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koDÁly zolTÁn és kARÁCsony sÁnDoR 
elveinek TÜkRÖzŐDése A moDeRn 

PeDAgógiAi FilozóFiÁBAn
tut

Antal-lundström ilona

A pedagógia és filozófia kapcsolata
Az európai filozófia, vagyis a gondolkodás szeretete a pedagógiai problémák 

közvetlen nyomása alatt született (az athéni gondolkodók között), úgy is lehetne 
nevezni, mint „az embernevelés/-formálás általános elmélete”.

Az ember három gondolati formát használ: az empirikust, amely a külső vi-
lág tényeit célozza meg; a morális gondolkodást, amely a szociális világot és 
annak viszonylatait kutatja; végül az esztétikai gondolkodást, amely magát az 
embert, annak belső, exisztenciális / egzisztenciális világát tartja vizsgálódási 
területének. Az említett gondolati formák adták az alapot a különböző filozófiai 
ágak, a modern filozófiai elméletek kialakulásához. Filozófiai örökségünk arról 
tanúskodik, hogy az emberi gondolkodás alapvető formái mindmáig meghatá-
rozzák a filozófia különböző megjelenési formáit (tudomány, erkölcs, esztétika), 
és lényegében a régi ideálra vezethetők vissza. 

meg kell jegyeznünk, hogy a filozófia értéke nem abban rejlik, hogy megoldá-
sokat adjon fontos kérdésekben (megoldás csak cselekvésen keresztül érhető el), 
hanem abban, hogy meghatározza a problémát, és javaslatot ad a megoldás mód-
jaira vonatkozóan. ez a nézőpont megkönnyíti, hogy a filozófiát mint fogalmat 
a gondolkodással és ne a tudással, a tudományok területével kapcsoljuk össze. 
A filozófiai az emberi gondolatok alapformáit és a filozófia ágait is magában 
foglalja: az igaz (empirikus gondolkodás), a jó(morális gondolkodás) és a szép 
(exisztenciális / egzisztenciális gondolkodás). Hosszú időn át,még a reneszánsz 
alatt is az emberek a „szép” szót a gondolatok, érzelmek, élethelyzetek megjelölé-
sére, vagyis főleg a belső szépségre, egyfajta emelkedettség jelölésére használták.

A szép emberi vonások, a lélek szép tulajdonságai, szokásai, a szép tudomá-
nyok ismertfogalmak ez időből. A kalokagathia szó harmóniát jelent a személyes 
gondolatok, viszonyok és érzelmek között, a szép, jó és igaz egységét az ember-
ben, vagyis konkrétabban azt, hogy mit ért meg a világból, viszonyát másokhoz 
és saját magához ebben a világban (existens). A kalokagathia tehát a legbelső, 
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legszemélyesebb gondolatok összegzése, az egyéniség magva, esszenciája, ezért 
nehéz szavakban kifejezni. A belső, legtitkosabb történéseket, érzelmeket az 
exisztenciális egzisztenciális kérdések, problémák kapcsán sokkal könnyebb szó 
nélküli, vagyis esztétikai, szimbolikus reprezentációkkal kifejezni, feldolgozni. 
ezért és ilyen alapon az élet fenntartása miatt fontos az esztétika, a művészet.

 A fentiek alapján a művészet lehetőség önmagunk jobb megismerésére. ko-
dály írta a zene szerepéről az életünkben:

 „A zene lelki táplálék, és semmi mással nem pótolható....vannak a léleknek 
régiói, amibe csak a zene világít be. A zene rendeltetése belső világunk jobb 
megismerése, felvirágozása és kiteljesedése. A népek legendái isteni eredetűnek 
tartják. s ahol az emberi megismerés határait érjük, ott a zene még túlmutat 
rajtuk, olyan világba, melyet megismerni nem, csak sejteni lehet.” (Mire való a 
zenei önképzőkör? 1944)

érdemes elemezni, mely gondolkodási formákat tart fontosnak a ma társadal-
ma, ezen belül a pedagógia és mi a következménye ennek.

mind a filozófia, mind a pedagógia egy három részből álló feladatot hivatott 
elvégezni:

1. elemezni és kritizálni a jelenleg érvényes célokat.
2. Rámutatni azokra az értékekre, amelyek elöregedtek, üressé váltak.
3. Hangsúlyozni és világosan kifejezni azoknak a speciálisan kialakított filozó-

fiai-pedagógiai elméleteknek a következményeit (várható eredményeit), amelyek 
fontosak a társadalom jövője számára.

A filozófiai gondolatok és elméletek a pedagógiai műhelyekben válnak konk-
réttá és kipróbálhatóvá.

A társadalom életében a pedagógiának három egymásra épülő szintje figyel-
hető meg: a legismertebb a gyakorlati, alkalmazott szint az oktatási intézmé-
nyekben, a következő a működés elméleteit kialakító és a pedagógiai cselek-
vést irányítószint és végül a teljes rendszert megalkotó, meghatározó filozófiai 
szint. A pedagógiai gyakorlat minősége, beállítottsága azon múlik, hogy milyen 
filozófiai alapállást fogalmazott mg a vezetés. ez dönti el, hogy kik lesznek a 
gyakorlat irányítói, akiknek feladata a helyes irányban történő haladás, hiszen 
ők fogalmazzák meg a működés elméleteit. Azt is hangsúlyozzuk, hogy ettől 
függetlenül a tanár és a művész munkáját is saját világnézete, emberszemlélete 
jellemzi minden tettében, döntéseiben, minden megnyilvánulásában. Az egyéni 
állásfoglalás a tudatos cselekvésben nyilvánul meg, a személyiség lelkiismereti 
szabadsága lehetőséget kínál a választásra, vállalva annak minden következmé-
nyét (Antal-lundström 2006).
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magyarországon a kodályi pedagógiai filozófia elvei adták az alapot a teljes 
zeneoktatási rendszer kiépítéséhez. egy nagyon kritikus történelmi helyzetben, 
az első világháború után kezdtek alakulni kodály zoltán pedagógiai elvei, melyek 
az akkori társadalmi probléma megoldásaként a nemzeti tudat erősítését, az 
összetartás erejét hangsúlyozták, és ennek megfelelően alakította anyagát, mód-
szerét. kodály 1927-ben Angliában, a Psalmus Hungaricus londoni bemutatóján 
hallotta a tisztán csengő gyermekkar éneklését, ami a szolmizáció bevezetésére 
inspirálta a magyar iskolákban. volt azonban egy általánosabb, távlati célja is, 
amelyet így összegzett: „minden teendőnk egyetlen szóban foglalható össze: 
nevelés… megmutatni a millióknak az igazi zenét, s ezzel boldogabbakká és 
jobbakká tenni őket… A zene nem magánosok kedvtelése, hanem lelki erőforrás, 
a melyet minden művelt nemzet igyekszik közkinccsé tenni. kapja meg belőle 
részét minden magyar gyermek!” (Zenei belmisszió, 1934. in kodály 1954, 44.)

kodály zoltán az idők változásával fokozatosan alakította ki pedagógiai-fi-
lozófiai elveit.

A második világháború borzalmainak hatására másként láthatta a magyarság 
helyzetét, mert néhány év múlva már így írt: „A nagy cél: európai magyarokat 
nevelni. Bár kétségtelen: az iskola első nyolc évében a hangsúly inkább a ma-
gyarra essék.” (Az iskolai énekgyűjtemény előszava, 1943. in kodály 1954, 90.) A 
legnehezebb időkben, a háborús években készített tananyagot, kutatta, hol lehet 
gyermekhangszereket készíteni, olcsó kottaanyagot adni a kicsik kezébe, így jött 
létre a szó-mi füzetek sorozata és a tanítás módszere Ádám Jenő segítségével. 
kodály a zenei nyelv megismerését és a kórus hatását tartja fontosnak az ifjúság 
alakításában. Bartókkal kutatták és alkalmazták a népi hagyományt a hosszútávú 
pedagógiai célok elérésére. 

Dewey hangsúlyozza, hogy ha a pedagógiai gyakorlat céljai és módszerei nem 
töltődnek fel a széles látókörű és megértő áttekintés lelkületével, vagyis nem 
érzi át szerepét a jelenlegi életviszonyok között, ami a filozófia képviselőjeként 
feladata lenne a társadalomban, akkor egy hiányosan, hanyagul végzett praktikus 
rutinná válik. Azzal, hogy elméleteket alkot a jelenlegi iskolai gyakorlat alapján, 
nem oldja meg a pedagógia nagy problémáit, és nem tudja megtalálni az új pers-
pektívákat, megoldásokat, amelyek nélkülözhetetlenek a konkrét helyzet megvál-
toztatásához. ezért van szükség a filozófiára a társadalom kritikus időszakaiban.

„A filozófia legtömörebb, legmélyrehatóbb meghatározása úgy adható meg, 
hogy az az oktatás elméletének legáltalánosabb formája. A filozófia, a pedagógia, 
a szociális ideálok, valamint a módszerek megújulása kéz a kézben halad. Ha 
a pedagógia megújulására nagy szükség van mostanában, ha a hagyományos 
filozófiai rendszer alapvető gondolatainak áttekintő kritikájára van igény, akkor 
ez az átfogó társadalmi változásoknak a következménye, amely a tudományok 
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haladását, fejlődését követve a forradalmian új, demokratikus irány felé, időről 
időre arra kényszerül, hogy megújítsa önmagát.” (Dewey 1997, 385.)

Az esztétikai, művészi kifejezésformák a valóságot szimbolikus formákban, 
kódolt reprezentációkban ábrázolják és néha a tudat legmagasabb szintjére emel-
nek bennünket a katartikus hatások segítségével. ennek következménye, hogy 
a különböző esztétikai aktivitásban való tudatos részvétel fejti ki a legerősebb 
hatást a személyiségben.

A pedagógiában erősíteni kell tehát az élménygazdag részvétel technikáját, 
amely jelen volt a népi kultúrában és amit a személyiség változásának és fejlő-
désének serkentésére Comenius óta használtak. 

karácsony sándor a gyakorlati pedagógia terén fedezte fel azokat a jelensége-
ket, fontos elméleti megállapításokat, melyek meghatározták későbbi pedagógiai 
előadásait, áthatották az ifjúsággal végzett munkáját. A pedagógiai rendszer tel-
jességében átfogó változást szeretett volna előmozdítani. Az irodalom oktatá-
sában új megközelítést javasol, művészi légkörben aktív részvétellel, valamint a 
fontosnak tartja a népdalok és a hagyomány szerepét. Pedagógiai elvei alapvető 
változást sugallnak. Az aktív és intenzív folyamatban résztvevő pedagógus és 
diák kölcsönös viszonyában a „másik” fél tiszteletben tartását várja el és mindig 
egyenrangú társként beszél a fiatalokról. Az egyik legfontosabb alapelve a pe-
dagógiai folyamatban való demokratikus részvétel, mely előkészítette a modern 
esztétikai filozófia elméletét.

A radikális esztétika filozófiája
 Ha megvizsgáljuk a legújabb esztétikai filozófiai irány, a radikális esztétika 

meghatározását isobel Armstrong megfogalmazásában, észre kell vennünk az 
indítékok hasonlóságát kodály és karácsony céljaival, hiszen hozzájuk hasonlóan 
az a politikai akarat serkentette, amelynek célja az esztétikai kultúra demokrati-
zálása volt, abban a reményben, hogy az emberek viselkedése és érzelmei neme-
sebbekké válnak a társadalmi és közösségi viszonylatokban. ugyanakkor szük-
ségszerűvé vált a hagyományos esztétikai értékelés alapjának megváltoztatása 
is. (Armstrong, 2000) karácsony javaslata 1943-ban: a társas vonatkozásoknak 
élőnek kell lennie, az oktatásban kis reformok helyett az egészet kell változtatni, 
művészeteket művészi légkörben, tapasztalatokkal kell oktatni, nevelni.

isobel Amstrong rámutat arra az ellentmondásra, amely az elit magasabb 
kultúrája és a munkásosztály/parasztság autodidakta kultúrája között feszül. 
ugyanakkor nincs bizonyítékunk arra, hogy az esztétika legbelső, lényegi része 
a jóléthez, gazdagsághoz és hatalomhoz kötődik, inkább az ellenkezője igaz, 
vagyis hogy az esztétikai érzék nem ezen múlik, a tehetség nem származásfüggő. 
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karácsony sándor a „magas és népi kultúrának”, illetve az alsórend és a felső 
rend tudományának nevezi a jelenséget, rámutat a magas „életidegen” voltára 
és műveletlen középosztályt, gyökértelen felső réteget emleget, kiemelve a gyö-
kerek keresésére indult Bartók és kodály szerepét. következtetése: „megkövült, 
mozdulatlan kultúrában vesztegel népünk”.

Armstrong felhívja a figyelmünket arra is, hogy amíg a doxa az uralkodó 
irányzat híveinek termékeként erősíteni igyekszik osztályuk, a művészet feletti 
hatalmat birtoklók uralmát, és elősegíti a kulturális tőke igazságtalan, demok-
ráciát sértő elosztását, addig az általunk említett esztétikai tevékenység során 
szerzett élmény, tapasztalat, vagyis az „aesthetical experience” a totális demok-
ráciához vezet, és azon alapul, mivel általánosan emberi és univerzális (Armst-
rong 2000).

karácsony hangsúlyozza a demokratikus lehetőséget a kultúra területén, sze-
rinte a kor feladata a „szociális felelősség” kialakítása. kodály tömör megfogal-
mazása is ezt jelenti, hiszen: „A zene mindenkié”. később így fejti ki gondolatait 
a Bartókkal közös nagyívű és hosszútávú pedagógiai célról: „Feltetszett előttünk 
egy, a népből újjászületett magyarország képe, s erre rászántuk életünket.”

A radikális esztétika pedagógiai következményei
A radikális esztétika egyik alapelve az, hogy az esztétikai aktivitások formál-

ják az emberi személyiséget. A kutatások tükrében azonban azt is látni kell, hogy 
a különböző művészeti területeken és a kompetenciák hatékonyságában nem 
automatikus a fejlődés. ennek feltétele a hosszabb ideig tartó részvétel a formáló 
aktivitásokban és a demokratikus légkörben zajló tudatos pedagógiai vezetés. 
karácsony sándor elve az autonóm személyiségről, a küldetésszerű pedagógus 
életről, nézőpontja a „másik emberről” elgondolkodásra késztet bennünket ma 
is, bár e gondolatok fontossága csak napjainkban igazolódott tényszerűen..

ma már azt is bizonyították, hogy az esztétika alapvető indíték és erő a 
teljes emberi tapasztalatszerzés terén, és központi szerepe van a jó életérzés 
megtalásában és a belső késztetések serkentésében. Kodály Zoltán szerint: „A 
tudományos és a művészi nagyság gyökere egy: az igaz ember, a „vir justus”. 
egy másik ide vonatkozó gondolata: „erős érzelmek nélkül a tudományban sem 
lehet nagyot alkotni”

Az utóbbi évek esztétikai filozófiájának megállapításai szintén ezt igazolják: 
érzelmeink a megértésünk színvonalától függnek. mialatt a művészet terén nő 
a megértésünk, megváltozik érzelmünk is, ezért a művészetet és az esztétikai 
aktivitásokat a tanulás, a megértés és a fejlődés eszközének, közvetítőjének kell 
tekinteni, hiszen az ugyanúgy a tudáson és megértésen is alapszik.
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„Az a mítosz, amely azt mondja, hogy az ésszerűség és a megértés a tudo-
mányhoz tartozik, az érzelmek, fantázia és intuíció a művészetekhez, nagyon 
veszélyes.... óvatosnak kell lennünk vele, mert ez a mítosz a szubjektív tanok 
legcsökönyösebb és legrombolóbb kifejezése. ez tönkreteszi az igazi művészet 
létrejöttének minden lehetőségét és meghamisítja, elferdíti a többi terület és a 
tudományok karakterét”. (Best, 1992).

karácsony fontosnak tartja a megértés, az autonómia kialakulásának folya-
matát a nevelő és a tanítvány viszonyában. A modern esztétikai filozófus, Hugo 
meynell szerint az emberi tudatosság alapelemei négy különböző területet érin-
tenek: tapasztalat, megértés, megítélés és határozat/döntés. A jó művek ezeket 
a tudatossági elemeket gyakoroltatják, egyre magasabb szinten. minden olyan 
emberi viselkedés, amely nem korlátozódott az automatizált, reflexszerű rea-
gálásokra, a cselevő személy részéről e területeknek egy kombinációja, vagyis: 
tapasztalatok vagy azok hiánya; megértés és annak hiánya; megítélés és annak 
elkerülése; döntés és annak megtagadása. (meynell, 1997)

karácsony autonómia fogalmát is ezek a fokozatok jelentik. A tapasztalatai 
alapján elemző, megértő és itéletet hozni képes ember tud és mer felelősséggel 
dönteni, ezért nevezhető érett embernek, a gyermek-, növekvő- és ifjú- valamint 
fiatal felnőtt szakaszok után. martha nusssbaum szerint az improvizálás terén 
is gyakorolható fontos döntéshozatali képesség az egyik legfontosabb, amit meg-
tanulhatunk az életre.(nussbaum, 1995)

A következő részben a karácsony sándor által felvetett problémát igyekszünk 
megvilágítani: „Mit jelent magyarul: nevelni? – professzoraim máig adósak a vá-
lasszal – és itt azt közlöm veletek, ahogyan az emberiség legjobbjai látják a pedagó-
giát, hátha Ti tovább juthatnátok, bebizonyíthatnátok, hogyan és miben tévedtünk 
mi?” ( Magyar nevelés, a Balatonszárszón 1943-ban elmondott előadás alapján.)

 Az Ő nyomdokain haladva indulunk tovább.

A pedagógia modern meghatározása
„A pedagógia az a tudomány, amely alakítja, formálja a növekvő ember út-

ját a jobb élet tartalma, formája és célja irányában, de ugyanakkor a növekvő 
személyiséget arra készteti, hogy saját maga foglaljon állást helyzetéről, aktív 
részese legyen önfejlesztésének. A pedagógia egy kultúrtudomány, (elméletei 
kultúrákhoz kötődnek és kultúrákat hidalnak át) de nem határolható be foglal-
kozástudománnyá.” (Michael Uljens, 2001)
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A pedagógia célrendszere

       Antal-Lundström I., 1996.

Nevelés célja: A belső szabályzó, irányító komponens kialakítása, az egyé-
ni és a közösségi irányban ható önfejlesztés, valamint az érzelmi fogékonyság 
alakítása, (bizonyos meghatározásokban az érzelmi/szociális intelligenciaként 
emlegetik), ezeknek együttese szociális kompetenciát eredményez.

Oktatás célja Az általános kulturális komponens kialakításának területe a 
pedagógiai rendszerben. Pontosítva: a kommunikációs kódok vagyis a zenei, 
vizuális, kinesztétikus, logikai, nyelvi kifejezésformák elsajátítása, (közös meg-
nevezéssel a kommunikációs készségek,) valamint az absztrakt és elemző gon-
dolkodási képesség kialakítása. ezeknek együttese kommunikációs és kognitív 
kompetenciát eredményez.

Képzés célja: A gazdasági irányú, megélhetést adó komponens, a szaktudás 
és szakmai képességek megszerzésére irányuló elméleti és gyakorlati terület. 
ide tartozik a mesterségek etikájának elsajátítása is. (Antal-lundström i, 1997)

A pedagógia szerepét, az alapvető filozófiai nézetet kodály és karácsony is sok-
szor, sokféle módon közelíti meg és az életszerűséget említi fontos tényezőként, 
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vagyis a használható, életvitelt alakító cselekvési képességeket tartja fontosnak 
a pedagógia céljaként. nem véletlen, hogy mindkét filozófus lelki erőforrásról, 
intenzitásról tesz említést a pedagógiai munkában

 „emberileg is részesévé kell válni a hagyománynak, s ezzel egy embercsoport 
lelki életének… Az életből kell tehát kiindulni, az élő, nehezen bár, de megis-
merhető mából. nem könnyű ez a megfigyelés, különleges emberi képességet, 
sokoldalú iskolázottságot kíván. De a cél és az eredmény megéri a fáradságot. 
ez a fajta tudomány sohasem válhat üres szalmacsépléssé, mert tárgya és célja 
egyaránt: az élet. erős, átfogó érzés nélkül a tudományban sem lehet nagyot 
alkotni.” (kodály, 1933) 

 „A pedagógiai viszonyulás egyike az emberi lélek legmagasabb fokú intenzi-
tásban beálló reakciójának.”..Az ifjúság magasabb intenzitású kategória az értel-
miségnél... Haladás, fejlődés csak az ifjúság problémalátásának akarati nyilvánu-
lásaiból fakadhat. „egyetemes lelki ébredésre érett a helyzet”! (karácsony, 1943)

„A zene nem magánosok kedvtelése, hanem lelki erőforrás, amelyet minden 
művelt nemzet igyekszik közkinccsé tenni. kapja meg belőle részét minden ma-
gyar gyermek!....méltó, hogy a társadalom mellé álljon. maga javára teszi.” (Zenei 
belmisszió, 1934.)

„minden teendőnk egyetlen szóban foglalható össze: nevelés. mit kellene ten-
ni? Az iskolában úgy tanítani az éneket és a zenét, hogy ne gyötrelem, hanem 
gyönyörűség legyen a tanulónak, az egész életére beleoltsa a nemesebb zene 
szomját... A közvetlen megérzés útján kell egyengetni... sokszor egyetlen élmény 
megnyitja a fiatal lelket a zenének...Csak cél és eszköz legyen összhangban, ha 
ég a lélek tüze, mindig elérhető a művészi tökéletesség. (...) A jobb jövő előkészí-
tésére már ma is sokat lehet tenni.” (kodály)

karácsony szerint a nevelést modernné, magyarrá és hatékonnyá kell tennünk, 
ezért elsősorban a pedagógiai alapviszonyt kell megváltoztatni. követelmények 
a pedagógiai törvény alapján: autonómiára, őszinteségre, világosságra, szabad-
ságra és küldetésre nevelés. ezeket a jellemzőket a pedagógusok nevelésében 
különösen fontosnak tartja.

 „ A társadalmi elöregedés szellemi állapotát jellemzi, hogy a dogma me-
revségével, a szabályok büntető szankcióival lépnek fel a más nézetet vallókkal 
szemben...A közösség a népben érez, az értelmiségben gondolkodik, és az ifjú-
ságban akar. A lélek szerinti professzor nem értelmiségi,, hanem a „szofokrácia” 
tagja, a becsületes kétely a problémalátás előfeltétele”.(karácsony, 1943)
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A pedagógia problémái és feladata:
A társadalom azért teremtette és tartja fenn pedagógiai rendszerét, hogy ezzel 

segítsen a közös értékek, viselkedési normák és cselekvési képességek kialakí-
tásában egy mindenki számára szükséges szinten, mert e nélkül nem működik 
a társadalom. 

karácsony sándor 1943-ban Balatonszárszón A magyar nevelés című előadá-
sában mondta: „két nagy tévedés van a rendszerben:

 1/ a felnőttek olyan életre készitenek fel, amiről fogalmuk sincs,
 2/ a gyermekeiket tökéletlennek, ők magukat tökéleteseknek gondolják”, így 

is kezelik őket.
A harmadik probléma: „Az iskolában elsajátított magaskultúránk nincs szer-

vesen beleépítve a magyar életbe, az alsóbb néposztályokban hiányzik a rezo-
nanciája. nem érti, nem követi, nem méltányolja, sőt nem is tiszteli az alsórend 
a felsőrend tudományát. nem hiszi hogy abból valami jobb vagy szebb fakad-
hatnék”. sajnos, mindezek a tévedések ma is léteznek!

A modern pedagógia vezérlő elve az olyan oktatás, amely minden gyermek 
személyes adottságait (tehetségét) szándékszik készséggé fejleszteni teljesítőké-
pességének legmagasabban elérhető fokáig, hogy egy jövendő társadalomban 
demokratikus állampolgárként és humánus lényként tudjon élni.

 
„A demokrácia ezen a ponton kettőt jelent: az egyik a zenei művelődés esz-

közeinek hozzáférhetővé tétele mindenki számára, a másik: nemzeti sajátságok 
teljes érvényesítése.” (kodály: Magyar zenei nevelés, 1945)

karácsony gondolatai hangsúlyozzák hogy társadalmi méretekben problema-
tikussá vált „a másik ember” kezelése, a demokratikus pedagógiai viszonyulás 
alapállása, melynek célja a növekedés. A kor nevelésének tartalma, feladata: a 
„szociális felelősség”. itt a radikális esztétika elve szerint szorosan kapcsolódik 
a társadalom értékeinek, rituális kultúrájának, a hagyomány megőrzésének fon-
tossága, vagyis a népi kultúrák szocializáló hatásának használata a pedagógiai 
gyakorlatban:

„A hagyomány ugyanis nemcsak arra tanít meg, hogyan kell viselkednünk 
bizonyos helyzetekben, hogyan használjuk érzelmeinket, de abban is segít, hogy 
tudatosan kontrolláljuk reakcióinkat, megfelelő érzelmi, lelki beállítódással sza-
bályozzuk válaszadásunkat a társadalom formális és váratlan helyzeteiben is. 
ez a közös kultúra és közös tudás kapcsolja egybe az egyént a közösséggel. egy 
speciális tudásforma képződik így, amely tapasztalatokat tartalmaz egy közös 
világról, de a dolgok megértése a közös érzelmeken átszűrődik, és mélyen be-
ágyazódik a kulturális aktivitás élménye alatt. érzelmeink esztétikai nevelést 
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és képzést igényelnek a közös tudás gyakorlására és alkalmazására, és a népi 
hagyomány kitűnő alkalom erre” (Benkéné Antal i.1987)

  
utószó

A nagyon tartalmas, sok fontos gondolatot bemutató konferencia délutáni 
részében felvetődött néhány érdekes jelenség az ifjúság és az esztétika viszonyá-
ról, a mai megoldatlan kérdésekről is. A cikket záró gondolat a dialógusról és a 
szakmai párbeszéd jelentőségéről segítséget adhat egy karácsony sándor szelle-
mében megtartandó jövőbeli esztétikai/zenei neveléssel foglalkozó konferencia 
hangulati előkészítésében.

„A dialógus egy kölcsönös felvilágosító és megtisztító folyamat, ugyanakkor 
a közösségi gondolkodás ténye is bizonyítást nyer általa. A párbeszédben az a 
fontos, hogy előbb mindenki saját tudását és annak hiányosságait ismerje meg az 
adott témában, ugyanakkor világosan lássa a másik lényét, szándékait, tudását, 
vagyis legyen tudatában a „másiknak”. A dialógus ily módon gondolatok cseré-
je, a tudás képzésének egy formája lehet, és a pedagógia filozófiai elméletének 
megváltozásához vezethet”. (molander, 1998). 

Reméljük, a két nagy pedagógiai filozófus felidézett gondolatainak elemzésé-
vel sikerül kialakítani egy ilyen szakmai párbeszédet, „társas gondolkodást”, az 
esztétika pedagógiai lehetőségeiről.
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