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Mit jelent a műveltség 
nekünk és másoknak?
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D1 
Definíciók

Család, környezet: az emberek egy társadalom által elismert társadalmi csoportja, amelynn
nek tagjait vérségi, rokoni szálak fűzik össze. Fontos szerepet tölt be a társadalom műkn
ködésében, fenntartásában. A családban kezdődik a gyerekek nevelése, oktatása, a saját 
kultúrába való belenevelés. (Ez utóbbi kifejezést ma még ritkán használják és fogadják el 
a pedagógiában, inkább a kulturális antropológia kifejezése, de egyre inkább elismerik a 
pedagógiában is.)
A családi viszonyok, az együttélési formák koronként és kultúránként változóak, eltérő 
módon szerveződnek, mint ahogy eltérő az a tudás és normarendszer is, amit a nevelésk
tanítás során egyik generáció a másik felé közvetít. Eltérő szokások, viselkedési szabályok 
és mindig az adott körülményeknek, kultúrának megfelelő műveltségi tartalmak hordokn
zója is a család. 
A történelem folyamán a család mérete sok helyen megváltozott, Európában például ma 
a kiscsalád dominál, az anya–apa–gyerekek modell, melynek tagjai külön háztartásban 
élnek a nagyszülőktől és más rokonoktól. Ugyanakkor például FeketekAfrika, LatinkAmekn
rika vagy Ázsia egyes népeinél a nagycsaládos modellt részesítik előnyben, de egyre elterkn
jedtebb a tradícióktól való függetlenedés a családformákban is.
A változások nagy hatással voltak/vannak a családban zajló nevelésikoktatási folyamatokkn
ra és az intézményes nevelésre is.

Oktatás: az oktatás a különböző ismeretek, tudás, műveltség megszerzésére, megértésére 
és alkalmazására irányuló folyamat. Magában foglalja a tanítást és tanulást. Meghatározó 
szerepe van a gyerek, az ember saját környezetének, kultúrájának megismerésében, az 
adott életmódhoz szükséges képességek, készségek kialakításában és az értékek közvetíkn
tésében. Már a családban kezdődik, de mindig vannak oktatók, akik hivatalosan gyakokn
rolják ezt a tevékenységet. 

Tananyagtartalmak: az oktatás, nevelés által elsajátított ismereteket, tudástartalmakat gyaknn
ran nevezik tananyagnak. A tantervek, tankönyvek és vizsgakövetelmények határozzák 
meg, mely tartalmakat kell tanítani – legalábbis az európai típusú iskolarendszerben. 
Máshol ennek nincsenek írásban lefektetett formái, hanem a mindenkori nevelőiktanítói 
munkát végzők, illetve a közösség vagy család közösen, illetve megosztva birtokolja ezekn
ket. A tartalmak igen különbözőek lehetnek a különböző korokban és kultúrákban, nyilkn
vánvalóan alkalmazkodva a helyi elvárásokhoz, a létfenntartás, a társadalmi rend fennkn
tartásának követelményeihez.

Módszer: a módszer a latin eredetű metódus szónak feleltethető meg, ami annyit jelent: út, 
amely a célhoz vezet. A tevékenységek végrehajtásának módját, mikéntjét jelenti. Mivel 
sokféle tevékenység létezik, inkább módszerekről beszélhetünk. 
A módszernek jelentős szerepe van a tartalmak továbbításában, a cél elérésének hatékonykn
ságában. Egyszerűbben fogalmazva: megfelelő módszerrel könnyebb megtanulni valamit 
és elérni a kitűzött célt, tudást, ismeretet. 
Beszélhetünk tanulási és tanítási/oktatási módszerekről, és megkülönböztethetünk inkn
kább elméleti és inkább gyakorlati módszereket. A gyakorlati élet elsajátításának módszekn
reit technikai eszközökkel lehet elősegíteni, amelyek különbözőek a különböző korokban 
és kultúrákban. 
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D2 
Leírások

A lovagi nevelésről, műveltségről szóló leírás alapján biztosan el tudjátok képzelni, milyen is volt a 
lovagi nevelés, az akkori műveltség világa. Készítsetek hozzá illusztrációkat vagy keressetek ilyeneket 
könyvekben, interneten!

A lovagi nevelés

A középkor társadalmi rendjének alapja a földbirtok, a feudum volt. A birtok tulajdonosákn
nak elsőrendű kötelessége volt, hogy mindazt, amit örökölt, megvédje és gyarapítsa. Ehhez 
katonai erényekre: fizikai erőre, ügyességre, a fegyverforgatás készségeire volt szükség. 
A nemesi fiúgyermekeket ennek szellemében nevelték. A családi birtokot a legidősebb gyerkn
mek örökölte, a többi pedig a király, a fejedelem vagy más hűbérúr szolgálatába szegődött.
A lovag tehát az a nemesi származású – legtöbbször nem elsőszülött lovas katona volt, aki 
fegyveres szolgálatait hűbérurának ajánlotta fel, és hűségéért cserébe jutalmul földbirtokn
kot kapott. (Később a lovagok rendjébe alsóbb néprétegekből származó katonák is bekekn
rültek.)
A 11. századtól – a feudalizmus megszilárdulásától – kezdve a fejedelmi udvarok többsékn
gében jelentős udvari kultúra keletkezett. A környékbeli nemes fiatalok itt gyűltek össze, 
hogy megismerjék a feudális társadalom szokásait, szert tegyenek azokra az ismeretekre és 
készségekre, amelyekre majdani életükben szükségük lehetett. Sajátos lovagi ideál alakult 
ki ezekben a kulturális központokban.
Bátor, hősies férfiak nevelése volt a cél, akik készek életüket habozás nélkül feláldozni a 
szent cél érdekében. A lovagi ideál a görög arisztokrácia kalokagathia eszméjéhez volt hakn
sonlatos. Ismét értékké vált az, amit az őskeresztények elutasítottak: a testi erő, a harcedzettss
ség, a fejlett fizikum. A fizikai erőn kívül ez az ideál olyan erényeket is magába foglalt, amekn
lyekhez hasonlókkal már Spártában is találkozhattunk. Lelkierő, kitartás, a szenvedés és 
a halál megvetése, mértékletesség és önuralom – ezek a jó lovag lelki tulajdonságai. Ehhez 
járult a hűbérúr iránti feltétlen hűség, valamint a legendássá vált „lovagiasság”: a legyőzötkn
tek iránti nagylelkűség, a gyengék és elesettek gyámolítása, a női nem feltétlen tisztelete.
Az egyház is szentesítette a lovagság intézményét. A hős harcosokat Krisztus bajnokainak 
tekintette, így egyfajta lelkikspirituális méltóságot is adományozott nekik. Ennek ellenére 
a lovagság eszméjében feszülő antagonizmusként jelentek meg a világi és a transzcendens 
tendenciák. Egymás mellett élt egyetlen emberképben a vallás iránti feltétlen elkötelezettkn
ség és a földi örömök iránti fogékonyság.
A lovagság ugyanis új szerelmi eszményt teremtett. Költészetében a szerelem kultusza, a 
szerelem apoteózisa jelenik meg. Az a nagyon is evilági irányultság, felfogás, hogy a szekn
relem minden szépnek és jónak a forrása. Újfajta, bensőséges érzelem ölt testet a lovagi 
líra alkotásaiban: a szerelmes férfi gyengédsége, egyfajta jámbor áhítat, mellyel az imádott 
hölgyre gondol a vágyódó lovag. Új érzés ez, hiszen a korábbi idők (a rabszolgák zsákmákn
nyolásával és a leányrablással) nem ismerték a férfi udvarlását. Új azért is, mert a nő értékeit 
emeli eszmei rangra. Végül új, mivel nem feltétlenül függ a vágy teljesülésétől. A lovagi 
szerelem hevületét a visszautasítás, a balsiker sem csökkenti.
A lovagi nevelés „iskolái” a főúri udvarok voltak. Ezekbe a politikai és kulturális közponkn
tokba küldték a feudális urak gyermekeiket, miután otthon a vallás alapjait, a legfontosabb 
erkölcsi szabályokat, a fegyverforgatás alapvető készségeit már elsajátíttatták velük. A főúri 
udvarok nem iskolás „könyvműveltséget” adtak, mint amilyent a klerikusok szereztek az 
egyházi iskolákban. Ezek a fiatal fiúk a valós élet keretei között, a lovagi tornák, vadászatok, 
fegyvergyakorlatok forgatagában tanulták meg mindazt, amire a későbbiekben szükségük 
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lehetett. Itt tettek szert testi ügyességre és erőre, de itt, a mindennapi élettapasztalatok, a kökn
vetésre méltó minták alapján bontakoztak ki bennük a már említett – lovagi tulajdonságok, 
erények. De itt tanulták meg a lovagi műveltség egyes elemeit is: a dal, a zene, a tánc szüksékn
ges velejárója a lovagi életnek, hogy ellenpontozza a kegyetlen háborúk szörnyűségeit.
A követendő példákat felkínáló hősi történeteket, az úgynevezett „lovagregényeket” (roman) 
nem könyvből olvasták, hanem meghallgatták – hiszen a lovagok többsége nem tudott 
írnikolvasni. Hallomás útján ismerték meg – többek között – a Rolandséneket, mely az arabok 
ellen harcoló két frank lovag, Roland és Olivier tragikus, de felemelő pusztulását bemutatva 
adott nekik példát önfeláldozásból, hazaszeretetből. „Francia föld, igen édes ország vagy” 
– sóhajtanak föl az idealizált keresztény fejedelem, Nagy Károly vitézei haláluk előtt, egy 
új életérzés kifejezéseként. Az „édes” jelzővel illetett francia föld szeretete ugyanis új fejlekn
ményt jelez: a nemzetté válás folyamatának kísérőjelensége ez.
A lovagi műveltség építőkövei közé tartozott a nyelvtudás is. Ez a nyelv már – a klerikusok 
latin nyelvével szemben – egy nemzeti nyelv, a német és angol lovagvárak esetében a frannn
cia. Szükség is volt ennek elsajátítására, hiszen a művelt ifjú lovagnak ezen a nyelven illett 
társalognia az előkelő hölgyekkel.
Ha az ifjú elérte a 20k22 éves kort, a felnőttkor határát, s ha arra érdemesnek bizonyult, 
akkor pompázatos szertartással lovaggá avatták. Fegyverzete egyes darabjait: a sisakot, a 
vérteket és a sarkantyút a püspök adta át neki, a kardját pedig hűbérura. A lovaggá ütés a 
fanfárok zengése közepette történt.
A lovagi nevelés a 12–14. században érte el virágkorát Európakszerte.
A középkorban az úri családok leánygyermekeinek nevelése eltért a fiúkétól. Többségük 
hamar elkerült otthonról: apácakolostorokban vagy más főúri családok lovagváraiban nekn
velkedtek.
Ezek az előkelő származású leánykák a várúrnő vezetésével sajátították el mindazt, amit 
egy feudális udvarház, egy nagygazdaság vezetéséhez tudni kellett. Minél hamarabb meg 
kellett tanulniuk mindezt, mivel általában korán, 12 esztendős koruk táján férjhez adták 
őket.
A gazdaság vezetése a középkorban a nemesasszony feladata volt, míg férje a katonáival, 
fegyvereivel és lovaival foglalkozott. A várúrnő háztartáskvezetői munkája nem volt könykn
nyű, a tipikus középkori háztartásba ugyanis többnyire több tucat, nemritkán száz ember 
is beletartozhatott. Rokonok, szolgálók, védencek, papok, mindannyit etetni és öltöztetni 
kellett, ez volt a feudális várúrnő kötelessége.
A hűbéri kor nemesi udvarháza vagy a lovagvár általában önellátó gazdaság volt: mindent makn
guknak kellett előállítaniuk, amire szükség volt. A nemesasszonynak tehát a gazdálkodáskn
sal, a pénzügyekkel kapcsolatos praktikus ismeretekre kellett szert tennie. Megfontoltnak, 
bölcsnek, törvénytudónak kellett lennie, hiszen férje távollétében ő töltötte be a döntőbíró 
szerepét is. Valamelyest a harcászathoz is értenie kellett, hogy egy váratlan támadás esetén 
irányítani tudja a vár védelmét. A betegápolás, az orvoslás is a feladatai közé tartozott.
Mindezek után a nemesasszonyoknak nem sok idejük maradhatott arra, hogy elméjüket 
műveljék. Az íráshoz általában nem értettek, olvasni is csak kevesen tanultak meg. Az alapkn
vető művelődési eszközt számukra is a nemzetközi méretekben közkinccsé vált lovagregények 
jelentették. Ezeket a „regények”ket (a nevük „roman”, s ez eredetileg francia nyelvű könyvet 
jelent) a 12. században már több európai nyelvre lefordították. A várkisasszonyok ezekből 
tanulták meg a jó modor, az illem szabályait, a társaságbeli viselkedést, az úri magatartást.
Mindezeken túl – ha még maradt idejük – énekelni, táncolni, franciául beszélgetni tanulkn
tak, hogy majdani életükben ezzel is fényt vigyenek a hétköznapok egyhangúságába, s 
vendégjáráskor, ünnepnapokon úgy tudjanak viselkedni, ahogyan az illik.

(Forrás: Pukánszky Béla – Németh András: Neveléstörténet., Nemzeti Tankönyvkiadó.  
Budapest, 1996, 100–103. o.)
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inDián kuLtúrák 
GyakorLás és türeLem – neveLés-tanuLás a trópusi 
őserdei indián törzseknél

Elöljáróban annyit, hogy nem ismerünk olyan írást, amely minden szempontból alaposan 
beszámolna a törzsi közösségek nevelési elképzeléseiről. Vajon miért? Ennek egyik oka 
lehet, hogy a kutatók nem tudnak elegendő időt tölteni egy népnél ahhoz, hogy végigkökn
vessék egy ember életútját születésétől fogva. Ennek ellenére engedjék meg az olvasók, 
hogy az indiánok között tett megfigyeléseimből átnyújtsak egy csokorra valót.

Túlélésre tanítanak
1959kben a brazíliai Mato Grossóban élő nambikuara indiánoknál jártam. Ezek az indiákn
nok igen kemény környezetben, a kietlen Mato Grossóki szavannán élnek: kutatásuk enkn
nek megfelelően nem egyszerű, különösen nem a száraz évszak hét hónapja alatt, ugyanis 
a maroknyi vadászkgyűjtögető csoportok naponta az egyik helyről a másikra kóborolnak, 
hogy gyűjtögetéssel vagy vadászattal hozzájussanak némi élelemhez. A körülmények önkn
magukban is kétségessé teszik, lehetke gyerekeket eltartani?
Tény, hogy egykegy családnál nemigen találunk egy gyereknél többet. Az az egy gyerek 
viszont állandóan együtt él szüleivel: kiskorában csaknem folyamatosan anyjával van. 
Mire járóképes, aszerint, hogy fiú vagy lány, apjától vagy anyjától, vagy egy idősebb rokn
kontól tanulja az élethez – talán pontosabban így: a túléléshez szükséges ismereteket.
A fiú igen korán megtanul bánni az íjjal és a nyíllal: a felnőttek nagy türelemmel taníkn
tanak, és az idősebbek sosem idegesek ilyenkor. A halfogást – varsával vagy horoggal 
ugyancsak korán megtanulják a fiúk.
A leányok anyjuknak segítenek az élelem gyűjtögetésében: korán megismerik az ehető 
gyökereket, bogyókat. Még ha figyelembe vesszük is, hogy a nambikuarák saját szavaik 
szerint a „dögkeselyűt kivéve mindent esznek”, a természeti környezetet alaposan meg 
kell ismernie annak, aki naponta szembenéz az éhséggel.
Az esős évszak öt hónapja alatt a hordák nagyobb településeken együtt laknak, és a folyó 
menti úgynevezett galériaerdőségekben gyümölcsk és pálmafák terméseivel csillapítják éhkn
ségüket. Mivel hosszabb ideig maradnak egy helyben a családok, gyerekeik többet tudnak 
játszani, ez gyakran szüleik utánzása, amihez kisméretű vadászeszközöket, kosarakat és 
más játékszereket készítenek számukra a felnőttek. 
Az esős évszak egyúttal az enkulturáció, azaz a kultúrába „belenevelés” időszaka is: minkn
den gyerek, bármilyen korú is legyen, részt vesz a közösség rítusaiban – megtanulja a törzsi 
énekeket és táncokat, miközben az idős rokonok mesélnek az ifjaknak a törzsi hagyomákn
nyokról: ezekből kiderül, hogy a teremtőt a nambikuarák Oklihailitszunak hívják, és hogy a 
táncos rítus segítségével a törzs tagjaivá válhatnak.

Ahol nincs gyerekverés
A vadászkgyűjtögető nambikuarák után két alkalommal is jártam – 1967kben és 1974kben 
– a venezuelai trópusi őserdőkben élő piaroakindiánok között. Őket sokkal jobb körülkn
mények veszik körül: őserdeit tisztásokon levő ültetvényeiken számos gumós növényt 
termesztenek, így hát naponta akad manióka vagy édesburgonya a vadhús mellé. A telekn
püléseken egyetlen közösségi lakókunyhó áll, amelyben 6k7 rokoncsalád él együtt (mintkn
ha mindenki nagynénikkel és nagybácsikkal lakna egy házban). De a többi rokon sem lak
kik egykmásfél óránál távolabb egymástól, így gyakoriak a látogatások. Minden családnak 
van gyereke, általában három, de találkoztam hatgyerekes szülőkkel is. A trópusi őserdei 
növénytermesztés lehetővé teszi, hogy nagyobb létszámú közösségek tartósabban együtt 
maradjanak, ami a rendszeres „társadalmi élet” alapja, és kihat a gyermeknevelésre is.

szka212_04_diak.indd   62 2007.10.07.   16:54:51



TANULÓI MIT jeLeNT A MűveLTség NeküNk és ... – 12. évfoLyAM 	 63

A gyerekekkel való törődés a létfenntartás után a legfontosabb teendője a családoknak: 
ha az anya nem ér rá, a gyermeket nagynénje, nővére vagy apja veszi gondjaiba. Ha elég 
nagyok ahhoz, hogy elhagyhassák a biztonságos közösségi kunyhót, a gyerekek a nemek 
közötti munkamegosztás hagyományait követik: a fiú apját kíséri a vadászútján, vagy sekn
gít az ültetvény előkészítésében. Figyeli, apja hogyan állítja össze eszközeit. A leány pedig 
anyját követi a földekre, segít a növények betakarításában vagy a vízhordásban. Egy sor 
technikát, például a szövést is megtanulja.
Az apák többféle játékot készítenek a kicsiknek, például pálmalevélből állatfigurákat fonkn
nak, vagy saját munkaeszközeik apró másait állítják össze. A felnőttek, akárcsak egymáskn
sal, a gyerekekkel is türelmesen beszélnek. Sosem láttam, hogy megvertek volna egy gyekn
reket!
Minthogy több azonos korú fiatal lakik egy településen, közösen készülnek – szüleiket 
követve – a beavatásra: a legények és leányok a szertartás során nemcsak jelképesen válkn
nak felnőtté. Ezt többnyire összekötik hetekig tartó, és falut megmozgató maszkos tánkn
cokkal. A rítusok kellékeinek (maszkoknak, hangszereknek) az elkészítéséhez számtalan 
nyersanyagra van szükség, ezek összegyűjtésében az avatandó ifjak is segítenek. Közben 
hallgatják a törzsi mítoszokat, megtudják, miként teremtette Wahari a világot, és azt, hogy 
mindig vigyázzanak a természeti környezetre, mert az biztosítja az életet…
Az a tény, hogy a piaroáknál több család és több nemzedék folyamatosan él együtt, alapkn
vető nevelési körülményeket biztosít.

(Forrás: Boglár Lajos: Gyakorlás és türelem – nevelésstanulás a trópusi őserdei indián törzseknél. 
In: Magiszter, 1998. 2. évf., 6–7. szám, 21–23. o.)

Testvéri szeretet, Bananal, Cano Paujíl
A gyermeknevelés legbelső szülői körében jelentős az anyai nagynéni szerepe, de fontos a 
leánytestvérek jelenléte és közreműködése is. A család gondoskodásán kívül az újszülött 
védelmében a mágiát is segítségül hívják a szülők: ezt szolgálja a lányok nyakába akaszkn
tott ártó szellemek elleni amulett. – A guarani1* gyermeknevelés alapvető vonása, hogy 
amint fizikailag lehetségessé válik, a gyereket önállóságra nevelik, és tiszteletben tartva 
személyiségét, kizárják a kényszer bármilyen formáját.

1*  Guaranik: Brazíliában élő indián nép csoportjainak neve.
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Az asszonyok békát is fognak
Minden piaroa település folyók, patakok partján található: különösen utóbbiak bővelkedkn
nek békákban. Ezek elfogása és sütésekfőzése női munka. A férfiak szemében ez alantas 
munka – ha egy férfi ilyen munkát végezne, közössége kirekesztené. 

A maszkok rituális tánca, Temblador
A rítus során megnyilvánul a teljes expresszív kultúra: ennek lényege, hogy rendkívüli szikn
tuációban mennyiségi növekedést eredményez: elmélyíti az emberek és az állatok közötti 
mitikus viszonyt, erősíti a közösségi összetartást, és növeli a rítust szervezők presztízsét.
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Piaroa leányok „civilizálódni” akarnak, Puerto Ayacucho
A baloldalt álló leány egy neves vallási specialista gyermeke, aki „civilizálódni” akar, ezért 
iskolában tanul, és kozmetikus szeretne lenni. Városi kollégiumban lakik, de rendszerint 
meglátogatja az őserdő peremén élő szüleit. A mellette álló leány tanulás helyett turisták 
kísérőjéül szegődik mint szakácsnő vagy mindenes. Eredeti közösségével megszakította 
kapcsolatait. Az épület, amely előtt állnak, a helyi „fehér ház”, az akkor győztes – fehér szíkn
nekben induló – párt kormányzójának a háza. Ha legközelebb a zöld párt győzne, akkor 
helyi szokás szerint a házat is zöldre festenék!

(Fotók: Boglár Lajos, Mítosz és kultúra, 1996)

Ma az állandó átalakulás magával hozza az indián közösségekben az övéktől eltérő iskn
koláztatást, gyerekeik európai másféle oktatását. Sokan ülnek iskolapadba közülük, ily 
módon kétféle műveltségtípust is magukénak tudhatnak. Egyes esetekben a település kökn
zelében létesítenek iskolákat, de sok gyerek, fiatal kollégiumokban talál helyet. Modern 
szakmákat tanulnak, de a hagyományos ismereteket, a kézművességet is gyakran párhukn
zamosan ismerik. A hagyományos kézműves termékeket piacra viszik, elkészítésük is a 
műveltség része és ugyanakkor megélhetési forrás marad.
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Nevelés Fekete-Afrikában 
Hagyományok és változások

Az afrikai népek már jóval az arabok és európaiak érkezése előtt létrehozták saját nevekn
lési rendszereiket. Azonban az első európaiak közül sokan úgy gondolták, hogy az afrikn
kaiaknak nincs megőrizni való történelmük, kultúrájuk, és hogy az afrikaiak soha nem 
tanították fiataljaikat. […] Az alapfeltevés az volt, hogy az európaiak valami teljesen újat 
vezettek be. Semmi sem áll ennél távolabb a valóságtól. A nevelésnek az iskola, írás, olkn
vasás fogalmaival történő definiálása nyilvánvalóan téves, az iskoláztatás és nevelés nem 
ugyanaz a dolog.

törzsi nevelés: a gyermek helye a társadalomban
Mikortól „ember” a gyerek?
Az afrikai gyermek életében nem megszületése a legfontosabb mozzanat. A születés sok 
közösségben közel sem bír olyan jelentőséggel, mint maga az életben maradás kérdése. 
A gyermek élete tehát még nem kezdődik el születésével, hanem átmeneti szakaszba lép. 
Gyakori, hogy egy ideig, akár kétkhárom évig nevet sem kap, majd csak akkor, ha már 
biztos, hogy életben marad. A névadás egy újabb átmenet egy újabb állapotba. Addig csak 
használati nevekkel illetik. Az igazi név sokszor titok egy ideig, csak az anya és a varázsló 
tudja, mert a név valami az emberből, a név egy lélek is, lehet valamely előd lelke, és a 
gyerek halálának esetében megszűnik a nemzedékek körforgása, és örökre elpusztul. 
A gyerek nevelése tulajdonképpen a névadással kezdődik el. A névadásnak ezt a formáját 
ma a keresztény vallásnak megfelelő névadás váltja fel, megkeresztelik a gyereket. Nem 
ritka azonban, hogy mindkét szertartást, szokást megtartják egy családon belül. Egy emkn
ber gyakran visel keresztény, európai nevet, de saját népének nevei közül is kap hivatalos 
formában, akár a keresztelőn egyet. 

Beavatás, bozótiskolák és varázsló tanítók
Bizonyos életszakaszok, bizonyos változások lezárását, illetve kezdetét a beavatási szernn
tartások jelzik. Általában összegyűjtik a hasonló korúakat, és egy ideig elkülönítve kell 
élniük a többiektől, hogy felkészüljenek az „átmenetre”. Elsődleges szerep jut az előkékn
szítési avatási iskolának. A titkos társaságok tagjai sok esetben varázslók, vagy valamely 
mágikus hatalommal bíró „szakemberek”, akiknek dolga egyúttal a „bozótiskolába” járók 
tanítása is. Ők a törzsi társadalmak mondhatni hivatásos oktatási szakemberei. Az erdőbe 
vitt „osztály” rítusokat, rituálékat tanul és amellett különféle fizikai, morális és kulturákn
lis „tréningeken” vesznek részt. Úsznak, futnak, másznak, birkóznak, hogy az esetleges 
külső agresszió ellen védelmezni tudják népüket, családjukat. Jövőbeli tevékenységeiket, 
munkájukat gyakoroltatják velük, mint halászat, vadászat, csapdaállítás, házépítés stb. 
A kulturális oktatás magába foglalja a törzsi dalokat, táncokat, dob használatát, a tradíciók, 
a jog és becsület fogalmainak elsajátítását és hangsúlyozottan az öregek tiszteletét. Fontos 
részét képezi a „bozótoktatásnak” az önértékelés és a konfliktusmegoldás tanítása.
A lányok hasonló iskolát járnak ki, ahol a „tantárgyak” a női, anyaszerepnek megfelelően 
változnak: háztartási, gazdálkodási, gyermeknevelési ismeretek stb. 

Ki nevel? Apa, anya, nagyanya, nagyapa, testvér, vének, varázsló, ősök
Szülei természetesen gondját viselik a gyermeknek, anyja a szoptatás ideje alatt és azon 
túl is magára kötözve cipeli. A világosan meghatározott munkamegosztás következtében 
az apa szerepe inkább a fiúgyermek nevelésének átvételében nyilvánul meg. Fontos szekn
rep jut a családi közösséghez tartozó, velük élő nagyszülőknek, akik türelemmel és több 
idővel rendelkeznek, mint a munkájuk után futó szülők. 
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Emellett szükség esetén még az idősebb testvérek is számottevő szerephez jutnak. Gyakori, 
hogy kislányok hátukon viszik kicsi testvéreiket, játszanak velük, figyelik csetledezésüketk
botladozásukat, enni adnak nekik, mosdatják őket. 
A falu varázslókgyógyító embere is fontos szerepet kap. Ahogy azt előzőleg láttuk, affékn
le „néptanító” szerepet tölt be. Nemcsak a „bozótiskolában”, hanem azon kívül is, alkak
lomadtán egyénileg is oktat, vagy csoportos „foglalkozásokat” tart. 
Ezzel azonban visszaérkeztünk a „bozótiskolába”, ahol aztán teljes értékű emberré érik a 
tanuló, hogy aztán elkezdhesse életének következő szakaszát. Ekkor lépnek be közvetlekn
nül a nevelésbe az ősök szellemei, mert a velük való kommunikációt, kapcsolattartást is elkn
sajátítja az előző életből távozó, annak meghaló, de az eljövendőnek újjászülető, immáron 
valódi embernek számító ember. A fehér szín ezt jelzi az arcon és a testen. 
A beavatási szertartás végül lezárja a gyermekkort, és az ember valóban megszületik, és 
gyakorlatilag az egész közösség részt vett a nevelésében. 

Hagyományok és változások együtt: a jelen példáiból
Az afrikai kultúrákban a hagyományok tisztelete, őrzése az alapvető műveltség része. A kükn
lönböző népcsoportok, társadalmi szerveződések különböző nevelési rendszereket hoztak 
létre. A családokban ma is szorgalmazzák a saját kultúra, az idősebb generációk tudásának 
megosztását a fiatalokkal, akkor is, ha azok már más, modern életmódra tértek át.
Manapság újra egyre nagyobb szerepet kapnak a családok idős tagjai, mert ők birtokolják 
azt a műveltséget, amit a modern idők, európai típusú iskolák kikoptatnak a fiatalok, gyekn
rekek tudástárából.

Hagyománytisztelő nő kávészertartás és tanulás közben, Etiópia fővárosa, Addis Ababa
A kávéfőzés szertartását mindenki ismeri Etiópiában, de a hagyományok mellett az iskokn
lapadban szerzett tudás is egyre jelentősebbé válik
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Iskolaudvar tanulókkal és éves átlageredmények a tanári szoba falán,  
Etiópia déli része, egy sidamo faluban

Nagyapa kincsei – egy kikuju öregember és unokái
Nagyapa egy kikuyu család legidősebb tagja, akit mindenki szeret és tisztel. […] A család 
fiatalabb tagjai már nem laknak itt velük, kivéve egy rokon kislányt. 
Nagyapa erős, szikár öregember, korát senki sem ismeri pontosan, de valószínűleg 92k94 
éves lehet. (Erre lehet következtetni emlékeiből.) […]
Mikor ott jártam, nagyapa sokszor mondott mesét, és kincsei közül gyakran került elő a 
csúzli. […] Nagyapa ünneplésül nyulai közül ajánlott fel egyet, amit az egyik fiú vágott le, 
majd együtt nyúzták meg, csak a férfiak, ahogy náluk szokás. Mi, nők és a gyerekek csak 
nézők lehettünk. Nagyapa közben megint tanított, és bemutatta kultúrájuk egy szeletét: 
élénken gesztikulálva, távolba mutogatva magyarázta, hogy az ott a Kenyakhegy, és ott 
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lakik „Ngai”, az isten. Mutogatta a nyulat, hogy azt Ngai adta, és hogy abból neki is kell 
adnunk. A nyúl fejét egy tányérra rakta, és biztonságba helyezte házában. Végül elárulta, 
hogy majd napnyugta után a kert hátuljába viszi, ahol a kártékony állatok és egyéb, terkn
mést fenyegető veszélyek ellen védelmet kér…
Amikor beszélt, amikor unokáit, dédunokáit körbevitte a farmon, leültette lakhelyén vagy 
a szabadban rakott saját, külön tűzhelye mellé…

Nagyapa csúzlival a majmok elriasztását tanítja, Kenya, egy farmon a magasföldön

Mave matatu, vagyis három kő, nagyapa tűzhelye, Kenya, egy farmon a magasföldön
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A nyúlvágás és előkészítés a férfiak dolga, Kenya, egy farmon a magasföldön

Unokák és dédunokák, nagyapa családjának tagjai, Kenya, egy farmon a magasföldön

Beavatási szertartás egy katolikus misszióban
Uganda déli részén, Mbale várostól nem túl messze, egy falu közepén régi missziós épülekn
tek szomszédságában kap helyet a misszió iskolája. […] Ősszel, amikor nálunk tanévkezkn
dés van, itt pár hetes szünetet tartanak, vége egy szemeszternek, és a diákok elutaznak 
haza…
Éppen az iskola és misszió közötti földúton sétálunk egy apácaktanárral, mikor hirtelen 
közeledő ütemes dobogásra leszek figyelmes. Egy szempillantás alatt gyerekek, tinédzserkn
korúak és felnőtt fiatalok csoportjával találom szembe magam. Középütt fehérre mázolt 
arccal futnak néhányan, előttük és mögöttük leveles ágakat és tehénfarokból készült eszkn
közzel a kezükben a többiek éneklő szövegkísérettel időnként dobbantanak, és megcsapkn
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kodják őket. Ezután kórusban kiabálják: „Hujj, ejjekjeje!”. […] Mások, akik az úton közlekn
kedtek, nevetve üdvözölték a csoportot a nővérrel együtt. […] Az apáca legyintett, és azt 
mondta, csak egy beavatási ünnep része, „tudod, ilyenkor a diákok ünnepelnek”, […] elkn
magyarázta, ez itt így szokás, mindig felavatják az újakat, és azokat is, akik elvégeztek egy 
szakaszt. Azt ünneplik ilyenkor, hogy túl vannak egy féléven, és egy másikba léphetnek, 
illetve mehetnek majd vizsgázni. „Azért festik fehérre az arcukat, mert ez afrikai tradíció, 
és ez fontos számukra. Ezt már a családban megtanulták kicsi korukban. A beavatás itt, 
Ugandában nagyon fontos. Miért, ti mit csináltok, mikor vége az iskolának, nem ünnepkn
litek meg?”
Kollégista lányok beszéltek arról, hogy ez a rítus nagyon fontos számukra… Azt jelenti, 
hogy közelebb kerültek céljukhoz, hogy előbbre lépjenek, és ezért tiszteletet érdemelnek 
másoktól. 

Hétköznapokba ágyazott nevelés – életképek az ugandai gishuknál
A faluban láttam, hogy a gyerekeket minden munkába bevonják, néha igen sokat dolkn
goznak. Arra nevelik őket, hogy bármilyen módon életben maradjanak, mint hegyi földműkn
velők, a legnehezebb körülmények között is. A gishuk gyakorlatilag a túlélésért nevelnek. 
Betekintve a falu egy napjába, igen mozgalmas életnek lehetünk tanúi. A faluban egy 
férfi éppen lángost süt, elcseréli majd vagy eladja. A körülötte sürgölődő, kíváncsiskodó 
gyerekek könnyen ellesik a készítés technikáit, ráadásul néha jut egykegy falat az esetkn
legesen igénybe vett segítőknek is. Mások zöldséget, gyümölcsöt készítenek elő. A heti 
piacra rendszeresen visznek árut, hogy a szomszéd falvak lakóival üzletet köthessenek, és 
betevő falatjuk meglegyen. A gyerekek nekik is segítenek, elkísérik őket. Sütnikfőzni, kerkn
tet művelni, banánt szüretelni és üzletelni fognak, mire felcseperednek. Mindenben részt 
vesznek. Egy kislány testvérét dajkálja, miközben a többiek ugrókötéllel játszanak. Egy 
másik anya éppen lányát biztatja, hogy tologassa kistestvérét egy talicskában, mert sír, 
és neki dolga van. Egy fiú épp egy másik népszerű játéknak, a kerék bűvöletének hódol. 
Továbbhaladva egy másik fiatal fiú keményen dolgozva lisztet őröl a felnőttekkel. 

Lisztet őrlő gishu fiú, Uganda
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A banánfőzés művészete a lányok dolga a gishuknál, Uganda

Generációk és vallások békében együtt, gishu falu, Uganda

(Tomory Ibolya kulturális antropológus, Afrikaskutató írásainak nyomán; fotók: Tomory Ibolya)
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Tiszteletteljes magatartás… 
Hagyomány és nevelés az indiai hindu kultúrában

Mindig nehéz e kontinensnyi ország esetében átfogó, minden területét, népét, vallását, 
kasztját általánosan jellemző vonásokról beszélni, hiszen ahogy az indiai mondás is tartja, 
tíz faluval odébb már más nyelvet beszélnek az emberek. Ennek ellenére így is egy hatalkn
mas, térben és időben egységes kultúra képe rajzolódik ki a kívülálló számára. Nincs ez 
másképp a családi élet és a gyermeknevelés szűkebb területén belül sem. A leírtak csak 
fenntartásokkal alkalmazhatók az indiai szubkontinens egészére, mégis többékkevésbé 
jellemzik azt.
Az Indiában döntő többségben élő hinduk családi életét irányító – számunkra igen szigokn
rúnak és merevnek tűnő – szabályok is több ezer éves gyökerekkel rendelkeznek. Számos 
olyan szanszkrit irat maradt ránk az i. e. I. évezred közepétől kezdődően, amelyek hasonló 
életvitelt szabtak meg az egyén és annak családja számára, mint amelyet még ma is, a 21. 
század küszöbén álló indiaiak többsége követ. Ezek a törvénykönyvek, erkölcskódexek, 
illemkönyvek részletekbe menően tárgyalták a korabeli élet minden lehetséges kérdését, 
de a legfőbb hangsúlyt a helyes, isteneknek tetsző és az emberi élet legfőbb célját: az anyakn
gi világ kötöttségeitől való végső megszabadulást elősegítő erényes életvitel tárgyalására 
és az azzal járó kötelességek leírására helyezték. Ezek a családi élet központi témá ja volt, 
mivel a különböző kulturális és gazdasági tényezők folytán általánossá vált családmodell, 
a nagycsalád formája az egyént soha nem önmagában, hanem mindig a rokonok viszonykn
rendszerében feltételezte. Ahogy ezt egy indiai megfogalmazta: „Egy indiaival mindig 
együtt jár a családja is”. Az említett könyvek tulajdonképpen az egyén rang, kor és nem 
szerint változó, szűk családi körben, illetve a szélesebb társadalmi környezetben betöltött 
lehetséges szerepeit tárgyalják. A család a hindu társadalomban régen és most is a legalapkn
vetőbb szociális egységként működött és működik, a tágabb rokonságot magába foglaló 
klán és a még fontosabb kaszt intézménye mellett.
A nagycsaládban több nukleáris család, szülők és azok gyermekei élnek együtt, sokszor 
kiegészülve más oldalági rokonokkal is. Így minimum 6k8, de általában 10k14 fő tartozik 
az egy háztartásban élő családhoz. A vallási és kasztbeli különbségekből, illetve más, elsőkn
sorban gazdasági megfontolásokból eredő eltéréseket leszámítva, a megszokott gyakorlat 
az, hogy a frissen egybekelt pár a fiú szüleihez költözik, ahol együtt élnek a szülőkön 
kívül a fiú valamennyi fiútestvérével és azok feleségeivel, gyermekeivel is. A család feje 
rendszerint a család legidősebb férfitagja, amely pozíciót – ha fizikailag és mentálisan is 
alkalmas rá – élete végéig betöltheti. A család szinte minden ügyében ő dönt, s bár megkn
hallgathatja mások tanácsát is, a végső szó az övé. A család, mint ahogy az egész indiai 
társadalom maga, szigorúan hierarchizált nem, kor és egyes esetekben kaszt szerint is. 
Működésének és a tagok által betöltött funkcióknak is ez az alapja. Mindez azért fontos, 
mert ezek a tényezők óriási mértékben befolyásolják egy kisgyermek és a belőle váló felkn
nőtt egész életét.
A gyermek születése mindenki által nagyon várt esemény, a család spirituális, szakrális 
életének legfontosabb mozzanata. Ennek központi szereplője az anya, akinek (mint nőkn
nek) legfőbb kötelessége, hogy gyermeket szüljön, s lehetőleg fiút. Erre készítik fel kicsi 
koruktól kezdve a lányokat, ezt várja el tőlük férjük családja, minden nő maga is ezért 
imádkozik. Ha mégis ezt valamilyen oknál fogva nem tudja teljesíteni egy nő, az igen 
szerencsétlenné teheti az életét. Azonban amint anya lesz, nő a hierarchiában betöltött 
szerepe – férje családjának teljes jogú tagjává válik. Így minden nő legfőbb vágya, hogy 
gyermeket (fiút) szüljön férjének. Ezáltal biztosítja férje számára a boldog túlvilági lét zákn
logát: egy fiúgyermeket, aki apja halála után minden évben áldozatot mutat be tiszteletére, 
s egyes hiedelmek szerint az nem kerül a pokolra.
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Így nem meglepő, hogy nagyobb ünneplés kíséri egy fiú világrajövetelét. Nem titok az 
sem, hogy az erőszakmentesség hindu elve, az élet tiszteletének általános érvényű parankn
csolata sem akadályoz meg egyes szülőket abban, hogy leánycsecsemőjüket szülés után 
megölték. Ez azonban ellenkezik minden, a szülő kötelességeire vonatkozó kitétellel, s 
ezért általában valamilyen kilátástalan helyzetre adott kétségbeesett válasz. Fiúk és lákn
nyok megkülönböztetése azonban olyan természetes és eredendő, hogy a legtöbb esetben 
a lányok nem is nehezményezik ezt, viszont nevelésükben jelentős különbségekhez vekn
zet.
A következő elvek azonban általánosan alkalmazandók mind lányok, mind fiúk estében. 
Bár különválasztottuk őket, igazából mindegyik ugyanazon jelenség körül kristályosodik 
ki, ez pedig a tekintélytisztelet.
Az idősek tisztelete minden indiai számára, minden helyzetben kötelező érvényű, a családkn
ban pedig az egyik legfőbb vezérelv. Így a gyermek minden nála öregebbnek engedelmesss
séggel is tartozik. Ennek megvalósítása érdekében a legtöbb szülő úgy gondolja, hogy a 
gyermeket nem szabad szembe dicsérni, főleg nem mások előtt, mert ezt csak ki használná, 
hiszen rájönne, hogy szülei nagyon szeretik, és hogy fontos nekik, ez pedig aláásná a szükn
lői tekintélyt, s mindez az engedelmesség rovására menne.
A fönti elvek oly maguktól értetődőek minden gyermek számára, hiszen mindenütt mink
denkit ezeknek megfelelően láttak viselkedni. Szinte példa nélkül áll az ellenük való lázakn
dás. Ez nem jelenti azt, hogy nem történik ilyesmi, sőt még azt sem, hogy ne lenne kibúvó 
ezek alól a szabályok alól. A gyermek nevelése szempontjából a két legfontosabb ember az 
anya és az apa. Elméletben a gyermeknek az isteneknek járó hódolathoz hasonló tiszteletkn
ben kell részesítenie szüleit. Hogy ez mennyire érvényesül a való életben, az kérdéses.
Ha az apa nem áll a családi rangsorban első helyen, akkor a felette álló férfiak is beleszólkn
hatnak a nevelésbe. Az apa iránt tehát a gyermeknek megkülönböztetett tisztelettel kell 
viseltetnie, még akkor is, ha nem ő a családban a legfőbb tekintély. Az viszont az apa kötekn
lessége, hogy ezt a tiszteletet ne tegye nehézzé saját gyermeke számára.
Kisgyermekkorban lehet ez a tiszteletteljes viszony sokkal közvetlenebb, melegebb is. Bekn
folyásolhatja a kapcsolatot a kaszt kérdése is. Ha az anya alacsonyabb kasztba tarozik, 
mint az apa, akkor a gyermek az általános felfogás szerint az anya státuszát örökli, így 
csak bizonyos időszakokban érintheti meg apját, mivel érintése szennyező rá nézve, s ha 
ezeken kívül ez megtörténik, az apának meg kell fürdenie, és ruhát kell váltania, a gyerkn
meket pedig megbüntetik. Általános azonban az ilyen apák között az a gyakorlat, hogy 
amíg kettesben vannak fiukkal vagy lányukkal, nem bánják annak érintését, de amint 
mások is vannak a közelben, a fentiek szerint járnak el.
Különböző az apa és gyermeke viszonya fiú és lány utód esetében. Bár a fiúknak örülnek 
jobban a családban, ez nem jelenti azt, hogy velük mindenképpen gyengédebben bánnak. 
Több odafigyelést kapnak, több és jobb ételt vagy ruhát, de szigorúbban is fogják őket. 
Esetükben az apák korán kezdik megkövetelni velük szemben azt a tiszteletteljes és távolkn
ságtartó viszonyt, amit a lányok esetében nem tartanak fontosnak, hiszen azok nemsokákn
ra elhagyják a házat. (A szülők igyekeznek őket mielőbb kiházasítani.) Tőlük is elvárják 
a fegyelmet, mégis szabadabban vannak fogva, abból a megfontolásból is, hogy miután 
férjhez mentek, egy idegen házban, a férj és az anyós korlátlan uralma alá vetve, már nem 
élvezhetik a szabad otthoni élet örömeit többé, így addig tegyék azt, amíg lehetséges.
Az apa feladata elsősorban fia nevelése. A fiúk egy bizonyos életkor után, úgy a hattól a 
tizedik életévükig bezárólag végleg kikerülnek anyjuk felügyelete alól. Ezzel számukra 
legtöbbször véget ér a nyíltan szeretetteljes bánásmód, ha egyáltalán volt ilyen. Apjukkal 
az évek során egyre formálisabb, távolságtartóbb viszony alakul ki, ami odáig fajulhat, 
hogy a fiú csak parancsokat kap apjától, és még csak meg sem kérdezheti, mit miért kell 
tennie.
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Hasonlóan hódolatteljes, de még így is sokkal intimebb, szeretetteljesebb a kapcsolata az 
anyának és gyermekeinek. Mindkét nemű gyermek első életéveiben ő játszik a legnakn
gyobb szerepet. A régen népdalokban, mesékben, ma filmeken megörökített klasszikus 
anyakép, amely a minden indiai lelkébe beleivódott Indiakanya szimbólumában teljesedik 
ki, jól jellemzi ezt a szoros kapcsolatot.
A kisgyermekkor végéig az anya irányítja mindkét nemű gyermek nevelését. Ha a családkn
ban a nők és férfiak szállása elkülönül, akkor 6k10 éves korukig a kisfiúk is a nők részlekn
gében lakhatnak. Az újszülöttek anyjukkal kezdenek el aludni, és ez tart egészen addig, 
amíg nem születik egy újabb csecsemő, vagy nem túl nagy már a gyermek ahhoz, hogy 
anyjával aludjon. Ilyenkor az „elválasztás” traumáját úgy teszik elviselhetőbbé, hogy a 
gyermek a neki megfelelő nemű nagyszülőjével, vagy ha ilyen nincs, akkor egy idősebb 
rokonnal, esetleg valamelyik testvérével kezd el aludni. A nagyobb testvérek amúgy is 
sokat vigyáznak a kisebbekre. Az anyára hárul a kicsik evéssel, ürítéssel és nagyon korán 
kezdődő, illemmel kapcsolatos okítása. Ez olyan intenzív és eredményes, hogy kétéves 
koruk körül már tudnak önállóan kézzel enni, ami tekintettel az indiai étkek állagára, 
igen bonyolult mozdulatsor elsajátítását igényli. Képesek egyedül elvégezni a dolgukat, és 
tisztán tartani magukat. Nem sokkal ezután már tudnak segítség nélkül fürdeni (a rituális 
tisztaság miatt nem mindegy, hogy ezt hogyan teszik). Tízéves korukra pedig az illedelkn
mes viselkedés minden alapszabályát elsajátították már, ami alkalmassá teszi őket arra, 
hogy a felnőttek társalgásában szépen, csöndesen, megfigyelőként részt vehessenek.
Az illedelmes és engedelmes magaviseletet a lányok esetében mindennél fontosabbnak 
tartják, mivel feleségként is ezekkel az erényekkel kell majd rendelkezniük. Erre elsőkn
sorban az anya tanítja meg lányát, úgy, hogy mindig rászól, ha az valamit nem jól csinál, 
kritizálta, korrigálja annak viselkedését. Ezt az anya soha nem teszi ilyen intenzíven egy 
fiúval, még az alatt az időszak alatt sem, ameddig az ő felügyelete alá tartozik.
A szülő szinte minden törekvése arra irányul, hogy gyermekét megtanítsa a szabályok 
követésére, de ez nem jelenti azt, hogy ne tartaná szem előtt annak egyéni boldogságát is. 
Vagy, hogy a gyerekek rideg, tisztán autoriter környezetben nőnek fel. Ezt a megengedő 
magatartást egy kistestvér születése hirtelen elvágja, de 2k3 éves kor után általában amúgy 
is véget érne ez a korszak. A kisgyermek ezt a váltást traumaként éli meg, amit egy pótkn
mama beiktatásával azért igyekeznek enyhíteni, de általában a szülők úgy gondolkodnak, 
hogy ez a gyermeket önállóságra neveli, s megtanítja béketűrően elviselni az élet viszonkn
tagságait is.
Mint szinte minden vonatkozása a gyermeknevelésnek, ez azt is célozza, hogy az egyén 
fogadja el, amit születése és sorsa (karmája), valamint hozzátartozói feljebbvalói rá kiszabkn
tak, azt a helyzetet és szerepet. Mindez pedig annak érdekében történik, hogy minél sikekn
resebben és könnyebben beilleszkedjék egy az egyéni vágyaknak szintén korlátokat szakn
bó, merev társadalmi rendszerbe. Sok társadalomkutató gondolja úgy ezek alapján, hogy 
a család alegysége is az indiai kasztrendszernek, ugyanakkor modellje is.

(Forrás: Balogh Réka: Tiszteletteljes magatartás… Hagyomány és nevelés az indiai hinkn
du kultúrában. A világ népei (szerk.: Kézdi Nagy Géza). Kolumbusz Könyvek, EtyekkBotkn
puszta, 2001, 185–187. o.)

A fent leírt elvárások többnyire nem hiányoznak az európai típusú, intézményes oktatás 
műveltségtartalmaiból sem. Az ilyen iskolákban is elvárt az illedelmes, tiszteletteljes viselkn
kedés. Manapság a gyerekek sokan ülnek iskolapadba, kisebbknagyobb távolságot megtékn
ve nap mint nap, hogy odaérjenek és tanulhassanak.
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Falusi iskola a hegyek között, India

Falusi iskola a hegyek között, India

Útban az iskolába, India

Iskolai osztály a himalájai kisvárosban, India

(Fotók: Balogh Réka kulturális antropológus)
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D3 
táblázat

Beszéljétek meg a különböző nevelési módok hasonló elemeit, és jegyezzétek fel a táblázatban!

célok eszközök Műveltségtartalmak módszerek tanárok, átadók    

Lovagi 
nevelés

Tanulás, 
művelődés 
indián 
kultúrákban

Az afrikai 
törzsi 
nevelés és 
műveltség 

A hindu 
nevelés és 
műveltség 
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