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Absztrakt 

A GYERMEK NÉPDALOK TERÁPIÁS SZEREPÉNEK ELMÉLETI PERSPEKTÍVÁJA 

A gyermek népdalok terápiás szerepének elméleti perspektívája című tanulmány 

kiindulópontjai: 1) egyetértünk azzal, hogy bármilyen probléma megoldásában hatékonyabb, 

ha annak az okát és nem csak a tüneteit kezeljük;. 2) egyetértünk azon kötődésről szóló 

elméletekkel, amelyek azt állítják, hogy a legtöbb mentális rendellenesség a kora 

gyermekkorban kialakult anya-gyermek kapcsolatban gyökerezik; 3) nem utolsó sorban, úgy 

véljük, hogy a gyermekkori népdalok hatékonyan alkalmazhatók bizonyos rendellenességek 

kezelésében. Így tanulmányunk első részében azon kötődési elméletekre fókuszálunk, 

amelyek bizonyítják az anya-gyermek kapcsolat fontosságát a gyermek egészséges fejlődése – 

a pszichés fejlődés – szempontjából, különös hangsúlyt fektetve az éneklésen keresztüli 

kifejezésre. A tanulmány második rész- ében azon védekező mechanizmusokat mutatjuk be 

(mint védekező mechanizmus és a védekező viselkedés) a pozitív hatás szempontjából, 

amelyek akár normál személyeknél is megjelennek. A tanulmány harmadik részében a 

gyermek népdalok repertoárjának rövid elemzését mutatjuk be a tartalom szempontjából, a 

dallamvonal felépítése szempontjából és a speciális ritmusokat tekintve mivel mindezek 

tükrözik a 

gyermekek kapcsolatát önmagukkal és másokkal, különösen az édesanyával. A tanulmány 

negyedik rész- ében, a gyermek népdalok zeneterápiában való alkalmazása mellett érvelünk, 

mivel ezek kiválthatnak bizonyos emlékeket a kora gyermekkorból úgy, hogy a leküzdetlen 

traumákat ezután megfelelően kezelik. A tanulmány néhány végső megfontolással zárul. 

mailto:tlmuntean@uoradea.ro


EFOP 3.4.3-16-2016-00021”A Debreceni Egyetem fejlesztése a felsőfokú 

oktatás minőségének és hozzáférhetőségének együttes javítása érdekében.” 

 

 

Kulcsszavak: zeneterápia, védekező mechanizmusok, gyermek népdalok 

Diszciplínák: pszichológia, pedagógia 

Bevezetés 

A kortárs világ hangzó valóságát a komplexitás jellemzi, amit nehéz szavakkal 

kifejezni. Emiatt néha meglepő és szokatlan, időnként sablonos, személytelen karakter, ennek 

köszönetően néha ősi, néha jövőbeli hangzásokkal, de a zene mindannyiunkat befolyásol. 

Manapság az emberi élet minden pillanatában a zene kényelmet nyújt a léleknek, 

kiegyenlíti az elmét, helyreállítja a harmóniát, ahol szükséges, ezzel univerzális gyógyírré 

válik, ugyanakkor a zeneterápia alapja is.  

Ahogy a terápiák más típusainál, a dallamterápia esetén is megvizsgáljuk a kapcsolódási 

elméletek lehetőségeit biztosítva a szükséges körülményeket a páciens számára, hogy 

felfedezze a saját kapcsolatait és kapcsolódási modelljeit, így hasznosítani tudja a saját 

életében. Ebből a nézőpontból, ahogy Bowlby (1988, 138.o.) állítja, a terapeuta tevékenysége 

a következő öt elem végrehajtása: 

- gondoskodik egy biztonságos alapról, hogy feltérképezzék a múlt vagy a jelen 

fájdalmas vagy boldogtalan helyzeteit, ami hatást gyakorol a páciens belső világának 

egyensúlyát befolyásolja; 

- ösztönzi és folyamatosan közreműködik a páciens tudás és felismerési folyamataiban, 

amikor az egyén kapcsolódik saját magával és másokkal; 

- kapcsolatot épít, ami lehetővé teszi a páciensnek, hogy érzékeléseket azonosítson és 

küldjön, készítsen és értelmezzen elképzeléseket, hogy ezzel körvonalazzon bizonyos 

viselkedési mintákat, ami eredményeként kapcsolódhatnak a kötődés típusához;  

- irányítja a pácienst a gyerekkorban és/vagy serdülőkorban megtapasztalt helyzetek 

gyakran nehéz és fájdalmas folyamatainak (újra)felfedezésében, főleg a 

szülőkapcsolatokban, amik a jelen viselkedést okozhatták;  

- megkönnyíti annak a ténynek megértését és elfogadását, hogy az önmagukról 

kialakított kép, a viselkedési mintázatok előzetes tapasztalatokból származnak, vagy 

az egyik szülő által ismételt bizonyos üzenetek hasznosak e a jelen és jövő életre. A 

terapeuta megkönnyíti a régi sztereotípiák megértését és a viselkedés újra 

modellezésének folyamatát úgy, hogy alternatívákat talál a gondolkodás és a 

tevékenység új modelljei alapján. 
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A jelen munkában szeretnénk bemutatni egy elméleti perspektívát a gyermek népdalok 

dallamterápiában betöltött fontos szerepéről azért, hogy az emberi pszichéhez igazodó 

védekezési mechanizmusok és viselkedésmódok alkossunk. A kötődéselméletek 

megközelítése ezt az elképzelést egészíti ki, mivel relevánsnak tartjuk az anya és az újszülött 

között létrejött érzelmi kapcsolatot az anya énekén és a sajátos repertoáron keresztül.  

 

Kötődéselméletek 

Ezen tanulmány egyik kezdő nézőpontja általánosságban azt állítja, hogy az első 

emberhez való kötődés, aki gondoskodik az újszülöttről, meghatározó az egyén későbbi 

fejlődése szempontjából. Az anya és az újszülött közötti kapcsolat a kutatók szerint az intra és 

interperszonális képesség fejlesztésének az előfeltétele, ez pedig tükröződik a felnőttkorban 

megalapozott és fenntartott emberi kapcsolatok szintjén.  

Winnicott (1964, 88.o.) szerint „ha jellemzünk egy kisbabát, azt találjuk, hogy a 

kisbabát és hozzá kapcsolódó valaki mást írunk körül. A baba nem tud egyedül létezni, de 

lényeges része egy kapcsolatnak.” Az újszülött szükségek sorozatával jön világra úgy mint 

védve lenni, gondozottnak, szeretettnek lenni és az anya tudja ezt megadni neki biztonsággal, 

gondoskodással és szeretettel. A kapcsolódó kötődés, ami fejlődik kettőjük között egy 

bizonyos kommunikációra és viselkedésre utal, tapasztalatokon alapul és érzelemspecifikusak 

abban a korban, amiben vannak.  

Bowlby úgy definiálta a kötődést, mint egy „tartós pszichológiai összekapcsoltság 

emberi lények között.” (1969, 194.o.) Így a kötődés típusa leírhatóvá válik olyan irányban, 

hogy az egyén interakciós képessége más emberekkel való kapcsolatoknak köszönhetően 

fejlődik.  

A körülményekre való tekintettel és a mód, ahogy harmonikus kapcsolat létesül az 

egyének között, Bowlby (1988, 130.o.) azt állítja, hogy „minden egyén tudatában kell lennie a 

másik nézőpontjainak, céljainak, érzéseinek és szándékainak, és mindenkinek úgy kell 

módosítani a viselkedésén, hogy a célok összehangolódjanak. Ez azt igényli, hogy mindenki 

megfelelő képet alakítson ki magáról és másokról és ezek folyamatosan alakuljanak a 

közöttük lévő szabad kommunikáció hatására.” 

 

Regresszió – védekező mechanizmus és védekező viselkedés 
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A fruedi elméletek szerint az védekező mechanizmusokat az emberi pszichopatológiai 

megnyilvánulásokkal összefüggésben határozzák meg. Vaillant (1993) más álláspontot 

képvisel és azt állítja, hogy „a védekezés jelenléte önmagában nem a betegség bizonyítéka. 

Bármilyen szervezetlennek, ésszerűtlennek vagy elítélhetőnek tűnik a védekezés a külső 

szemlélő számára, ezek nem mások, mint adaptív válaszok.” (id. Approx.) (Ionescu, Jacquet, 

Lhote, 2002, 29.o.) 

 

A tanulmány kontextusából adódóan azt javasoljuk, hogy a védekezési 

mechanizmusokat a pozitív funkciók szemszögéből vizsgáljuk meg, amiket az ép emberek 

esetében tölt be. Szerzők számos publikációi, mint Lampl – de Grot, 1957; Bibring et al., 

1961; Valenstein, in Plimpian-Mindlin, 1967 és Wallerstein, 1967; Lazarus, 1983; Roth és 

Cohen, 1986 és Van der Leeuw, 1971, egyetértenek abban, hogy a védekező mechanizmusok 

elengedhetetlenek az emberi lélek megfelelő működéséhez, hiszen adaptív funkciókat lát el.  

Laplanch és Pontails (1973) úgy határozták meg a védekező mechanizmusokat, mint 

„tevékenységek különböző típusai, amin keresztül a védekezés specifikus kifejezéseket adhat. 

Az, hogy melyik mechanizmus kap vezető szerepet adott esetben, a vizsgált típustól, az elért 

fejlődési szinttől, attól, hogy milyen mértékben sikerült kidolgozni a védelmi konfliktust, és 

így tovább.  

Általánosan elfogadott, hogy az ego használja a védekező mechanizmusokat, de az 

elméleti kérdés az, hogy vajon az elméleti mozgósításuk mindig feltételezi-e egy szervezett 

ego létezését, ami képes fenntartani őket.” (Bond, 1992, 127.o.) 

Widlöcher, „a védekezés olyan műveletek halmaza, amely célja az intrapszichés 

konfliktusok csökkentése és egyik elemét hozzáférhetetlenné teszi a tudatos tapasztalás 

számára.” (Ionescu, Jacquet, és Lhote, 2002, 32.o.) 

A védekezési mechanizmus Braconier (Doron és Parot, 2006, 78.o.) szerint, „felöleli 

mindazokat az eszközöket, amelyeket az egyén alkalmaz irányításra, ellenőrzi és tereli a belső 

és külső veszélyeket.” 

Vaillant (1993) szerint bizonyos védekezések megfelelőek lehetnek. A következő 

vonásaik vannak: 

- az időbeli perspektíva részét képezik, inkább hosszútávra orientáltak;  

- működési módjuk inkább a feldolgozásra vonatkozik, mintsem az érzéstelenítésre 

(ragaszkodás esetében); 

- specifikusak; 
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- az érzéseket egy pontos irányba vezetik ahelyett, hogy megakadályoznák őket; 

- megkönnyíti mások elfogadását, élvezetessé, vonzóvá teszik az embert (Ionescu, 

Jacquet, Lhote, 2002, 29. o.). 

 

különböző definíciókat Az irodalomban megjelenő külünbüző definíciók elemzése, 

összehasonlítása és szintetizálása érdekében, Ionescu, Jacquet és Lhote (2002, 35.o.), 

kialakították a saját definíciójukat, ami megmutatja, hogy „a védekező mechanizmusok 

tudattalan pszichikus folyamatok, amik a valós vagy képzelt veszélyek csökkentésére és 

törlésére irányulnak, újra formálják a belső és/vagy külső valóságot és megnyilvánulásaikat – 

a viselkedéseknek és az elképzeléseknek hatásuk van – amik lehetnek tudatosak vagy 

tudattalanok.” A védekező mechanizmusok gyűjteményéből kutatók, mint A. Freud, 

Valenstein, Laplanche és Pontalis, Bergeret, Vaillant, Plutchik és sokan mások, e 

tanulmányban javasoljuk részletezni a regresszió néhány aspektusát. A választást az 

indokolja, hogy létesíteni tudunk kapcsolatot a gyermek népdalok, a kötődéselméletek és a 

pszichikum folyamatos igénye az emberi viselkedés szabályozása aspektus között azért, hogy 

megtaláljuk az egyensúlyt és a harmóniát magunkkal és másokkal. A regresszió Ionescu, 

Jacquet és Lhote (2002, 275.o.) szerint egy védekező mechanizmus, amit úgy definiálnak, 

mint „visszatérés – többé-kevésbé szervezett és átmeneti – a gondolkodás korábbi kifejezési 

módjaihoz, az ellenvetésekhez vagy tárgyi kapcsolatokhoz, egy belső vagy egy külső veszély 

előtt, ami okozhat túlzott szorongást vagy frusztrációt.” 

A regresszió egy védekezési mechanizmus, ami Spitz (id. Ionescu, Jacquet és Lhote, 

2002, 67.o.) szerint rendelkezik az alvás mintájával, mint egy visszatérés „a szoptatáskor 

érzett jóllakottságig.” Spitz azt állítja, hogy van egy szélsőségesen közeli kapcsolat az anya-

gyermek kapcsolatok természete között és a védekezési mechanizmusok, amiket az egyén 

időről időre építeni fog, hogy modellezze és strukturálja a saját jellemvonásait. Spitz azt is 

megállapította, hogy ez a kapcsolat „vezeti a gyermek pszichológiai fejlődését egy bizonyos 

minta használatára készteti minden mással szemben.” 

Plutchik (1995) úgy gondolja, hogy minden védekező mechanizmus (tudatos, merev és 

korlátozott megfelelő érték) megfeleltethető a megküzdési módszerrel (tudatos, rugalmas és 

megfelelő), így például, hogy a regresszió egyenértékű a segítségkéréssel. (Conte és Plutchik, 

1995. 26-27.o.) 

Emberi segítségként nem mindig lehetségesek, az egyén valamilyen helyettesítéshez 

folyamodhat, alternatívák mint a zene vagy a művészet más formája. A tanulmányunk 
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esetében javasoljuk építeni a tudatos, rugalmas és megfelelő védekező viselkedést a gyermek 

népdalok alapján, amit az anya énekelt az egyén gyermekkora alatt. Az ötletet a következő, 

Freudhoz köthető állítás alapozta meg: „Van egy visszatérő pálya, ami a fantáziától a 

valóságig vezet: MŰVÉSZET.” 

 

 

 

 

Gyermek népdalok 

Ebben a tanulmányban a dalok univerzumát tárjuk fel a gyermekek folklórjában az az 

elgondolás alapján, hogy "Az agy az a szerv, amelyet minden elképzelhető kognitív 

feladathoz használunk, beleértve a hang zeneként való érzékelését. Mielőtt ez megtörténhet, a 

bejövő hanghullámnak elemezni kell a zeneileg releváns tulajdonságait, különösen az 

amplitúdót és a frekvenciát." (Tan, Pfordresher és Harré, 2010, 51) 

Ezért indítványozzuk a gyermekfolklór dalainak rövid elemzését a sajátos dallam-ritmikus 

szerkezetek, az ötlettartalom, illetve a játékhoz és a mozgáshoz való viszony szempontjából, 

anélkül, hogy utalnánk bármely etno-folklór zóna repertoárjára. 

Bármelyik folklórról is beszélünk, köztudott, hogy a gyerekek repertoárja kis intervallumokra 

épül fel, amit könnyedén el tudnak énekelni. A vokális éneklés nagyon gyakran a harmadik 

szint dallamával kezdődik, amelyet a szintjéhez két hangot adnak, majd a szinthezjhoz, 

fokozatosan elérve a szint pentaton szerkezetét. Ősidők óta a zenei intervallumokhoz 

bizonyos kifejező funkciókat rendeltek. Egy friss tanulmányban Costa, Bitti és Bonfiglioli 

(2000, 8) kimutatták, hogy a harmadik kisebb intervallum (pl. Szo-mi) melankóliával, 

szomorúsággal, a harmadik nagy (pl. Do-mi) pedig stabilitással, örömmel, erővel, 

tisztasággal, ragyogással és nyugalommal társul. Így összefüggés állapítható meg a gyermek 

népdalok alapvető magja és az érzelmek univerzuma között, amelyet a gyerekek már 

kiskorukban felfedeznek. Érdekes megjegyezni, hogy az affektushoz, a csüggedéshez 

kapcsolódó kis szekunder hangköz (pl. mi-fa) kisebb mértékben jelenik meg a gyermekfolklór 

dalaiban. A konszonancián, a hangközönségen alapuló, kifejező funkciót döntően a stabilitás, 

az öröm, az egyensúly területén lévő hangkonstrukciók teljes összhangban vannak a 

gyermekfolklór sajátos ritmusaival, a dalok gondolati tartalmával és az érzelmek 

univerzumával, amit a gyermekkorban tapasztalhatnak. 
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Ritmikus szempontból a gyerekdalok egyszerűek, negyedhangok és nyolcadhangok 

egymásutánjára épülnek, ami stabilitást, mozgásra, játékra alkalmas keretet ad. 

Benkő és Prezsmer (2015, 49) a gyermekfolklór dalszövegei által sugallt mozgások 

elemzésében megállapítja, hogy „a cselekvés lényege: a folyamatos történés…A legtöbb 

esetben a játék egy csattanással ér véget: hirtelen mozgásváltással, szerepváltással, 

felszólítással, kérdéssel stb.” 

A gyermekdalokhoz kapcsolódó mozdulatok egyszerűek. Ezen mozdulatok célja, hogy a 

gyerekeket megismertessék a felnőtt kultúrával, megtanítsák ritmusban járni a gyerekeket, 

hogy később elsajátítsák a felnőtt folklórra jellemző tánclépéseket. A gyermekfolklór dalai 

gondolattartalmi szempontból szorosan kapcsolódhatnak az általuk kísért eseményekhez 

(különböző ünnepek - karácsony, húsvét, pünkösd stb.), vagy a gyerekek gondjait 

illusztrálhatják az általuk felfedezett univerzummal szoros kapcsolatban. 

A gyermekfolklór dalainak szövege egyaránt tartalmazza a regionalizmust; a hitelességüket 

tanúsító archaizmusokat, valamint a jelentésükben vagy formában módosult szavakat. 

Utóbbiak az eredményei az ismételt átalakulásoknak amiket a szavak nem megértése, a 

helynevek változása, a dalfrissítési vágy vagy a gyermekek spontán, változatos értelmezése 

okoz. 

 

Gyermek népdalok a zeneterápiában.  

A gyermekkorban spontán kialakuló magatartásokat és tevékenységeket, 

meghatározhatja a viselkedések öregedése, illetve a felnőttek, de az innovatív zeneoktatási és 

terápiás módszerek is. Bowlby (1988. 122.oldal) állítása szerint, „A jelenléte egy 

rögzítésvezérlő rendszernek és a kapcsolódó az Ön és a kötődési alak(ok)nak, amelyek 

gyermekkorban az elmében épülnek fel, hogy a személyiség működésének központi jellemzői 

legyenek egész életen át.” A kötődés még egy kevéssé feltárt területe a dal. Artikulált vagy 

sem, pontos és esztétikus vagy sem, ez az egyik kommunikációs csatorna, amelyre az anya-

gyermek kapcsolata épül a gyermek preverbális korszakában.  

Az éneklés láthatatlan köteléket képez a személyek között és összehozza őket egy 

közös, boldog helyre a felfedezés és kifejezés számára. Akár egy egyszerű légző gyakorlat, a 

hosszas hang is egy játékká formálható, egy zenei párbeszéddé, egy közös utazás, amit mi 

biztonsági zónának nevezünk.  

Az éneklés hosszan tartó érzelmi érintkezést, interakciót jelent, amelyben a verbális 

kommunikáció csírái megtalálhatók, más tekintetben pedig az magja a jövőbeli zenei és 
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társadalmi kapcsolatoknak. Trevarthen& Malloch (2000) nem csak az artikulált éneklés 

hatásait figyelték meg, hanem az anya hangjának természetes, intuitív modulációja a 

gyermekkel való reakció során, a hintáztatás, alvás és sírás során. (Beer & Birnbaum, 2019, 

121 oldal). 

Mind a sírás, bömbölés és mormolás a gyermek szükségleteinek hangzatos kifejezése 

a szükségleteinek és érzelmi állapotának. Ezek egy általa ismert hangskálán moduláltak, 

melyeket az anya felismer és értelmez, majd ennek megfelelően reagál rájuk. Fokozatosan a 

zene az egyén belső érzéseinek és tapasztalataink kifejező eszközévé válik, melyeket mások 

számára esztétikus, elfogadott és érthető formájúvá alakít.  

A zene, pontosabban a gyermekdalok melyeket először az anya, majd a gyermek 

énekelt, a felnőttkorban énekelve akár a belső hangon, hozzájárulhat az adaptív védekező 

mechanikák és viselkedések formálásához. A regresszió során például, a visszatérés a 

gyermeknépdalokon keresztül, amikor az egyén biztonságot érzett, aggodalommentes volt, 

élvezte a gyermekkor ártatlanságát, fontos része lehet a belső egyensúly helyreállításának. Az 

adaptáció és pszichés önszabályozás a gyermekdalokon keresztül bárki számára elérhető, 

bárhol, bármikor. A hatás jótékony, egyrészt azért, mert felébreszti a kisgyermekkori kötődési 

kapcsolatok emlékét, másrészt azért, mert a fejlődése bizonyos zenei intervallumoknak sajátos 

kifejezőfunkcióival (nagy harmad, kis harmad stb.) rendezve ritmikusan és lassú tempóban 

bizonyos érzelmi állapotokat idézhet elő.  

A zeneterápiában a dalok a gyermekfolklórból többféle szempontból használhatók, 

számtalan helyzet megoldásaképpen. A jövő tanulmányait tekintve, az az ötletet szeretnénk 

előtérbe helyezni, hogy lehet-e sikeresen alkalmazni az aktív terápiában az alkalmazkodó 

(védelmi) magatartások kialakítására. Az éneklés és improvizáció meghatározott témákban a 

gyermekdalokban énekelve, emlékeket idézhetnek elő, érzelmeket továbbíthatnak a 

gyermeknépdalokban, melyek olyan mentális komfortteret hozhatnak létre, melyben az egyén 

menedéket találhat bizonyos szorongásos, depressziós helyzetekben vagy a túlzott stressz elől. 

Optimális körülmények között, úgy gondoljuk, hogy a gyermekdalokra épített védelmi 

mechanizmus felépítése akár művészei teljesítményhez is vezethet, vagy akár életszemlélet 

változáshoz is.  

 

Következtetések: 

Az egyén folyamatosan alkalmazkodik az életkörülményekhez, gyakran használ 

belsőműködésű modelleket, melyek idővel kikristályosodnak. Mivel Bowlby (1969) szerint „a 
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gyermek kötődési kapcsolata az elődleges gondviselőjével belső munkamodellek 

kialakulásához vezet”, ezért fontos, hogy a kapcsolat komplex és erőforrásokban gazdag 

legyen. Az éneklés az anya és az újszülött közötti kapcsolat sajátos eleme, amely első 

szakaszban lehet nonverbális és nem artikulált, és fokozatosan körvonalazódik a 

gyermekfolklór dalainak sajátos repertoárján (altatódalok, játékok, dalok stb.), az élet 

következő szakaszaiban. 

 Az éneklés felértékelődése a legkorábbi kortól, hogy önmagával való kapcsolat 

kialakítása érdekében és másokkal kiegészíti azt a gondolatot, hogy „A belső munkamodell 

egy kognitív keret, amely mentális reprezentációkat tartalmaz a világ, az én és mások 

megértéséhez. Az ember interakciója másokkal az emlékek és belső modelljük által állított 

elvárások, amelyek befolyásolják és segítenek megítélni a kapcsolatukat másokkal.” 

(Bretherton, & Munholland, 1999).  

 A gyermeknépdalokban az emberi identitás legjavát képviselik, melyek mélyen az 

elmében és lélekben gyökereznek, és ezek az első dalok melyekkel az ember kapcsolatba 

kerül, mikor az anyja énekel. A zeneterápiában ezek a dalok képviselik a legsarkalatosabb 

gyógyító hatást. 
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