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pedagógiájának a kulturális antropológia nézőpontjából

tut
lázár imre

Az az út, amelyet az európai szellem a hódító és pusztító huszadik századában 
megtett, az önismeret és az önvizsgálat útja is volt, s e reflexív fordulatához a 
hódoltatott távoli világok hírhozói is hozzájárultak. A századelő művészeti for-
radalmát a hangversenyterembe, balettszínpadra és a kiállítótermekbe betörő 
ősi, törzsi, orientális vagy paraszti és az uralkodó esztétikai rendet átrendező 
szellemi képletek, hagyomány, látásmód, alkotói törvény táplálta: akár Bartók 
vagy sztravinszkij, akár gyagilev vagy Picasso művészetére gondolunk. Új rit-
mika, új szolfézs, az egészet – ősit és modernt – egyszerre szemlélő látásmód 
született. A hódítót hódította meg a meghódított. A gyarmatok ősi világa átala-
kította a modern esztétikáját, a megrendülő paraszti világ a polgári lét széptani 
és erkölcsi rendjét, kelet és Dél előőrsként fölfedeztette kozmológiáit, rítusait, 
jelképeit, hogy az évezred végén embertömeigek is birtokba vegyék nyugatot, 
mielőtt az ezredforduló globalizációjával mindent uniformizálni kezdett volna. 
Úgy tűnt a szecesszió a tömeg (mint ipari termék) és az egyedi (mint kézműves, 
személyes) között egyensúlyt teremt, de jöttek a világháborúk, a Bauhaus szo-
ciálisan elkötelezett racionalista, ipari esztétikája, a modernizációk tömegelvű 
bolsevik, náci és fogyasztói változatai, és a századelő aranykort kereső vágyait a 
századközép rémségei megtörték. 

ebben a sorstérben nyert új értelmet a Trianon-trauma utáni magyarország 
két háború közötti modernizációjában a vergődő és útkereső, fiait az iparosodó 
világba küldő parasztság szellemi kincse. ennek a tájékozódásnak fontos doku-
mentuma a Bartha miklós Társaság képviseletében megjelentetett kiáltvány, 
József Attila és Fábián Dániel közös írása, mely a ki a faluba címet viselte. A 
néprajz, a falukutatók, a népi irodalom szociografikus feltáró munkájának tudo-
mányos és irodalmi eredményei mellett a létforma veszendő mágikus realizmu-
sa, természetközeli és autonóm önellátó szerves világa kivételes tudományos és 
irodalmi korszak táplálója volt. ebben a közegben lombosodott ki egy antropo-
lógiai tekintetben meghatározó pedagógiai-filozófiai életmű, karácsony sándoré, 
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kinek tanítványai: lükő gábor, oláh Andor, gunda Béla, Jánosi sándor, vagy a 
tudományfilozófia és -történet világában lakatos imre, vekerdi lászló – vagy 
a hatását felvállaló gondolkodók mint Buda Béla, vagy a kolozsvári szilágyi n. 
sándor változatos diskurzus térképet rajzolnak elénk. A hazai néprajz, a kommu-
nikációtudomány, a pedagógiatudomány vagy a cserkészet, a táncház-mozgalom, 
a természetgyógyászat mozgalma mind más lenne karácsony sándor nélkül. 

A magyar zenei, képzőművészeti és építészeti szecesszió sajátos reneszánszát 
hozta magával az, hogy az ötvenhatos tragédia utáni magyar értelmiség számára 
a Bartók-modell, az organikus építészet és a szerves kultúra illetve a táncház-
mozgalom az önazonosság, az újító értékőrzés, és a szellemi ellenállás eszköze 
lett. Bár a kodály-módszer – kegyelmi kivételként – évtizedeken keresztül a hi-
vatalos pedagógia részét képezte, a rendszerváltás utáni időkben a globalizációs 
nyíróerőknek éppúgy áldozatul esett, mint ahogy nemigen épültek a fővárosban 
organikus posztmodern épületek, nem forgattak – néhány kivételt leszámítva – 
ilyen témájú filmeket az utóbbi két évtizedben, és sajnálatos irodalmi viták von-
ták kétségbe a népi gyökerű irodalom nagyjainak életművét, mint nagy lászló, 
Juhász Ferenc, illetve az említett mágikus realizmus olyan alakjait mint nyírő 
József, vagy Wass Albert – akiket egyébként a (még) olvasó közönség szeretete 
az irodalomtudományt is meglepő módon magasra emelt.

A jelen nem kedvez e mindannyiunk szellemi jussának tekinthető hagyomány-
kincs általános átörökítésének. Az írásunk elején jelzett kulturális feszültségtér, 
a helyi világok és a globalizáló új világrend drámai párbeszédében a tömeg-
kommunikáció, Hollywood, egy mcdonaldizáló/coca-kolonializáló fogyasztói 
„pláza”életérzés ipari-hatalmi túlsúlyával áll szemben a csak munkával, szor-
galommal, kitartással, alázattal és rengeteg szeretettel átadható – egyébként 
rengeteg örömet, önkifejező méltóságot és nemességet kínáló hagyomány. 

épp értékessége jelent gondot a globalizáció ügyvivőinek és ideológiai kapu-
őreinek, mert ahogy egy helyütt a kodály módszer pedagógiai sorsát átvilágító 
gönczy lászló fogalmaz: „az „értéksemleges” pluralista társadalom csak piaci 
értéket ismer el, hiszen az értéksemlegesség csak a konszenzusos értékválasz-
tás felszámolásával, az értékekhez való kötődés privát szférába száműzésével, a 
spirituális értékek materializálásával érhető el. ez a rendszer a művészi alkotó-
tevékenységet lefokozza piacképes termékek előállításává, és az érték fogalmát 
közgazdasági közegen kívül csak privát kontextusban képes értelmezni.” (gönczy 
2009)

A családok világát folyamatosan mossa a szabványosított médiaponyvával, 
szappanoperákkal, sztenderd franchise médiakonzervekkel sok tucat kábel-
csatorna, és hatásukat a kortárs csoportok nyomása miatt az sem kerülheti el, 
aki a képernyőt be se kapcsolja. A kodály-módszerre pedig épp azoknak van a 
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legnagyobb szüksége, akik nem jutnak el a művészeti iskolákba, akik hírből se 
hallanak a hagyomány értékeiről, ahogy arra Barkóczi ilona is felhívja figyel-
münket. vígasztalhatnánk magunkat azzal, hogy a család képes a kultúratanulás 
ősi formáinak, az élményi kollektív tanulásnak keretet adni. (lázár 2008), de a 
valóság az, hogy a vitányi és mtsai (1987) által negyedszázada felmért helyzet 
aligha javul. Pedig vizsgálataik szerint már akkor is a szülői kulturális attitűdök 
a fogyasztói, szórakozásközpontú magatartást részesítették előnyben a csalá-
dok zömében a hagyományos és az autonóm kulturális modellel szemben. A 
hagyományvesztett családokra rábízhatja-e vajon az iskola a készségfejlesztést, 
a hagyományos értékek közvetítését? A szülők egzisztenciális megterheltsége 
miatt valószínűleg még akkor sem, ha a szülők ezen hagyományos értékek elkö-
telezettjei. olyan utat kell választani a hagyománypedagógiának, hogy minden 
nemzedék sajátként és (újra)alkotó módon fedezze fel ezt az örökséget, mely 
egyébként az élet minden területén kínál a pedagógiai arzenált bővítő kincseket.

Pedagógia antropológiai alapon

A hagyományalapú nevelés – lényegét, anyagát és módszereit illetően is – kul-
turális antropológiai alkatú, mely felhasználja a modernitás körein kívüli tudást 
és tanulási idiómákat. A reformpedagógia, a Waldorf-módszer, a Jena-plan, az 
autodidakta önnevelő közösségek, a kollégiumi iskolakultúra mind hordoz vala-
mit a közösségi, ősi tanulási folyamatok archaikus logikájából, melyekben a meg-
élt tapasztalat és az elvont koncepciók nem válnak szét, és ahogy évtízezredekig 
az együttműködő közösségi tanulási formák (keil 1992) adtak keretet az alkal-
mazkodás technikai formái, és a művészet elsajátításához, úgy ma is jelen vannak 
életünkbe szövődve a tanulás ezen ősi alkatú formái. Antropológia, pedagógia és 
lélektan erőterei a huszadik század elején lipcsében sűrűsödnek és az említett 
reformpedagógia forrásvidékénél is egy olyan nagy hatású gondolkodót találunk, 
akinél a kultúra, és a lélektan összekapcsolása, az emberben továbbélő ősi meg-
ismerésének tudományos vágya munkált. Talán nem véletlen, hogy a Jéna–plan 
néven elhíresült reformpedagógiai módszer kialakítójának doktori disszertáci-
ója is Wundt munkásságával foglalkozott (Petersen: „Der entwicklungsgedanke 
in der Philosophie Wundts” 1908) Wundt személye összekapcsolja a kulturális 
antropológia, és a pedagógiai huszadik századi megújulását különös tekintettel 
a jelen kötetben is középpontba kerülő kérdésekre. Az orvosnak tanuló, majd a 
pszichológia, különösen a kísérletes lélektan tudományának alapvetését elvég-
ző tudós, Wilhelm Wundt tanítványi köréből kerül ki a történeti partikulariz-
mus amerikai kulturális antropológiában végbement fordulatát meghteremtő 
Franz Boas, vagy az angol szociálantropológiát – a terepmunkával hitelesítő, és 
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a biopszichológiai funkcionalizmus magyarázó modelljével – megtermékenyítő 
Bronislaw malinowski. kapcsolatba kerül lipcsében Wundttal, és a Wundt-i 
néplélektan problematikájával a vallásantropológiát megújító emile Durkheim, 
és unokaöccse marcell mauss is. utóbbit a világ bár szociológusként ismeri, de az 
antropológia számos nagy témáját, mint az ajándékozás, a szociokulturális halál, 
az ima mint rítus, vagy a test technikái is elsőként ő fogalmazta meg. De Wundt 
hatását látjuk – részben Boas közvetítésével – mead, sapir, Whorf munkássá-
gában is. Wundt antropológiai jelentőségét paradigmatikus koncepciója, a kol-
lektív reprezentációk paradigmája nyújtja, mert a néplélektan tárgyát a kollektív 
eszmék, ideák, a nyelv, a mítosz, a szokások vizsgálatában találja meg. Újszerű 
meglátása, hogy a kollektív ideákat az egyéni tudatot meghaladó, és az egyéni 
lélektani szabályoktól eltérő törvényekben gyökerezteti, szinte a mém-elméletet 
előlegző módon. ennek a társaslélektani elgondolásnak az (értelmező) közösség 
a főszereplője, amely az általa használt nyelvben rejtjelezi kölcsönös viszonyu-
lásait, közösen használt fogalmait, és azok relációit. A közösség által elfogadott 
és továbbéltetett mítoszok a nyelvben foglalt ideák eredeti tartalmát őrzik, me-
lyekhez meghatározó erejű érzések és motivációk kapcsolódnak. A szokások és 
egyben a szokásos viselkedésformák is a szokások, normák kollektív reprezen-
tációinak mintázatába foglaltak. nyelv, mítosz és szokások szétválaszthatatlan 
egészet alkotnak a közösség életében. ezért Wundt szerint a kollektív lélektani 
jelenségeket az egyéni lélektantól független közösségi minőségekre, a nyelvre, 
mítoszra és szokásokra figyelve kell vizsgálni. látható, hogy ez a szemlélet még a 
kulturális antropológia olyan későbbi irányzataira nézve is meghatározó, mint a 
szimbolikus, vagy az interpretív antropológia. De Wundt nem szakadt el az idea-
lista szellemtudományi alapozottságú német iskolától, amikor a magasabb men-
tális folyamatokat szellemi státuszúnak tekintette. Így pszichológusként nem a 
későbbi szociálpszichológia útját járja, amikor a személyközi vagy csoportszintű 
tranzakciók elemzése helyett a nyelvből, mítoszból, szokásvilágból, azaz a magas 
kultúra objektivációinak tekinthető jelenségekből indul ki. 

ugyanakkor Dilthey szellemtudományi megközelítésétől elválasztja az, hogy 
a történelmet ugyan a társas-lelki jelenségek eredményeinek tulajdonítja, de a 
létrehozó folyamatokat egyetemesnek tartja.

Wundt paradigmanyitó módon megelőlegzi a nyelvi partikularizmust kép-
viselő antropológusok, edward sapir, Benjamin l. Whorf és jelentős részben 
karácsony sándor szemléletét, amikor a pszichológia számára is a nyelvet jelöli ki 
a kollektív mentális jelenségek vizsgálati tárgyaként. Ha az antropológiai alkatú 
pedagógia alapvetését vizsgáljuk, a kiindulópont tehát Wundt. A pedagógia szá-
munkra is meghatározó személyiségei, a reformpedagógus Peter Petersen vagy 
karácsony sándor is közvetlenül illetve közvetve Wundt iskolájához sorolható. 
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kiváló összefoglalót nyújt gyulai Árpád (1999) írásában karácsony pedagógiai 
rendszeréről, nyugodtan rábízhatjuk magunkat a következőkben. karácsony ki-
indulópontja Wundt modernizált néplélektana volt, mestere, az újgrammatikus 
iskola meghatározó tanára, Hermann Paul, Wundt nyelvész tanítványa volt. A 
Wundt-féle Völkerpsychologie 10 kötete tükröződik a rendszeres kísérletében. 
Wundt kategóriáit (a nyelv / Die sprache/, a művészet /Die kunst/, a vallás /
mythus und Religion/, a társadalom /Die gesellschaft/, a jog /Das Recht/) veszi 
át karácsony, amikor a társaslélektani viszonyokat a jogban, a művészetben, a tu-
dományban, a társadalomban és a vallásban kifejeződő, vizsgálható és nevelhető 
kulturális jellemzőnek tekinti, melyek egymással is bonyolult viszonyrendszert 
alkotnak. Így fogalmaz karácsony (1947) a korábban már érintett Wundt-i prob-
lematikáról: „Azért néplélektani jelenségek Wundt szerint a felsorolt funkciók, 
mert magyarázatukra az egyéni lélek feltételezése nem elégséges. A nyelvi és 
a többi hozzá hasonló jelenségek csak abban az esetben magyarázhatók, ha az 
egyén szellemi élete fölé feltételezünk egy objektív szellemet, amelynek hatására 
az egyén képes nyelvvel élni, műalkotásokat létrehozni, vagy megérteni és élvezni 
stb. ez az objektív szellem az emberi közösségeké, alkotásai hagyományozódnak 
az egyénekre és inspirálják azokat újabb alkotásokra. Így válik lehetségessé az 
egyéni nyelv, melynek funkciója során az eredmények részben megegyeznek a 
hagyományos nyelvel, részben elkallódnak, részben pedig, kedvező körülmé-
nyek között újabb anyaggal gyarapítják és gazdagítják a következő generációra 
hagyományozandó garmadát. ez az egyén fölé helyezett kollektív reprezentáci-
ókból szövődő dimenzió (objektív szellem) az antropológiai pedagógia lényege, 
és ez képezi karácsony és kodály pedagógiájának konfliktusát az individualista 
irányultságú pedagógiai iskolákkal. ez a pedagógia alázatot, fegyelmet és kö-
zösségi méltóságot igényel – csupa a Christopher lasch-i (1984) értelemben 
vett nárcisztikus, fogyasztói, liberalista oktatásügyi fejleményekkel ellentétes 
szellemű dolgot. 

A karácsony-i neveléselmélet valójában a másik ember autonómiáját min-
den határon túl tisztelő, az ebner- és Buber- szellemiséggel rokonságot tartó 
dialógus-pedagógia, melynek kulcstételei: A gyermekekkel életközösséget kell 
vállalni. ez a szeretet jegyében történik. A nevelés fő tárgya a személyiség. A 
nevelés közösségi jellegű. A nevelés csak akkor lesz sikeres, ha az egyéniség 
sértetlen marad, ha megőrzi autonómiáját. Beszédesek írásainak címei: Neve-
léstudomány társaslélektani alapjai, A magyar észjárás és közoktatásügyünk 
reformja, A nyelvi (irodalmi) nevelés és a társaslélek értelmi működése, Magyar 
nyelvtan társas-lélektani alapon, Társadalmi nevelés és a társas lélek akarati 
működése, illetve a címekben is kifejezett, a Wundti építkezést továbbgondoló 
kategóriái: A magyarok kincse, Értékrendszer és axiológia, Ocsúdó magyarság, 
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Szokásrendszer és pedagógia, A magyar ifjúság Tettrendszer és etika, A könyvek 
lelke, Jelrendszer és jelképrendszer.

e fogalmi rendszer: társasérzelem, tettrendszer és társasakarat egy olyan em-
berképet fest elénk, melyben – szemben Freud felettes én, ego és id (Ősvalami) 
hármasságával – a közösségi ember a pneuma, psziché és a szóma kölcsönha-
tástereiben létezik. Így például a jog az emberi kapcsolatok testi beágyazottsága, 
társaslelki életérzés, a vallás, mint közös hit pedig a pneumatikus közös mező. 
karácsony sándor felfogásában a nevelés is csak társas viszonyulásban lehet-
séges. ennek a nevelésnek a következő dimenziói vannak: jogi (társaséletérzés-
beli), művészeti (társasérzelmi), tudományos (társasértelmi), társadalmi 
(társasakarati) és vallásos nevelés. ezek a dimenziók egyben az ember társas 
viszonyulásainak formái is: jogi, művészi, társadalmi, tudományos és vallásos 
formák. A nevelés rendszerében az érzelmeknek, értelemnek és a társias lét for-
máinak az alábbi egyszerű vonalakban jelöli ki a helyét: „A magyar nép a ma-
gyar közösség múlti emlékeinek a letéteményese, tehát mindazzal azonos, ami 
a magyar társaslélekben érzelmi elem.” (karácsony 1944). szinte szemiotikai, 
strukturalista áttekintést nyújt a nevelés és a hagyomány viszonyáról, amikor 
így ír: „Ha a jelrendszerben mozogva jelt tud adni a beszélő a hallgatóságának 
vagy a mester a tanítványának, akkor a mondatot megértik. Ha a jelrendszerrel 
megküzdvén s azt jelképrendszerré kényszerítvén kiöntheti lelkét, megmutat-
hatja magát a költő, s közönsége vállalja a jelképet, magára ismer benne, akkor 
a stílus sikerült. A nyelvből irodalom lett; mert a jel jelképpé, a jelrendszer jel-
képrendszerré, a beszélő költővé, a hallgatóság közönséggé, a mondat stílussá, a 
megértés sikerré változott.” „ mindenki aki ily módon viszonyul, az művész. A 
művészetben a közvélemény jogi beágyazottságú, a közértéstől függ. A művészet 
művészi jellegét a formája adja meg. népünknek, múltunk érzelmi hordozójának 
„tudatosan” őrzött művészete a néphagyomány, tetteit szokásrendszere határoz-
za meg. A nemzetben a nép egész lelke benne van.” (karácsony 1993)

kodály zoltán zenei pedagógiájának társas-érzelmi dimenzióját is értelmező 
sorok ezek:: „Amit a magyar közösség vallásos hittel, de a múlt emlékeivel ér-
zelmileg átfűtve hisz, az a nemzet, amit szokásaiban cselekszik, vagyis a múlti 
emlékeivel érzelmileg átfűtve akar, az a hagyomány [szokás], mindaz, amit ar-
tisztikusan, tehát megint csak a múlti emlékeivel érzelmileg átfűtve tud, az a 
folklór [hagyomány], maga az, amit így érez, az adja egész társaslelki életének a 
formáját, s mindennek a fizikai beágyazása múlti emlékekkel érzelmileg átfűtött 
életérzés, hogy úgy mondjam a folklorisztikus közjog: a közvélemény.”(karácsony 
1944)

A fentiek szellemében a népdalkincs, szokásörökség, játékhagyomány kodályi 
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felhasználása nem a pusztán műveltségi, vagy a zenei készségfejlesztésnek alá-
rendelt szakdidaktika, hanem a fenti erővonalak mentén a nemzeti közösség 
folyamatos helyreállításának gyakorlata. ezért e pedagógiai örökség sorsa nem 
is elsősorban zenei nevelési kérdés, hanem ontológiai, – a gyakorlatra fordítva 
– nemzetpolitikai tét.

A karácsony-i pedagógia értékelvű. ezt az értékszemléletet köztes- hibrid 
kategóriának láttatja nevelésfilozófiai rendszerében. „Az egyik ember tetteit, 
gesztusait a másik fél tudományosan értékeli, mielőtt közösen cselekednének. 
A társaslélektani értékrendszerben a jogi viszonyulás akkor rendezett, értékes, 
ha az egyik ember biztosítja a másik ember függetlenségét, autonómiáját. A 
jelképrendszerben az őszinteség a legnagyobb érték; a jelrendszerben, a nyelvi 
viszonyulásban pedig a világosság. A tettrendszerben a szabadság az érték, a 
szabad emberek tettei elviselhetőek egymás számára. A társaslélek felső, transz-
cendens határán a tanúságtétel az érték. Az, ha az egyik ember egész életével 
tanúsítja, hogy nem magunkéi vagyunk, hanem istené. Az ilyen ember még a 
mártíromságot is vállalja. (gyulai 1999) 

Ha karácsonyt zsenialitása, és persze a Wundt-i örökség következetes vé-
giggondolása úttörő gondolkodóként mutatja be számunkra, akkor nemcsak a 
társas-lélektani, vagy strukturalista szemiotikai szempontok, de fejlődéslélektani 
szemlélete is az élvonalbeli elméletalkotóvá teszi, például a szintén kulturális 
antropológiai érintettségű erik erikson mellé helyezi őt. nevelésfilozófiájában 
a fejlődésszakaszok tisztelete a gyermekvilág kultúrája iránti alázatot tükrözi, és 
ezzel találkozunk kodály fejlődéselvű zenepedagógiájában is. sajátos, hogy nem 
a mechanikusan értelmezett életkor alapján, hanem az ahhoz rendelhető lelki 
funkcióihoz kapcsolódva osztályoz.

A gyermeké A növő gyermeké A pubertálóé Az adolescensé Az érett ember társaslelki 
kategóriái 

játék verseny totem, tabu harc jog 
spontán öröm munka(kedv) remek liturgia (kultusz) művészet 

utánzás gyűjtemény fogadalom (szabály) dogma tudomány 
ad hoc társaság csapat szerzet (rendszeretet) rítus társadalom 

mese mítosz eskü, átok kétely (kritika) vallás 

A gyermek tanulási folyamatában a játék meghatározó, hiszen a gyermek 
nem tökéletlen felnőtt, hanem tökéletes gyermek. Ha a kulturális antropológus 
emikus alapállásával, és relatívizmusával közelít a gyermekkultúra felé a peda-
gógus, egyben csodálatos hatékonyságú eszközöket kap a kezébe, csak szem előtt 
kell tartania, azt amire karácsony társas-fejlődéselvű gyermekképe int „mennyi-
re örül, ha sikeresen utánozza a nagyokat. Játszótéren nem kell nagy szervezés, 



Lázár Imre

• 224 •

összeverődött társaságban nagyon jól eljátszik. Az édesanyja meséit áhítatosan 
hallgatja, bár a mai világban ez hiányzik legjobban. A növő gyermek legfonto-
sabb tudománya a gyűjtés. A serdülő keresi a helyét, a végletek embere. Az ifjú 
hatni akar, ezért harcol és mindent kritizál, kétségbe vonja az addig érvényeset.” 
(gyulai 1999)

Ha karácsony (1949) kategóriarendszerét egybevetítve vizsgáljuk, akkor kul-
turális antropológiai mélységű értelmező hálót kapunk, melyen számos reform-
pedagógiát végigpróbálhatunk.

vallás világnézet társadalom érték tudomány erosz művészet  technika jog  
bölcs politika igény független kormányzat állam közvélemény ország társ jogi 
való agitáció szerződés  illúzió nyelv barátság konvenció ildom  otthon technikai 
szép forradalom  ajándék  őszinte  siker manér forma rutin nép művészi 
illő  utópia karitász eszmény kultusz szerelem ízlés divat  falu erotikus 

igaz probléma szolgálat világos érvény törvény hagyomány sablon értelmiség tudományos 

kellő  program officium  eszme okmány szakma haza etikett város értékes 
jó reform áldozat  szabad  színvonal exercitus szokás szervezet ifjúság társadalmi 

üdvös  szekta osztály (rész) hős  akadémia  hivatás történelem párt iskola világnézeti 
szent nevelés szeretet mártír világrend  misszió nemzet felekezet szofokrácia vallásos 

karácsony Wundthoz hasonlóan, de tőle függetlenül is számos, a modern 
antropológiai nyelvészet, szemiotika, szociálpszichológia, pszicholingvisztika, 
kognitív tudományok és pedagógia körébe tartozó és azóta empirikusan is iga-
zolt megállapítását vetette fel. Az őt tisztelő kortársak is előkelő, és a kulturális 
antropológiai talapzatra helyezett pedagógia tekintetében is meghatározó kört 
alkotnak: mint kodály zoltán, Bartók Béla, sík sándor, németh lászló. kará-
csony neveléselméletében kitüntetett jelentőségű, ígykonfliktusa a globális-in-
dividuális, fogyasztói értékrelativista szellemiség számára kihívást jelentenek.  
ugyanakkor a posztmodern kulturális antropológiai érzékenysége fölértékeli 
kodály és karácsony antropológiai munkáját, mely az észjárás feltárt zenei és 
nyelvi mezőiben alapozza meg didaxisát. karácsony sándor és kodály szellemi 
közösségéről miklóssy endre írt, és karácsony szellemi hagyatékáról a legava-
tottabb kézből, Heltai miklós írásából kapunk képet.

A kodály-metafora

kodály zoltánt zeneszerzőként és zenepedagógusként tartja számon a világ, 
és gyakran megfeledkezik az őt ünneplő közösség, hogy antropológusként, vagy 
a fogalmat szűkítve, etnomuzikológusként is az egyetemes tudomány élvonalába 
tartozik. Doktori disszertációját a magyar népdal strófaszerkezetéről írta, és 
1906-ban vikár Béla, és Bartók Béla mellett elsők között járta be a kárpát-me-
dencét mint népdalgyűjtő, és ezt a munkáját zeneszerzői munkásságával azonnal 
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össze is kapcsolta. Bartókkal 1906-ban Magyar népdalok címmel tíz-tíz népdalt 
adtak ki közösen zongorakísérettel ellátva. évtizedek kutató, elemző munkás-
ságát foglalja össze, amikor A magyarság néprajza sorozat számára 1937-ben 
megírta A magyar népzene című népzene-történeti összefoglalását. kodály az 
egyetemes zenetudományt saját etno-muzikológiai gyakorlatával egyeztetve a 
magyar zenetörténeti kutatás segédtudományaként értelmezte az összehasonlító 
népzenetudományt.

A kodály-módszer antropológiai alkata a néplélektani paradigmán belül 
nyer formát, amikor az egyetemes zenei műveltség világába a zenei anyanyel-
ven keresztül vezeti be a gyermeket. kodály világossá teszi, hogy pedagógiai 
reformja nem kívülről behatoló műveltségi anyagként tekint a zenére, hanem 
az eleve bennünk szunnyadó kollektív ősrétegre, egy létező, csak elfeledett ha-
gyományra épít. mivel a zene szemiotikai foglalatában újra élednek a letűnt 
életformák, kultuszok, világmegélések jelentésrétegei is, ezért a zenetanítás – a 
Haeckeli-törvényszerűség alapján a szellemi törzsfejlődés egyéni rekapituláció-
jának is tekinthető. A gyermekjátékok foglalatában a termékenységrítusok, nap-
szertartások, az élet megújulásának szakrális ünneplése ugyanúgy jelen van, 
mint a Balázsolás, vagy gergelyjárás tanítóköszöntő közösségi szokásrendje. A 
virágénekek, a népdalok képi jelvilága, a tudattalant is megjelenítő archaikus 
képélményi jelentéstere segíti a nemi identitás kialakulását, és keretet adnak a 
lelki önkifejezés, a feszültségszüntető ventiláció folyamatainak. A mondókák, 
ritmikus szövegek, a gyermekjátékok rigmusai, dalocskái, és az énekek tanítása 
a karácsonyi lelki fejlődésmenetet követve kísérik a gyermeket iskolás éveiben. 
kodály zoltán visszahódította a zenei anyanyelvet, felcserélve a rontott, műdalos 
formákat a „tiszta forrás” ősibb, és a hagyományozás erőtereiben csiszoltabb 
formáival. A népdalkincsben jelenlévő ősi pentaton, gregorián, keleti és nyugati 
hatások történeti öröksége, a históriás énekek, balladák, virágénekek, udvari zene 
nyomai egységes örökségként kínálják a lelki beavatást a gyermeki lélek számára 
az egyetemes kultúrába úgy, hogy végig az egyetemes és az identitást alakító 
sajátosan magyar egységében növekedik a gyermeki lélek. ez a paradigmatikus 
keret azonban több zenei beavatásnál. A kodály-módszer lényeges elemei között 
szerepel a zenei írás-olvasás elsajátítása a népzenei mikrostrukturák bevésésé-
vel, melyek egyetemességét, kapcsolatrendszerét Juhász zoltán (2010) kutatta és 
igazolta. karácsony sándor életművének méltatói gyakran hívják fel természe-
tes rendszerének nagyon is absztrakt elemére, a strukturalizmusra a figyelmet, 
melyben szintén úttörő egy vonalban Propp-pal, lévi-strauss-sal, és kodállyal 
is. mert a kodály-i szolfézs egyben komoly iskola, mely létrhozza a strukturá-
lis gondolkodás alapjait, de ezt nem absztrakt módon teszi, hanem az élmény 
elsődlegességével teremti meg: „Az iskolában úgy [kellene] tanítani az éneket 
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és a zenét, hogy ne gyötrelem, hanem gyönyörűség legyen a tanulónak, s egész 
életére beleoltsa a nemesebb zene szomját. nem a fogalmi, racionális oldaláról 
kell megközelíteni. nem algebrai jelek rendszerét, titkos írását egy, a gyermekre 
közömbös nyelvnek kell benne láttatni. A közvetlen megérzése útját kell egyen-
getni”. A szolmizáció lehetővé teszi, hogy a zenei kódrendszert a hallás, látás és a 
mozgás is megjeleníthesse. A szolmizálás szinte testi tapasztalattá teszi a zenét, 
ilyen értelemben a mauss-i testtechnikák közé sorolható, másfelől az antropo-
lógus Csordás „embodiment” – kulturális fenomenológiai – fogalma is segíthet 
ennek a pedagógiai módszernek az antropológiai mélységét megértenünk. Ahogy 
kodály írja: „A szolmizálva éneklő előbb kap fogalmat a hangok értelméről, s 
csak azután ismeri meg a jelet, amely most már sokkal többet mond számára.”

 A szolmizáció hozzájárul a belső hallás fejlesztéséhez. a hangközök 
interiorizációjában alapvető szerepet játszik, és szabaddá teszi a közlekedést a 
hangnemek között. A zenei képességfejlesztés eredménye a memória fejleszté-
se. A zenei memorizálás egyben a zenei struktúrák rugalmas bevésését jelenti, 
amely a struktúrák dallami, ritmikai, harmóniai és formai szerkezetek azonosí-
tásán keresztül segíti a stílusismeretet. ezek a zenei struktúrák egyben érzelmi 
asszociációkkal, hangulati gazdagodással járnak, másfelől megismerésük, a velük 
való építkezés a logikai képességeket is fejleszti. A kodály-módszer fontos eleme 
a zenei írásbeliség gyakorlása, azaz egy az írástól eltérő kódrendszer használata. 
A kodály-módszer rövid ismertetését nyújtja Tallér edit fejezetében szabó Dé-
nes, míg a módszer pedagógiai-filozófia kérdéseiről a nemzetközi tudományos 
életben is elismert szakértőtől, Antal-lundström ilonától olvashatunk a jelen 
kötetben. 

A kötetben megjelent írások mellett a kodály-koncepció sorsát illetően utalunk 

A Kodály-koncepció fontosabb elemeinek hierarchikus vázlata (Gönczy idézi Ittzést 2009)
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gönczy lászló (2009) fontos összefoglalójára. innen emeljük át írásunkba azt az 
ábrát, mely egyben a kodály-módszer antropológiai relevanciáját is érzékelteti. 

értékeszme, ethosz, zenei anyanyelv, és a struktúrák és jelrendszer megérté-
sén alapuló kapcsolat a zenével, és a zene iránt fogékony, a teljes társadalomra 
kiterjedő magyar kultúra megteremtése, fejlesztése – kulcsszavak egy kulturális 
antropológiai alapzatú és igényű pedagógia számára. 

Az ének gyakorlása az első osztályokban énekes játékok alkalmával történik, 
melyek jelentőségét már érintettük. De fel kell hívnunk a figyelmet a bennük 
rejlő drámapedagógiai, szociodramatikus vagy encounter potenciálra. ezek a 
játékok olyan társas viszonylatokat is megelőlegeznek, amelyeket a gyermekek 
még – szociális tapasztalat hiányában – nem ismernek, de érzelmileg már meg-
alapoznak, és ezek az élmények érzelmi szocializációjukat segítik.

kodály követői közül fel kell hívnunk a figyelmet kokas klárára, akinek ku-
tatásai arra utalnak, hogy a kodály-módszer jelentős transzferhatást fejt ki a 
nem zenei teljesítményekre. A ritmus megfigyelési képessége tekintetében az 
óvodai csoportban 50,3 % nyújtott jó teljesítményt a kontroll óvodáscsoport 9,5 
%-al szemben, ez a zenei általános iskolások esetében 61,8 % volt a nem zenei 
oktatásban részesülők 14,1 %-val szemben. Hasonló léptékű volt a különbség a 
hangszín-megfigyelés esetében is. A vizuális megfigyelésben és a kirakó próbák-
ban is jobban teljesítettek a zeneisek. Hasonlóan a zeneisek számára kedvező 
eltérést mutattak a vizsgálatok a számtani és a nyelvtani feladatok tekintetében 
is. (kokas 1972) A kodály-módszer kiterjesztett lélektani hatásvizsgálatát vé-
gezte el Barkóczi ilona és Pléh Csaba, mely vizsgálatra kötetünkben Barkóczi 
ilona emlékezik vissza. A kutatók zenei nevelést a kreativitást fejlesztő hatásúnak 
találták, ez megnyilvánult a gondolkodás fluenciájában, hajlékonyságában, és 
eredetiségében. ez a többlet észlelhető volt a fantázia-történetmondásban, így 
a kreativitás egyik további tényezőjében, az elaborációs készségben is. kisebb 
mértékben észleltek feladathelyzetben jelentkező gátlást. Fontos felismerés, hogy 
a zenei nevelés kreativitást fejlesztő hatása az alacsonyabb szociális helyzetű 
csoportnál is észlelhető volt. 

A zenei nevelés kulturális hátrányt kompenzáló hatása az intelligencia szer-
kezetén és a kreativitás fejlesztésén keresztül érvényesül, egyben megnő az in-
telligencia és a kreativitás korrelációja. 

A zenei általános iskolásokra jellemző, hogy a kreativitás az emocionális érzé-
kenységgel, élményfeldolgozásra és belső kontrollra utaló jegyekkel kapcsolódik 
össze. A zeneis gyermekeknél jellemző, hogy a szigorú gondolkodást igénylő 
helyzetekbe energiát fektetnek, míg a kreativitást igénylő helyzeteket laza, játé-
kos beállítódással, jó eredménnyel oldják meg. mindez a személyiség nagyobb 
integrációjára utal, ami e nevelési típus széles körű transzferhatását magyarázza. 
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(Barkóczi, Pléh 1977) Dr. Paneth gábor vizsgálatában egy csepeli zenei általános 
iskola két-két zenei és párhuzamos, nem zenei osztály szociometrikus felméré-
sekor a zenei osztályban 13,8 % és 18 % volt a magányos tanulók aránya a nem 
zenei osztályokra jellemző 31% és 50 %-al szemben. székácsné vida mária a 
mozgásfantázia témakörében észlelte a zenei csoportok fölényét. ezek az adatok 
arra utalnak, hogy a karácsony és a kodály pedagógia rendszerek iránti érdekte-
lenség vagy akadályozó megfontolások nem támaszkodhatnak a pedagógián vagy 
neveléslélektani adatokra, hanem a azon kívüli érdekek gyaníthatók.

ez különösen fontos, akkor is ha a korábbi értékfogalmat marginalizáló fo-
gyasztói társadalom értékrelativizmusának híveként vannak, akik anakroniz-
must emlegetnek ( Dolinszki), mert kulturális ellenérzésüket legyőzve kellene ér-
tékelni a kodály módszer pozitív pszichológia által értelmezett nyereségeit, vagy 
olyan univerzális érvényű, és neurobiológiai alapzatú „jobb féltekés” kommuni-
kációs, az emocionális alaprendszerrel is összefüggő, a kognitív szférához szo-
rosan tartozó fejlesztő szerepét (Hámori, 2002). igazat kell adnunk gönczynek, 
aki hangsúlyozza: „mindeddig nem mutatkozott számottevő oktatáspolitikai 
igény a kodály-pedagógia személyiség-fejlesztő hatásainak kiaknázására.” Pedig 
a kényszerítő tényezők drámaiak, a Hungarostudy vizsgálatok által jelzett ma-
gas anómia-mutatók, és a proszocialitás és fejlett emocionalitás kialakításának 
iskolai eredményeiben mutatkozó deficit (nagy, 2000) miatt a kodály-módszer 
megmentő segítséget kínál, ahol stacho (2008) szerint a kodály-pedagógia belső 
kontrollos, autotelikus személyiségjegyeket erősítő hatással bír, és az általa nyúj-
tott transzferhatás segíti a gyors alkalmazkodást és hajlékony tudásszerkezetet 
igénylő környezetben való helytállást.

De minderre válaszként illőbb talán karácsony, németh és kodály pedagó-
giáját a fogyasztói globalista kontextustól elemelkedve a spirituális megújulás 
kontextusában vizsgálni. karácsony és a kodály pedagógiáját összekötő legfon-
tosabb elem az a rejtett dimenzió, melyet karácsony sándor pneuma fogalmával 
jelöl, és amelyről kodály így ír: „a zenének egyfajta respiritualizációra van szük-
sége: a zenét ki kell emelni a műveltség, a puszta ismeretek köréből, valamint az 
üzleti körforgásból, és természetes emberi viszonyok közé kell visszahelyezni.” 
és amely egyben mengtálhigienés szolgálatot is teljesít: lelki és testi egységében 
átjárja a gyermeket „A zenével nemcsak zenét tanulunk. Az ének felszabadít, 
bátorít, gátlásokból, félénkségből kigyógyít. koncentrál, testi-lelki diszpozíción 
javít, munkára kedvet csinál, alkalmasabbá tesz, figyelemre-fegyelemre szoktat. 
egész embert mozgat, nemcsak egy-egy részét.”



Összegzés helyett

• 229 •

németh lászló pedagógiai antropológiája

A két nagy művészt, a zeneszerző kodály zoltánt és az író esszéista németh 
lászlót pedagógiai szenvedélyük köti hármas csillagikerré karácsony sándorral. 
Talán az is jelképes, hogy némethet és kodályt 1965-ben a bécsi egyetem egy-
szerre tünteti ki a Herder-díjjal. 

Ha az eszmetörténeti gyökereket nézzük, németh lászlónál nehéz lenne köz-
vetlen vagy közvetett Wundt-i hatást kimutatni, de életművének számos eleme 
van, ami mégis Wundthoz köti. esetében is orvosi pályát választó bölcsészről van 
szó, a németh lászló irodalmát sokan nevezik lélektani realizmusnak, ember-
ismeret, empáthiája pszichológiai mélységeket feltáró érzékenysége végigkíséri 
írásművészetét. gyakorló orvosi pályájának cselédkönyves szakaszát a János kór-
házban kezdte és első írása Új szempontok a status praesens felvételében’címmel 
készült el, és ez nemcsak orvosi eszmeként, de lélektani hangoltságú prózájának 
is szervező elemévé válik, életművét végigkíséri alkat és szerep drámája, bele-
értve saját történetét is. németh lászló esszéinek világát, drámáit és regényeit 
az antropológiához a szinte sűrű leírásszerű, és az adott kultúrát annak rej-
tett mélységig bemérő érzékenysége teszi. legyen az az Irgalom, az Iszony, a 
Gyász, a Bűn vagy az égető Eszter, a megjelenített társadalmi valóságszeletek, 
a szereplők mind-mind jelentésteli kulturális kontextust vetítenek elénk, az ér-
tékvilág, a jelentésháló, a szimbolikus szintre emelt motívumok egy folytonos 
szolgálatban lévő terepmunkássá teszik a fogászként, iskolaorvosként sorsok so-
kaságát megismerő írót. A medve utcai polgári társadalomismereti munkának 
is tekinthető, orvosi antropológiai súlyú, de orvosi antropológiai értéke van az 
emberi színjáték vagy az irgalom című munkáknak, és folytathatnánk a törté-
neti antropológiai érzékenységű valóságfestésű történelmi drámáival is mint az 
eklézsiamegkövetés vagy A két Bolyai. 

valójában van még egy rejtett antropológus vonás mindannyiukban és ez az 
adott műveltség alázattal telt émikus megismerése és etnografikus hitelességű 
megjelenítése után az ügyvédi szerep felvállalása, sőt magának a Wundt-i ér-
telemben vett néplélek szolgálata, mert amikor németh lászló a szellemi erők 
organizátora akar lenni, ugyanaz az ethosz jelentkezik szolgálatra, mint amit 
kodályban felismer: 

„A népzene feltárt mélységeiben ő a bűvös ragasztóanyagot kereste, a kórus-
szerző alkotásaival az egész magyar ifjúságot akarta egy milliós kórusként talpra 
állítani, a népet újra egybeénekelni.”

visszatérve németh lászló pedagógiai érintettségére, nemcsak az apai minta, 
de a személyes tapasztalatok is közel viszik az iskolához. 1926-ban iskolaorvosi 
és egészségtan-tanári állást vállal a budai Toldy Ferenc Reálgimnáziumban. 1928 
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szeptemberétől a zuglói egressy úti polgári iskolaorvosa, majd 1931 szeptembe-
rétől a vízivárosba, abba a medve utcai iskolába helyezik iskolaorvosnak, ahová 
1907-ben első elemistaként beiratkozott. Tanított és rendelt még az Áldás és a 
Ponty utcában is. németh lászló éveken át volt budapesti polgárik iskolaorvosa 
és egészségtantanára. Pedagógiai missziójának fontos állomása az az utópia,  
amit a Kapások esszéjében is leír, és talán leginkább a kert-magyarország címen 
ismert meg a történelem, a drámai megfogalmazású a Cseresnyés című tragédia, 
mely majd az író által is támogatott, 1938-ban Hódmezővásárhelyen a tehetsé-
ges tanyasi gyermekek tanítására létrehozott és ma is működő Tanyai Tanulók 
otthonának kölcsönzi nevét.

ez a németh lászló drámájában megjelenített „ős-népi kollégium” ahol a 
szellem és a költészet vegyül az intenzív kertészkedéssel, s mely ugyan kudarcra 
ítéltetett a drámában, de a valóságban máig újraélesztésre méltó modelt kínál, 
és eszmeiségéből részesült a korabeli tehetséggondozó gyakorlat, a népfőisko-
lai kezdeményezések és főként a néhány év múlva meginduló népi kollégiumi 
mozgalom is. ez a szellemiség megjelenik az író pedagógiai útjának harmadik 
szakaszában, a hódmezővásárhelyi periódusban. németh lászló vásárhelyi kí-
sérlete a reformpedagógia egyik fontos fejezete.

Az alább közölt tanrend csak látszatra van a kodály metaforán kívül, való-
jában a benne megjelenő tárgycsoport rend, mely a korszellem ismertetésébe 
ágyazódik, és ugyanakkor magának a tudománytörténetnek, tudásfejlődésnek a 
feltárásán alapul, ez olyan szellemi köteléket teremt karácsony sándor és tanít-
ványai, mint verkerdi lászló vagy lakatos imre felé, mely a tudománytörténetet, 
a tudáskultúrát is a népszellem körébe helyezi, és a tudomány kultúráját műve-
lődéstörténeti foglalatában a hagyománypedagógia mellé helyezi, a tudomány és 
a művészet pedagógiáját a karácsonyi tágabb, pneumatikus társasl-lelki, kom-
munikációs nevelési filozófiával szervesítve.

Tekintsük át németh lászló tervét:

Fizika — vegytan — technika

1. A klasszikus fizika kialakulása; a földi és égi mechanika összekapcsolódá-
sától (az újkor-történet kezdetétől!) a klasszikus fizika XiX. századi betetőzéséig.

2. visszalépés az időben lavoisier-ig, a mérés vegytanba bevonulásáig; — ez-
zel indult a vegytan története. A periódusos rendszer felállításával egyidőben a 
„klasszikus fizika” lezárult, s ekkor jutott el a tananyag a XX. századi tudomány 
világáig. A következő lépésekben az tárult fel, hogy fejtette meg a periódusos 
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rendszert az atomfizika, hogy lett a vegytan az atomhéj (elemek és kötések) 
fizikájává, s határolódott el azon belül az atommag és az elemi részek fizikájává.

3. ismerkedés az anyagokkal. (végigtekintette a periódusos rendszert, a leg-
fontosabb vegyületeket; ezt követte a mennyiségi és minőségi elemzés elve, a 
szerves vegytan, szerves analízis.

4. Technológia. (Az ipari forradalom előzményeitől, a Xviii. századi ipartól 
„a vegytan fejlődésétől sarkallt s a tudománnyal egyre szorosabb szövetségre 
lépő modern technikáig”.)

ii. Az élettel foglalkozó tudomány: biológia
(Felépítésében azt használta ki, hogy „a biológia egy-egy ágának a tudománnyá 

éréséhez a fizika, vegytan egy-egy részének kellett megszilárdulnia”.)
5. A biológia kibontakozásának története — a fizika és vegytan fejlődésével 

összefüggésben. A reneszánsz művészet és kíváncsiság eredményeként kialakult 
bonctantól a mikrobiológiáig, a modern biokémiáig.

6. Az idő felfedése a biológiában. (geológia — őslénytan, származástan, örök-
léstan, embriológia, rendszertan.)

7. Az élet állati és növényi útja. (Hogyan jelölte ki az egyes állat- és növényfajok 
rendszertani helyét az emberi fejlődésről alkotott elképzelése.)

ezzel zárult le az életről szóló fejezet első fele. A második rész a patológia, 
köz- és magánegészségtan.)

8. Az orvostudomány kialakulásának története a többi tudományok és tech-
nika fejlődésének tükrében.

9. Az egyes orvosi szakmák bemutatása. (etiológia, kórélettan, kórbonctan, 
belgyógyászati diagnosztika, belgyógyászat, sebészet.)

10. A gyógyítás. (Rövid gyógyrendszertan, a műtéttan elemei.)
11. A megelőzés. (A közegészségügyi intézkedések története és eredményei, 

egészségre szoktatás a világban.)

németh lászló gyakorlati eredményeiről hadd álljon itt egy tanfelügyelő je-
lentésből vett idézet.

„…nem mulaszthatom el, hogy ki ne térjek arra az érdekes pedagógiai kísér-
letre, amit látogatásom alatt tapasztaltam. Dr. németh lászló, mint a vkm által 
kísérletezésre kiküldött tanár, a magyart és a történelmet egy tárggyá összevonva 
tanítja, az irodalomban a történelmi sorskérdésekre adott feleleteket mutatja 
meg tanulóinak, viszont a történelmet az irodalommal illusztrálja, ezáltal a leg-
teljesebb tárgykapcsolást éri el és jelentékeny időmegtakarításra is szert tesz, s 
ezt a világirodalmi és szellemtörténeti kapcsolatok elmélyítésére használja fel. 

e kísérlet jelentős lépés az iskolai túlterhelés megszüntetésére, valamint 
az iskolai munka fokozottabb gyümölcsöztetésére. ez az eljárás a tanulóknál 
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a tantárgyban való alapos elmélyülést és a sokoldalú tájékozottságot eredmé-
nyezi. e kísérletekre a pedagógia eljövendő története is joggal igényt tarthat és 
jelentőssé teszik az iskola működését is. németh lászló új magyar irodalmunk 
kiemelkedő értéke. szellemi kisugárzása és egyéni példája ösztönzően hat az 
egész intézet munkásságára és kiemeli azt a többi intézetek sorából.”

Bár a fenti tanrendi vázlatból hiányzik, de tudni kell, németh lászló nagy 
szerepet szánt az iskolakerti tangazdaságoknak is, megőrizve a kapások és Cse-
resnyés utópiáinak szellemét. orvosként egy azóta is megoldatlan területet is 
kijelölt tárgystruktúrájában, és ez az egészségre nevelés területe. nem nehéz be-
láttatni, hogy a németh lászlói pedagógia nélkül nem lehet teljes antropológiai 
spektrumról beszélnünk, ahol a karácsonyi átfogó pneumatikus irányultságú 
neveléseszme a lélek szintjén ható kodály-i kiterjesztett művészetpedagógiával 
társul és a szomatikus, anyagelvű szintet németh lászló a tudáskultúrát – kul-
turális antropológiai logikával feltáró és holisztikusan – láttató nevelésfilozófiája 
tárja a fejlődő gyermek elé. ez az egymást is átjáró hármas egység teremt a három 
pedagógiai filozófiából egységes rendszert.

 
Az antropológiai pedagógia helyzete- 
versengés, változatosság és a hivatal

A kodály módszernek mint nemzeti és kollektív szellemiségű nevelési para-
digmának sajátos akadályt állító tényező a hazai iskolarendszer radikális átala-
kulása, pluralizálódása és a nevelési célok körében a világnézeti semlegesség és az 
individualizmus s nem ritkán az európai integrációs folyamatok, és globalizmus 
miatt a rejtett nemzeti közömbösség, a politikai korrektség felszíne alatti tradí-
ciókritika, posztmodern értékrelativizmus előtérbe kerülése. ez a korhangulat az 
egymást váltó politikai csoportok értékpreferenciáival színezetten keveredett a 
nemritkán kontraszelektált hivatalnoki kar avatatlanságával, és a nevelési, kultu-
rális folyamatok irányításának feladatával ellátott hivatali rendszerben működő 
– foucaultiánus értelemben vett – strukturális agresszióval. A jelenségről szá-
mos dokumentum ismertetésével kínál szinte megfigyelő-résztvevői mélységű, 
jól dokumentált betekintést mocskonyiné Tallér edit írásában.

Az antropológai alapzatú pedagógiák változatainak megjelenése – és ilyen 
elemeket találunk bőven a Waldorf módszer, a montessori iskolák és más reform-
pedagógiai elveket követő módszertanban is, csakúgy mint a karácsony sándor, 
németh lászló és kodály pedagógiai elveit is továbbgondoló zsolnai módszert 
követő iskolahálózatban – azt sejtette, hogy valódi plurális nevelési forradalom 
megy végbe a posztszocialista keretek között az iskolaalapítás szabadságának 
szédítő levegőjében. A művészeti iskolákban végbement szinén robbanásszerű 
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fejlődés, az alternatív mozgalomként induló táncház intézményesülési folyama-
ta, mely révén kiváló, az alapoktól a felsőoktatásig terjedő képzési vertikumot 
épített fel, azt az érzést kelthette bennünk, hogy a hagyománypedagógia kérdése 
megoldódott. A jelen kötetben szereplő írások: Beszprémy katalin vagy lovász 
irén elemzése, vagy Berecz András briliáns példázata jelzik, hogy a hagyomány-
pedagógia még vár arra a fordulatra, hogy a kodály-módszerrel együtt, esetleg 
azt kiegészítő módon a nemzeti nevelés szerves része legyen, ahogy erre a vár a 
karácsony sándor- és a németh lászló-i pedagógia is.

 
A valódi értékelvű pedagógiai fordulatnak ugyanis nem kedvezett a korszak 

folyamatos és gyakran arcot váltó gazdasági válságdinamikája, sok pedagógus-
nak a fenti irányok tekintetében vett közömbössége, felkészületlensége, és a rá-
készülést ellehetetlenítő munka-terhei, és anyagi megbecsültségének frusztráló 
viszonyai, a helyi önkormányzati keretek forrás-szűkössége, és a társadalmi vál-
tozás anómiás tendenciái a lehetőségeket nem engedték betöltődni. 

A „másik” iskola világa

nem hagyhatjuk ki azonban az oktatási rendszeren kívüli folyamatokat sem. A 
pedagógia „ellenkulturális” tartományaiban számos műhelygyakorlat alakult ki, 
mely ebben a kulturális antropológiai színezetű oktatási-nevelési spektrumban 
említést érdemel. ilyen színterek már a hetvenes években működtek, említést 
érdemel a zebegényi szőnyi művészeti szabadiskola, vagy az Örökség népfő-
iskola, illetve a „nomád nemzedék” név alatt ismert népművészeti, kézműves, 
fafaragó táncházi, népzenész táborok sora, de a szakkollégiumi, sőt a kulturális 
építőtábori mozgalmat, vagy a téli népművelési gyakorlatokat is említhetjük itt. 
már jeleztük, hogy az ilyen kísérletek kezdeményezői között gyakran találunk 
a karácsony sándor hagyomány iránt elkötelezetteket (pl Jánosi sándor és fia, 
Jánosi András szerepe a Táncház-mozgalomban), vagy a nékosz pedagógiai, 
közösségi-önnevelő hagyományának nyomait (a nékoszos sipos gyula költő fia 
sipos mihály, vagy a falukutató apa fiaként az építész Halmos Béla szerepe a 
Táncház mozgalomban és a zenészképzés létrehozásában, a jelen írás szerzője is 
részese ennek az örökségnek). A folytonosság nyilvánvaló és örömteli jele, hogy 
a szakkollégiumi mozgalom felől érkező politikusok is támogatják a hagyomány-
őrzés megújuló formáit. 

Aki azonban ettől az élményközösségtől távol érzi magát, de politikai 
döntésközelben van, gyakran a kívülállók (vagy kívülmaradottak) közönyével 
tekint a hagyománypedagógia sorsára. Pedig úgy tűnik, hogy a kulturális ant-
ropológiai alapzatú, és közösségi önnevelő nyereséggel járó pedagógia általános 
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társadalmi érdek, különösen magyarországon, ahol a semmelweis egyetem 
magatartástudományi intézetében végzett Hungarostudy vizsgálatok tanúsága 
szerint a 2000-es évek elején az anómia-mutatók a teljes társadalom tekinteté-
ben meghaladták az 50%-os érintettséget, és az évtized végére a pedagógusok 
tekintélyének súlyos gyengülését, sőt az iskolai erőszak terjedését észlelhettük. 
erre a helyzetre alkalmazhatóak kodály-i szándékok. Az egyik: „Ha egyrészt 
igaz is, hogy fejlett karéneklés csak nagy mértékben szolidáris társadalomban 
lehetséges, másrészt kétségtelen, hogy a karéneklés fejleszti a társadalmi szoli-
daritást.” és „Azokban az országokban, ahol a karének virágzik, több a tevékeny 
szeretet.”(kodályt idézi Tóthpál) Barkóczi ilona is erre – a mélyszegénységtől 
sújtottakat, romákat mentő – misszióra hívja fel a figyelmet a kodály-módszer 
pedagógiai hatásait illetően. 

A hagyománypedagógia, és a kulturális antropológiai alapzatú pedagógia a 
társadalom szociális és kulturális tőkéjét egyértelműen növeli, így e terület el-
hanyagolása, visszaszorítása egyaránt okoz közvetett és közvetlen károkat, és az 
elmaradt haszon is nyilvánvaló. 

A kodály-módszer visszaszorulása a nemzeti kulturális kötődés gyengülését, 
így közvetve – a fokozódó elvándorláson keresztül – gazdasági károkat, a befek-
tetett oktatási tőke elvesztését is eredményezi, ezért a kérdésről szóló társadalmi 
vita halaszthatatlan. 

A kodály-karácsony-németh integrált, 
kulturális antropológiai alapzatú nevelési modell elemei.

szenczi Árpád és Antal-lundström ilona átfogó képet ad e nevelési rendszerek 
összefüggésiről, egymást is kiegészítő hasznáról. itt csak a kulturális antropo-
lógiával közös elemekre hívjuk fel a figyelmet. A korábban kifejtett gyökerek, 
szemléleti alapok és módszertani elemek mentén kell nevelési rendszerünket az 
antropológia uralkodó elveinek pedagógiai alkalmazásával kiegészítenünk. Fon-
tos az egészleges műveltségélmény, a holisztikus rálátás magára a hagyományos 
népi műveltségre, mely szokásrendszerében, összművészeti egységében kínálja 
ezt, kereteket nyújthat az mindehhez az évköri szokásrend bemutatása, követése 
(ld. Bálint sándor, illetve molnár v. József idevágó tanulmányait, az Örökség 
népfőiskola ajánlásait), de németh lászló hódmezővásárhelyi pedagógiájának 
illesztése a művelődéstörténeti, zenetörténeti ismeretekkel is a pedagógia és a 
történeti antropológiai szemlélet illeszkedését szolgálja.

A hagyományőrző közösségekben (gyimes, székelyföld, Felvidék) vagy 
ökofalvakban szervezett nyári táborok kínálhatnak valamit a részvevő-megfi-
gyelő, saját élmény alapú, emikus tapasztalásmódokból, mely segítheti később a 
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tananyagok kontextuális beillesztését. Fontos, hogy a tanuló a megismert műve-
ket, példákat a tananyag fragmentumait be tudja illeszteni az adott kultúraegész 
jelentéshálójába. Fontos a szellemi örökség újratapasztalása és az „út bejárá-
sa” (oda és vissza). A kodály – módszer egyben metafora is, egy a hagyomány 
telejességéhez való alázatos, és megértő szándékú viszonyulás, mely egyben a 
sajáthoz való viszony épülése mellett segít a mássághoz való viszony fejleszté-
sében, nemesítésében.

ugyanez a metafora-elv segít áthelyezni a módszert más műfajokra, médiu-
mokra is. Így építhető fel a vizuális kodály-módszer, vagy az elemi létfenntartási 
gyakorlatok, a mára elsorvadt háztartási ismeretek, a mindennapi hagyomány 
(hajléképítés, kertészkedés, kenyérsütés, konyhaművészet, szövés, kertgazdál-
kodás elemi ismeretei). 

A vizuális kodály-módszer kifejlesztésében számos kísérlet kínálkozik for-
rásul, ezek között kiemelkedő lükő gábor öröksége, mely karácsony sándor 
szellemében vizsgálja a néphagyományban rejlő kifejezési formák logikáját, „nép-
lélektani” összefüggéseit, és a malonyai–féle gyűjteményes sorozattal, és Huszka 
József ilyen irányú munkáival együtt kiváló alapot kínál a tájékozódáshoz. mind-
ehhez izgalmas – fejlődéslélektani szempontokat is érvényesítő – keretet kínál 
molnár v. József munkássága, melyben az ősi formák felfedezése, az ősképek 
tartalma, s eredendő rendszere mellett a motívumkincs matematikai-logikai 
modellezése is helyet kap. szintén alapvető jelentőségűek a karácsony pedagó-
giai modelljének vizuális továbbépítésében Jankovics marcell művei. Az ilyen 
irányú törekvésekben figyelmet érdemel lantos Ferenc munkássága és pedagó-
giája, mely a természet törvényszerűségeit, saját konstruktivista szellemiségében 
érvényre tudta juttatni. 

Összességében a karácsony-kodály elvű vizuális pedagógia egyik pillére az, 
hogy szintén természetes rendszer, ugyanakkor benne is érvényesül a szellemi, 
metafizikai mögöttes, amely a hagyomány archaikus, kultikus, vallásos, és mi-
tikus – összefoglalóan pneumatikus közegéből a motívumokon keresztül árad, 
csak – ezúttal a festőművész Halmy miklóst idézzük – hagyni kell a motívumot 
működni.

A jelen írás szerzője is egyik kezdeményezője annak az alakuló „vizuális ko-
dály-módszer” néven nevezett projektnek, melyben Hantos károly képviseli 
képzőművészeti egyetem pedagógiai műhelyét, és kocsor lászló a csatlakozó 
alapítványi művészeti iskolában elgondolt gyakorlatot, és pedagógiája, összessé-
gében a karácsony-kodály elvű vizuális pedagógia egyik pillére az, hogy szintén 
természetes rendszer, ugyanakkor benne is érvényesül a szellemi, metafizikai 
mögöttes, amely a hagyomány archaikus, kultikus, vallásos, és mitikus, össze-
foglalóan: pneumatikus közegéből a motívumokon és azok „nyelvi” rendszerén 
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keresztül árad, csak – ezúttal a festőművész Halmy miklóst idézzük – hagyni 
kell a motívumot működni.

molnár v. József munkássága a kulturális antropológiai alapozottságú peda-
gógiánk más tartományaiban is sokat ígér. A rítusok, szokások, mint kollektív 
reprezentációk, kifejező és (újra)teremtő erejük révén elengedhetetlen hagyo-
mánypedagógiai eszközeink, a fejlődéslélektani modell a magyar nép szokásában 
és művészetében; vagy a hagyományos falusi gyermeknevelés szellemi örökségé-
ben testesülhet meg oly módon, hogy átélése, felidézése élmény- és tapasztalat-
alapú keretet kínál a modellezéshez, és strukturális elemzéshez. 

molnár v. József munkái fontos forrást kínálnak egy karácsony-kodály pe-
dagógiai reformban. mindezt azonban németh lászló pedagógiai víziója és 
hódmezővásárhelyi gyakorlata még közelebb hozza a mai gyakorlathoz. Rész-
ben azért, mert a németh lászlói pedagógia integráló keretet kínál az európai 
gondolkodás jelenünkhöz vezető tudomány-, és szellemtörténeti útjának bejárá-
sához, és mai világunk ontológiai reflexiókkal teli megéléséhez. igazi kulturális 
antropológiai újrakeretezés ez. A jelen kötet izgalmas, különösen a nyugati és 
a környező szórványmagyarság körében alkalmazható példát közöl a szemé-
lyes tanítás, németh lászló didaktikája mentén végig vitt vállalkozásáról Tarné 
Pávich zsuzsanna tollából. De a németh lászlói modell szerves része egy másik, 
fontos terület, a kert-magyarország metaforája, a kapások utópiáitól is táplált 
tangazdaság modell, mely keretében a fizikai munka, a művelés/műveltség ant-
ropológiai pedagógiája újrafogalmazható. 

A legkorábbi iskolás évektől az állatok és a növények iránti természetes gyer-
meki érdeklődés és szeretet alapzatán ki lehet alakítani a gondoskodás és fele-
lősség, a rendszeresség és a kötődés lelki-érzelmi sémáit, melyek oly gyakran sé-
rültek világunkban. Testnevelésünk részévé is tehető mozgásszegény és a fizikai 
munkától elidegenítő posztmodern életrendünkben az iskola tangazdaságában 
végzett rendszeres fizikai munka, kertművelés, állattartás (baromfi, nyúl, kecs-
ke) illetve a növényekkel való gondoskodó foglalatosságok (gyümölcsfametszés, 
szőlőművelés). De ennek a gyakorlatnak és az iskolához, vagy egyházi közössé-
gekhez kapcsolódó cserkészgyakorlatnak is szerves részévé válhat az építés (a 
hagyományos paraszti épületek patics, vessző, léc, deszkaépítmények, kemence, 
góré, hidas, pajta, ól, pásztorszállás, veremház. külön terület a konyhaművészet 
elsajátítása (sütés, főzés a szabadban és konyhai ismeretek), melyben sajnos a 
családi hagyományátadás szintén elégtelenné vált. 

A mindennapi élethez szükséges tudás forrásaként ajánlhatjuk a tárgyi néprajz 
gyűjtőmunkájának kincseit. ennek a világnak a jobb ismeretét kínálják gazda 
József írásai és tankönyvként is használható Tarján gábor mindennapi hagyo-
mány című munkája. 
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A negyedik terület a kézműves ismeretek és gyakorlat köre, mely szabás, var-
rás, hímzés, kézimunka ismeretek segítik a gyermek készségfejlődését. A jelen 
kötetben Beszprémy katalin fejezet kínál képanyagban is gazdag forrásokat.

lovász irén a hagyománypedagógia gyógyító, lelki egészséget szolgáló rétegeit 
világítja be, addig Berecz András a szóbeliség kommunikatív készségfejlesztő, 
jellemformáló, egyéni és közösségi önismeretet segítő szerepét előadóművész-
ként, élménynyújtó keretben kínálja számunkra.

Összegzés helyett

Ha tehát a kodály-módszer ébresztését kívánjuk, akkor mind antropológiai, 
mind neveléslélektani, mind pedagógiai láthatárunkat szélesebbre kell vonni. 
Talán bizonyítani tudtuk Wundt példájával, hogy a látszatra távoli tudományok, 
mint az antropológia és a pedagógia között épp a személyes tanítványi viszo-
nyokban is testet öltő közös eszmetörténeti kapcsolatok adják vonatkoztatási 
rendszerünk szilárd alapzatát. Jelen esetben ez nem egy leszűkített idea, hanem 
a kultúra maga, mely csak tanító és tanítvány szeretetkötelékében folytatódhat, 
s mely megszakítható, ha az áthagyományozás eszméje, módszerei és keretei 
megszakadnak. Wundt nyomán Petersen, karácsony és kodály a néplélektani 
megközelítés jegyében a pedagógia és antropológia között rejtett közös keretet 
teremtett, és ez a keret tanítványaik révén is életképesnek bizonyult a hivatalos 
pedagógia körein belül és kívül. e modell általános érvényét bizonyítja németh 
lászló pedagógiájának sikere is, még ha tárgya folytán másképp is jutott ez ér-
vényre. szellem, lélek és az anyagi világ egységének felmutatása hármasságában 
is egységes antropológiai vállalkozás: az ontológiai helyreállítás pedagógiája. egy 
közösség sorsa áll vagy bukik rajta, de nyertesei mindig személyek: a tanítványok. 
minden tanítvány mikrokozmosz: test, lélek és szellem egysége. Ahogy a néhai 
bölcselő ránk hagyta: ami lent van, az megfelel annak, ami fent van, és ami fent 
van, az megfelel annak, ami lent van, hogy az egyetlen varázslatának műveletét 
végrehajtsd – ezért karácsony sándor, kodály zoltán és németh lászló antro-
pológiai pedagógiája kozmológiai feladat. Így voltak ők a nevelés kozmológusai 
egy közösség, és a szeretet szolgálatában. 
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