve.

9. Jutalom

FELhAszNÁLT IrODALOM

8. A megpróbáltatás

•
Forrás: saját szerkesztés

A tanulási ciklus első lépése, hogy 1) a hősünk a mindennapi világban éli megszokott életét,
azonban 2) történik valami, ami készteti, hogy induljon el, például meg kell menteni valakit vagy el
kell érnie egy új célt. 3) A hős megretten, és ragaszkodik a megszokott életéhez és mivel nem tudja mi vár rá, belső ellenállását le kell küzdenie az elinduláshoz. 4) ekkor jön a mentor, aki meggyőzi a
hőst, hogy igenis el kell indulni az úton. 5) A hős elhagyja a mindennapi világot, ami után már nem
fordulhat vissza és 6) megismerkedik életének új szereplőivel. A hős körül új támogatók és ellenségek jelennek meg. 7) Közeledés a „mélység” felé: a hősnek jobban meg kell ismernie önmagát, valamint új készségeket kell kifejlesztenie. A tanulás során próbákat kell kiállnia és közeledik a nagy megpróbáltatáshoz, 8) ami lehet például egy ellenfél legyőzése. Az új képességek próbája történik meg,
rendszerint hosszú előkészítés után. 9) ezek után a hős megszerzi a jutalmat, legyen az tárgy vagy
új ismeretek. ez a jutalom abban is segíti a hőst, hogy az illető jobban rálásson az eddigi életére, hibáira, erősségeire. 10) Vajon mit kezd a hős sikerével? Hogyan tudja folytatni az életét a megszokott környezetében? Végül a hős a megszerzett jutalommal elindul visszafele. 11) A fejlődés, amely a
hősben végbement, nem öncélú. A hősnek döntést kell meghoznia, hogy eredeti életkörülményeibe,
munkahelyére, családjába, beviszi-e azt a tudást, amit az úton megszerzett. Vajon kész-e megosztani megszerzett kincsét másokkal? 12) Ha igen, akkor a hős vissza is térhet oda, ahonnan elindult, de
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Az interkulturális performansz
szociális ereje – A börtönszínház
narratív megközelítése
A tanulmány a társadalmi színházhoz köthető performansz jelentőségét mutatja be, különös tekintettel az olaszországi börtönszínházi tevékenységekre, illetve annak egy lehetséges hazai adaptációját tárja az olvasó elé.1 lépéseket teszünk a börtönszínház elméleti keretének felvázolására és tudományelméleti beágyazására. A tanulmány mozaikszerűen írja le a performansz megvalósításának
színházantropológiai és filozófiai tudományos hátterét. olyan példát állít az olvasó elé, amelyben
szakértők és civil szereplők kutatási céllal működnek együtt börtönszínházi munkában közösségi- és
személyes kompetenciák fejlesztése céljából, kiemelten az önismeret és önreflexió terén. A projekt
során megvalósuló tanulási folyamatra úgy tekinthetünk, mint reális hálózatos tanulásra, amely felerősíti a hatótényezők kölcsönhatását.
Kutatásunk középpontjában társadalomelméleti oldalról annak a jelenségnek a vizsgálata áll,
hogy az egyének hogyan határozzák meg önmagukat azokban a szerephelyzetekben, amelyek az élet
valóságát imitálják, amelyekben döntéseiket és cselekvéseiket, önértelmezésüket a színházi játék befolyásolja. Másrészt, az önreflexió révén és a másik perspektívájának felismerése által, hogyan megy
végbe az egyén identitásformálása és kulturális horizontjának változása. A társadalomelméletek
megközelítéseit tapasztalati úton próbáljuk ki, narratív módszerekkel. Vizsgálatom tárgya, hogy milyen módon járul hozzá a színházi tevékenység (performansz) az önértelmezéshez, a kreativitás és
a kognitív képességek fejlesztéséhez. Fiatal és fiatalkorú bűnelkövetők élettörténeteit vizsgálva és
azokból merítve, ennek a kritikus populációnak az életvezetése és életvitele hátterében működő
hatótényezőknek mélyebb és kontextushoz közelebb álló feltárására törekszem, narratív és performansz-alapú megközelítésben.
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