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Ndpi gyermekjritdkaink €s a fejlesztd pedagdgia

Haryominyos gyermekj6t6kaink a mai napig nem 6rde-
melt6kki sem a t6rsadalom-, irodalom-, nyelv6szettudo-
minyok, sem a pszichologia, sem a nevel6studomilny el-
m6lyiilt 6rdekl6d6s6t. Saj6tos eml6keiket kiz6r6lag a
nyelv6szet-, n6prajztudom 6ny ritgzitette 6s jelentrisebb
r6sziiket, mint eml6kanyagot publikelta is.

A nevezett tudomeny6gak biine az6rt is 6g9eki6lt6,
mert a nevel6studom6ny munkatirs6nak Kiss Aronnak
a,,dicvis6g6t" a n6prajztudom6ny mag 66nak 6rzi, : r tilb-
bi 6rdekelt pedig mindezt, a nevel6studom6nnyal egytitt,
nem6rzimag66nak. Groteszk tiikdre tehi4t a fenti tudo-
p6ny6gak mindegyik6nek, hogy e t6mak6r mai napig
leghiresebb 6s legteljesebb gyfijtem6ny6t nem az 6ssze-
fiigg6seket leginkribb 6ttekinteni k6pes n6prajzrudo-
m6ny, hanem a nevel6siigy egyik kivil6s6ga: Kiss Aron
szorgalmazta, S ijtdtte, szerkesztette 6s adta krizre m6r
tdbb, mint szAz6welezelitt l89l-ben. 86rgyrijtri tev6-
kelys6g6nek szimos emlit6sre m6lt6 folytat6ja akadt,
miiv6nek6rt6k6tnem azemlitettszakilgakemeli6k tudo-
m6nyos rangra, hanem a zenetudomi{ny, Bart6k, Kodily
6smunkat6rsaik k<izremrikri?l6s6vel. 5z6 z esztendii 6A ;z
6rintett legfontosabb tudomeny6gak egyike sem tette
meg a kiv6natos l6p6seket az osszegyiijtott 6rirlsi nevel6-
si tapasztalatokat magiiba foglal6 j6t6kgyiijtem6nyek
6r telmezlse 6s felhaszn6lilsa 6rdek6ben. pedig Kiss Alon
6s kdvet6i e nagr6rt6kri nemzeti kincs dsszegyii j t6s6t 6p-
pen emiatt szerveztr6k meg, 6s a magyar nevel6siigy hasz-
nositisa sz6mira ez6rt mutattrik fel. Kiss Aron glyakorl6
nevelcik6nt mindehhez a kor szinvonal6n i{ll6 kiikin ,,Ji{-
t6ktanit6 Vez6rkiinyvet " is irt.

Ebben az|vbn iinnepeljiik e kdtet megielen6s6nek
szAz6v es 6vf ordul6j ri t.

Tiszteletiink ds megeml1kezdsilnk jeldiil iddzzilk fel
az ebb en me gf o g al mazot t g ond o I at ai t d s c d I k i t tjzd s eit :
, Az i s ko I a a neve I d s t er m<i s zet e s zer i nt nemc s ak a I 6l ek-
kel, de a testtel is tartozn1k foglatkozni. Ma azonban
tigy dll a dolog, hogy a szellemi neveldssel nilsdgba is
mentilnk, mig atesti neveldssel nagyon hdtravagyvnk.
Ezdrt a sok panasT a tilterhelds iiatt. 0gy vagyunk,
m i nt mi kor a g 6 zp ar i p a ut dn k<1t anny i ko c s it akas zt a g d -
pdsz,mint amennyit azmegbir. Ezt ma mtir belfujamin-
denki. A bajt azonban csak felismertilk, de segiteni nem
tudunk rajta. Mindenik szille bijszke rd, ha dpklzldb
gyermekevan, de hogy meg is tartsa ilyennek, arrafur-
csa kiivetkezetlensdggel sajndlja az id6t. Az ismeretek
ugyan.is meg szaporodtak, s az a kijzdelem, melyet a meg-
d I het d s dr t f o I yt at un k, kdny s zer it b ennijnket, h.o g y f e S y -
vertdrunkat egyre-mdsra szaporit suk... A neveld.stud,o-
fu"|! m6dszer fejleszttisdvel dveket takarithat meg a
tanulds svimdra, de bdrmityen 6ridsi haladdsr rcgyen
is, a trtherheldst csak akkor szilntetheti meg, ha a na-
gyobb teher megbirdsdra k6pess6 teszi a gyermeket...a
testi erdt kell fejlesTteni, atestet kelt alkalmassdtenni
a-rra, hogy a nagyobb t est i - lel ki er 6f es zitd seket megb ir -
j9"..

Ugy tiinik, a tirstudomi{nyok 6tengedt6k a rerepet a
n6prajztudomS.nynak, s elint6zettnet v6tt6t a teendcjket
e tudom6ny6g m6hecske-szorgoss6g6nak toviibbi gyiij-

t<iget6 6s leir6 tev6kenys6g6vel, jit6kszervez6 t6rekv6se-
ivel.

Az igazsighoz hozzitartozik, hogy a n6prajztudo-
m6ny kutat6i B or s ai I I onkdv a l, I-aj o s Ar pdd d al, I g az
Mdridval, ESyud Arpdddal, Haider Edittel, Gyi)rgyi
Erzsdbettel 6s sokan m6sokkal egytitt er6feszit6seket
tettek n6pi hagyom6nyaink 6letben tart6s6ra. A Kod6ly-
i tekint6ly-hi4tt6r azonban ezt a torekv6st csak az 6vodai
k<iriilm6nyek kozdtt(F orrai Katalinr6v6n) 6saz iskol6n
kiviil tudta bi ztositani. Burka Endreis,mint az elmflt 6v-
tizedekben a testi nevel6s egyik meghatilroz6 szem6lyi-
s6ge, teljesen tiszt6ban volt e hagyominyos j6t6kok nagy
nevelci-, fejle szt6 k6szsbg6vel. M6gis irisaiban csak peii-
f6rikusan foglalkozik e j6t6kokkal. Nem v6letleniil. N6pi
j6t6kaink leg6lesebb,,nemzeti ellentiibor6t" - et6gg6Lt
nem it6lhetci m6don 6ppen a testnevel6s iskolai ir6nyit6i
kdzott kell keressiik...

Mriltunkkal 6ppenfgyegytitr 6liink, mint a j6v6nkkel.
Ezt az alapvetci k<irtlm6nyt a nlprajz 6s m6s tudo-
miny6gaknak, valamint a nevel6s-iigynek is tudomisul
kell vennie.

S6t m6g m6st is, amit a legfrissebb kutatisok mutat-
nak. Hdmori J6zsef Kossuth dijas agybiol6gusunk
Ornstein amerikai pszichol6gus megiillapit6sait id6zi:
,,Szerinte a nyagati kultilra trtlsdgosan batfdlteke cent-
rikus,amennyibentil nagy stilyt hetyezanyelvreels a lo-
gikus (,,eisszerii") gondolkoddsra. Ezviszont azt ered-
mdnyezi, hogy anyagati ember intellektudlis kdpzdse so-
r dn til hang srtlyozott az el emz6s szilksdges s6g e, aminek
egyenes kdvetkezmdnye, hogy az egeisz, iltetve a tdnyle-
ges probldmamegoldds helyett sokszor egymdshoz nem
is kapcsol6d6 rdszt\reddkek vizsgdlatdra fecs4rli a
r end e I kezd sr e dl I 6 ener g i d kat... A keleti (6zsiai) kuttfi-
rilban sokkal nagyobb sitlyt kap - Ornstein szerint - a
jobb f6lteke intelligenci6ja, ami a nyugat racion6lis,
technol6giai gondolkoddsdval szemben ink6bb intuitiv,
meditativ, misztikus 6s - nyugati m6rc6vel - sokszor
tiinik irracion6lisnak." Ezeket a kiil<inbs6geket a japen
p6ld6val illusztrdlja, akik tirltettek nyugati,,mesterei-
ken". ,,Emellett tovdbbra is megtartott6k a jobbf6ltek6s
gondolkodiis olyan elcinyeit, mint az intuici6, a k<irnye-
zettel val6 szoros, krilcs<inds kapcsolat (fejlett vizuilis
kultirra, filoz6fiailag bizonyos eg6szs6ges irracionalitiis
6s ameditativ k6szs6g..." Hdmori fiizi ho zz6: ,,ahogyan a
japinok a k6tfele gondolkod6sm6d k<jz<itt eg6sis6ges
egyensflyt tudtak kialakitani a balf6ltek6s gondolkodds
int6zm6nyes fejleszt6se irtjdn, ugyanfigya nyrgati kultf -
r6nak is t<ibb sflyt kellene fektetni (t igy u mi6nknek is,
- szerzo megj.) a jobbf6ltek6s k6pes#gek fejleszt6s6_
re".

A n6pi gyermekj6t6kok szcivegeinek a kciltcii k6pek-
nek meghat6roz6 tulajdonsi{ga a t6bb6rtelmii#g. A liinai
ez6rt mondja, hogy ,,egy j6 k6p rdbbet 6r, mint tizezer
s26". A keleti kultfr6nkb6l eredden sz6rmazik nyelviink
6ri6si k6palkot6 tulajdonsiiga, sajiitossiiga. Innen van e
jrlt6kok rendkiviili szerepe a gyermek loUUagrf6ttet6s
fejleszt6s6nek lehet<is6geiben, amiben ugyanakkor nem
azonosak a sportjetekokkal, melyek sokkal inkiibb a
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balagrf6ltek6s miik<id6st kivin6k. Nem besz6lve arr6l,
hogy a sportj6t6kok nem is ennek az 6letkornak a j6t6kai.

Az agrbiologus is ez6rt hangsflyozta a jobbagyf6ltek6s

fejleszt6s f ontossigit.
E n6pi,,fejleszt6si pedag6gia" kiivetkezm6nyeibril

szilrmazik, hogy a gyermek mir kicsiny korban a neki
megfelelci k6pi szinvonalon 6s 6rtelmez6sben a k6rtil6tte
l6v<i vil6g, a nag;r term6szet miik<id6s6btil tanul el alapve-
t6 dsszeftgg6seket, ritmikus, a k6scibbiekben is konnyen
el6hivhat6 form6ban. Ezekre csak k6s<ibb lesz sziiks6ge,
amikorm6rnem leszidejeenneka megtanul6s6ra. Ekkor
m6r a megtanult ismeretek osszefiigg6seinek a feldolgo-
zirsiw al, elmillyit6s6vel kell toltse az idcjt.

Ezzelel6rkeztiink a ,,n6pi fejleszt6 pedag6gia" alap-
koncepci6jihoz, amire mir Ittsonczi I stvdn is r6jdtt
1770-bn Nagykdrrisdn. Ekkor jelentette meg H6rmas
Kis Tiikd,r cimii iskol6sk<inyv6t, mely p6ldritlan m6don
legal6bb egy 6vszflzadon iltversbe szedve tanitotta meg a
gyermekeket a legfontosabb ismeretekre is. A hires, m6-
ig peldak6pk6nt emlegetett nagymiivelts6gfi reformnem-
zed6kezen az iskol6skdnyvdn ncitt fel szerte az orszirg-
ban.Az elmflt6vtizedekben pedig od6ig jutottunk, hogy
gyermekeink m6g a minim6lisan kiitelezci versismere-
tekkel sem rendelkeznek, temp6tlanul besz6lnek, gyen-
ge, gyakorlatlan a mem6ri6juk stb.

E gondolattal vissza is kanyarodunk az irisunk elej6n
id6zett kiss 6roni gondolatokhoz, n6pi gyermekj6t6kaink
mozg6skultirrijfrhoz. Ezek n6gy kiil<intxizci 6letfelt6tel
j6t6kos gyakorl6siit teszik lehetciv6:

L Az er 66rzet kimtivel6s6t,
2. A t6rbeli mozg6shoz sziiks6ges egyensfily6rz6k ki-

gyakorl6s6t,
3. Az id6ritmus iiszt6n6s 6s tudatos 6rzet6nek elsaj6-

tit6set,
4. Az alkot6 k6szs6gek kifejleszt6s6hez sztiks6ges

k6pzel6er 6 6s 6rzelm i 6let el<isegit6s6t.

l.Azer&rzeJ
A fizikai er66rzet valamilyen formiban mindig m6r-

het6. Csak racionillis gondolkoz6sunk a mennyis6g-6r26-
kel6st trilhangsflyoz6 k6pzetei teremtett6k meg a min-
den t6ren eluralkodott teljesitm6ny-szeml6letet.

Anyugati 6s a keleti kultirr6k k6ziitt az emberi er66r-
zet fontossiig6nak megit6l6s6ben, kiil6n6sen napjainkra,
fontos ellent6t kialakul6sa figyelhetci meg. Az 6ltaluk
gerjesztett ipari forradalom j6l6ti t6rsadalmakat hozott
l6tre, 6s ezzelegyiitt f izikai ercjnl6tet nem kiv6n6 k6nyel-
mes 6letm6dot. Hasonl6 ipari fellendiil6s indult meg a ke-
leti kultirr6k orszigaiban is, de ezek felfut6sa l6nyegesen
gyorsabb6s tart6snak is ig6rkezik. A felgyorsul6s siker6-
nek h6tter6ben 6s tart6s folyamatilban eddig senki nem
vizsg6lta a keleti 6letforma 6s az abban talilhat6 saj6tos
er66rzet-filoz6fia (pl. yoga, kiizdrij6t6kok szr6lesktrrii el-
terjedtsege stb.) jelent<5s696t.

A hazai gyakorlatban az er&rzet 6ltal6nosan ala-
csony szinvonala igen szomorir k6pet mutat. A katonai
szolg6latra alkalmatlan ifjirs6g I 975 -os 3 57o -os hihetet-
leniil magas rfiszarilnyinak mai, 20 6wel k6scibben to-
vibbi l07o-os, jelenleg 45Vo kortd.li illlapotdval jellemez-
het6.Ezzel5.ll szemben a n6pess6giink saik r6teg6t kite-
v6,,6lsportol6inak" arinytalanul magas, kiv6l6 sporttel-
jesitm6nye. A szembetrin6 ellent6t vizsg6lata dsszefiig-
g6seinek, k6vetkezm6nyeinek elemz6se m6ig nem t6r-
tr6nt meg. Ma m6r az iskol6ban ,,testkultfr6.t" tanitanak.
A testi nevel6s, errignijt6s, mozg6konysr{g, jSt6kossfg,

egyiittmiik<id6s a harmadik testnevel6si 6ra bevezet6s6-
vel maradt az eddigiekben.

2. A t€rben mozgds elsaJftfttlsa
Az emberi test a fdldi gravit6ci6 felt6telei koziitt ala-

kult ki. Eg&zl6tez6se az egyensfily 6llapot6val a legszo-
rosabb dsszefiigg6sben van. Biztonsiigos el saiiltitirsdr a az
6let els6 h6t nyolc 6ve iill mindenki rendelkezfls0re.

Az egyensfly elsajitit6s6ban a jir6s kdzponti szere-
pet j6tszik. A j6ris 6letkorral cisszefiiggrj kialakuldsa tu-
dom6nyos szintii ismeretekkel a mai napig nem meg-
nyugtat6an rendezett. Gyermekj6t6kainkban ugyanak-
kor a biztons6gos j6r6s a meghat6roz6 mozg6s.

A j6r6s h6rom egyensf lyi helyzet ritmikusv6ltogati-
sa. Agyi irdnyit6sa 6s a mozg6skivitelez6s tz er'Sfelttte-
leknek 6s a nevel6s ig6nyeinek van al6rendelve. Gyer-
mekj 6t6kainkban k6t f cj eleme fordul elci: a l6p6s 6s annak
saj6tos viltozata,a f or96 ldpds. Azels6 7-8 6v minden-
f6le fejelsztci pedag6gi6ja ez6rt a jir6ssal iisszefiiggci
egyensrily6rzet biztons6gos rendez6se kdriil kellene,
hogy 6sszpontosuljon, melyhez a j6r6son kiviil mis, de
els6sorban ebbe az iri{nyba hat6 er6fejleszt6s 6s j6t6kos
mo46s6r zetek csa t I a kozn ak.

3. Az lddrltmus Osztbnds €s tudatos €rzete
Az idciritmus olyannyira dsszeforrott az emberi

nyelv, azaz a besz6d-, mint k6zl6si rendszerrel, hogr sz6-
mos nyelv irott betiihangjai pl. a holdv6ltozis, vagy m6s
hasonl6 ciklikus jelens6g idcjritmuslnak felelnek meg.
Hogyne feleln emegaz idci ritmusa az olyan alapvetci em-
beri mozg6snak, mint a j6r6s? Gyermekj6t6kaink szinte
kiv6tel n6lkiil!...a j6r 6s2J4-esritmusit k6vetik, ami egy-
ben a helyes magyar besz6d eg6szs6ges temffia 6s sz6-
tagritmusa is. Fontos szerepet kap ebben az idcjritmus
metrikuss6ga, ami a Kodily-i koncepci6t megval6sit6
Forrai Katalin 6vodai finek-zene m6dszertaniban az
,,egyenletes liiktet6s" elnevez6st kapta.

A helyes fejlesztci pedag6gi6nak, mint a gyakorlat
megmutatta, irjabb 6s fjabb hat6kony m6dszerek ut6n
kell kutatnia. Ilyen hat6kony m6dszernek bizonyult pl. a
mozg6skutat6s kdvetkezd folyamata, melyet Ritmikus
mozg6s-6nekas j6t6k c. k<inyvem tapasztalatai alapj6n
dolgoztam ki az egyenletes ltiktet6s mozg1s0rzet6nekel-
saj6titesehoz:a/ A gyermekerdtel jes tapsoldssal (a sa-
j dt, ds nem a f el n6t t rcmp6j dban) el kel I saj dtit sa biz-
tonsdggal aszdvegritmus ds atapsolds egysdgdt.b/ Ezt
kdvetiien hangsrtlyos dobbant6 helyben jdrdssal dt kell
vinni ataps- drzetet a ldbdrzetre. (a gyermekndl ez agyi
irdnyttdsfejl1ddsi probldma). c/ Ennek a ritmikus id-
rdsnak a megdrzdse utdn lehet elinditani balra ds nem
jobbra! a kdrbenjdrdst, mint a t(irsas egyilttmiikdd€s
al apv et 6 f e I t 6t el 6t. Enneka hangsrilyos j6r6snak a mon-
d6karitmussal koordin6lt egyiittes#ge vezet el az fn.
,,egyenletes liiktet6s" jilriisban megjelenci alakis6g6hoz.
Miirdezt kombindlni kell a folytat6sban olyan mond6ka-
szcivegekkel, melyekben a gyermekmeg6rzi a n6gynegye-
des, nyolcnegyedes v6lt6sok at a sz6tag- 6s a j6r6s ritmus
v6ltozataiban. Az rin. l6ncversekben (pl. a ,,fejdn6ta")
megtal6lhat6 a ritmikus mozg6sok gondolati megfelel<i-
je, melyek mint mem6riafejlesztti k6szs6gek is mtikiid-
nek.

4. Azalkotd kdszsdgek klfeJl6d6se
Ezek a k6szs6gek az agybiol6giai kutatisok szerint

trilnyom6r6szben az irn. ,,n6ma" vagy jobboldali f6lteke
miiked6s6ben talilhat6kmeg. Saj6tossiga ef6lteke hat6-



I

konymiikrid6s6nek az 6rzetni indlttat6s, ami n6lkiil ere-
deti, fj gondolatokat megmozdit6 k6szs6gek nem indul-
nak meg. Nem hagyhat6k figyelmen kiviil a genetikai
adottsdgok sem, de az 6rzelmi nevel6s 6s 6rzelemmel te-
litett k6rnyezet sokat nyujthat az alkot6 k6szs6gek ki-
bontakoa{si{hoz.

Kodily zenei elk6pzel6seiben erre 6rzett rd. Sajnos az
6 r6&z6s6vel egyid6ben, vagr m6gink6bb cj elcjtte nem
volt, aki a mozg6s 6s a zene ritmikus egyiittess6g6nek a
fontossig6t 6rzekletesen 6s tapasztalatokkal is al6t6-
masztva k6pviselte volna. Az eg;r6nben megjelenci moz-
g6s 6s koordinilt zenei ritmus ug;ranis rendet teremt a
besz6d sz6ritmusinak kdzl6si folyamat6ban. A gyer-
meket ezzel gondolati fegyelemre neveli. Emelle tt 6s ez-
zel egyiitt megteremti a t6rsas mozgds 6s viselked6s
egyiittes lehet@6t, egyiittes tev6kenys6g6t. Minden-
nek a gyermek szocializici6j6ban, azaz term6,,;z..etes,
szerves kciz<iss6gre nevel6s6ben van rendkivtili jelent<is6-
ge. l:hetcis6get 6s m6dszert ad a nevel6 n6lkiili onszerve-
zdd6s 6s 6nir6nyit6s optimilis megoldi{s6hoz.

Az drzelmi neveldsneknem az egyetlen, de k6ts6gte-
leniil igen hat6sos m6dja, az dnekes mozgtisos jdtdk. A
k6pi l6t-ismod fejlcil6s6ben sz6mos m6s lehet6s6g is he-
lyet kap: a mesevil6.g, az1lfkornyezet 6llat 6s n<iv6nryi-
liga, mely egyre inkribb a k6perny<in, 6s nem a val6s6g
term6szeti 6lm6ny6n keresztiil 6piil bele a gyermek 6rzel-
mi vil6g6ba. Igy nem m6s, mint konzerv eledel. Legyen
hirmilyen izletes, sohasem krizeliti meg a friss t6plel6k
iz6t, z arn a1f1, 6lm6nye t.

Az a vil6gk6p, ami a $/ef,mek mesc-, j6t€k-,6s moz-
g6svil6g6ban m6g egys6gben jelenik meg, nem folytat6-
dik az iskol6ban. Nincs aki ezt a vildgot 6tvezetn6 abba a
folyamatba, abba a vil6gk6pbe, amiben ma 6liink. A leg-
korszenibbnek tartott t6rsadalmak iideti 6s politikai kii-
rei pedig az ut6bbi 6vtizedben figyelemre m6ltoan v6ltot-
tak. DavidM. Lewisa Harward egyetem tandraMillene-
um c. frissen megjelent impoz6ns k<itet6ben az emberi
kultfra rirdk egys6g6re figyelmeztet.

A k6tszeres Kossuth dijas geol6gus Szd.deczky Kar-
dos Elemdr a mai tudom6nyoss{g eredm6nyeivel kis6-
relte meg a nevel6sben annyira n6lkiikizdtt korszerfi vi-
l6gk6p-egys6g megfogaknazils6t.,,,\ jelens6gek univer-
zrllis kapcsol6disa cimmel megielent poszthumusz k<ite-
te felkeltette a nemzetkrizi tudom6nyosvil6g 6rdeklcit6-
s6t.

A fejleszt6 pedag6gia a gyermek megsziilet6s6t6l
kezdve folyamatban gondolkozik. M6gis minden 6v6ncj
tudja, hogy gyermekre koncentr6l6 nevel6si t<irekv6sei
nem folytat6dnak az iskoli{ban.

Fejlesztri pedag6gi6r6l, iskolai vonatkoz6sokban pe-
dig csak akkor lehet besz6lni, ha megteremtcidnek a ta-
ndrcentrikus ismeretetades helyett a gyermeki, ifjrii <in-
szerv ezod{s, <inf ej lesz t6s lehet6s6gei, k6szs6gei, mod-
szerei, tapasztalatai.

Az 6vodiiban folyik ma egyediil igazi nevel6s. Idcjsze-
rii lenne err6l elgondolkozni.

A magyar driimap€dag6gia ds a gyermekszinjritszfs kdt jelentds
reformer szemdlyisigdt vesztette el az etmrilt esztendbben.

THUROCZY GYORGYOT

a kivdld nevel6-r endez6t, a Debreceni Alf0td Szinp ad alapit6j6t,
akinek egyik legutols6 miihelytanulmfnyft n DpM 5. sz6m6ban

tanulmdnyozhatt a az olvasd.

SZEGI LASZLOT
az ugyancsak debreceni rendezdt, tiirsasiigunk tzgj6t,
gyermek szin jftszri fesz t i viil ok humdnus szakdr te iet,

rendezdk 6pz6 tanfolyamok tan6r6t.

Hatdsuk az, ami megfirzi 6ket, hatdsuk, melyet nevel6i kapcsolatokban,
rendezdsekben, iriisokban, szem6lyes bariitsiigokban gy;koroltak

sziikebb 6s trigasabb kOrnyezetiikre, tanitviinya'ikra, miiXatdrsaikra,
szeretteikre, rfnk.

Ffjdalmas, hogy nincsenek.


