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Az ember, az Emberiség egyik legfontosabb 

szükséglete a közösség 

 

A magyarok széthúzása, viszálykodása, saját, józan érdekükben való összefogásra – 

képtelensége, önzése, búsuló elkeseredettsége immár szinte közmondás. Két magyar = három 

párt,- ezt mondja rólunk, egy az európai népeket gúnyosan, de elég találóan jellemző, 

nemzetközi vándor-vicc.  

Van okunk rá, hogy ezt a lesújtó képet komolyan vegyük, nemcsak a 2004. december 5-ei 

szégyenteljes népszavazás után, hanem napról napra figyelve a hazánkban történteket. 

Nyilvánvaló, hogy ezzel a magatartással, életérzéssel szorosan függ össze a magyarországi 

népesség tragikus fogyása, ami nemcsak a fokozódó kivándorlással, a gyermekvállalási kedv 

csökkenésével és az évenkénti sok ezer magzatgyilkossággal magyarázható, hanem magyar 

emberek rossz egészségi állapotával, a várható életkor rövidülésével is, mely többezer 

nemzetközi összehasonlító statisztikai adat, valamint rögzített mélyinterjú alapján Európában 

a legszomorúbb.  

Ez utóbbi kérdésről így ír Kopp Mária és Skrabski Árpád 1995-ben megjelent 

munkájukban: „…a modern társadalomban a szorongáskeltés új lehetőségei alakultak ki, 

amelyek az önkényuralom hatékony eszközeivé váltak. A kapcsolataitól, értékeitől, 

életcéljaitól, önértékelésétől megfosztott, magányosan szorongó ember tetszés szerint 

felhasználható a szükséges funkcióra, kicserélhető, manipulálható... mivel a szorongáskeltés 

pénzben, haszonban kifejezhető, eredményes stratégia, óriási erők állnak szolgálatában. 

Mindazok a manipulációk, amelyek a családot, a közösséget, az emberi kapcsolatokat 

bomlasztják, ezek értékeit kicsinyítik, vagy éppen tagadják, a hétköznapi önkénynek 

kiszolgáltatott, szorongáskeltéssel terelhető tömeget formálják...” 

„Magyarországon két év alatt háromszor annyian halnak meg szívérrendszeri betegségek 

miatt, mint az európai átlag... a magyar férfiak között a legnagyobb a daganatos betegségek 

miatti halálozás... Az emésztőszervi megbetegedések miatti halálozás kiugróan a legnagyobb 

(Európában) ...Az erőszakos halálozás (baleset, öngyilkosság, gyilkosság) aránya 

megdöbbentő, a férfiak között Magyarországon, - az európai átlagot 100 %-nak véve – 189 

%- tehát közel kétszerese az Európai átlagnak...” (Kopp-Skrabski 1995: 7.,14.) Csak néhány 

megdöbbentő adat a terjedelmes, alapos tudományos elemzésből. A kutatási eredmények 

egyértelműen bizonyították, hogy „az érzelmi funkciózavarok, a szorongás, a depresszió 

jelentős kockázati tényező számos, nagy népegészségügyi jelentőségű betegség kialakulása, 

lefolyása és kiújulása szempontjából.” (u.o.) Tehát nem más, mint a kapcsolatok, a 

közösségek hiánya, az ebből következő szorongás a felelős ezért a lesújtó magyar egészségi 



állapotért. Ezt tetézik a magyar egészségügy problémái, az orvosok és ápolók hiánya, anyagi 

nehézségei.  

Ebben a félelmetes látleletben így benne van a kiút, a gyógyítás legfontosabb feltétele, 

meg kell erősíteni az emberi kapcsolatokat, a közösségeket. Ha kell, újra kell alkotni azokat, 

és gondoskodni kell a közösségi érzés, a család, a lakóhely, a rokonság, az egyház kis 

közösségeinek egységét, szolidaritását erősítő, már bevált módszerekről, eszközökről, 

szokásokról, melyeket a néphagyomány, a népi kultúra és az azt leíró, rögzítő, elemző 

tudomány, a néprajz megőrzött számunkra. 

A kultúra, az emberi szükségletek kielégítésére kialakított eszközök, módszerek 

összessége. A szükségletek kielégítése, - az emberi életnek és teljességének, testi és lelki 

egészségének feltétele. A szükségleteket korántsem ismerjük maradéktalanul. A kielégítések 

népenként változó formáiból következtethetünk arra az egyetemes, mindenkiben meglévő 

szükségletre, melyért a kultúra létrejött. 

Az ember, az Emberiség egyik legfontosabb szükséglete a közösség 

Az ember, az Emberiség egyik legfontosabb szükséglete a közösség, az emberi 

kapcsolatok összessége. Zoon politikon – közösségi élőlény az ember, mondja Arisztotelész. 

Közösségre és közösségbe vagyunk teremtve. Vannak más, közösségi élőlények is, méhek, 

hangyák, de még a főemlősök is közösségben élnek. A majmok, például a csimpánzok 

közösségei azonban tökéletesen más alapon szerveződnek, mint a hozzájuk hasonló életet élő, 

hasonlóan táplálkozó, napjainkra az őserdőbe vagy a sivatagokba szorult u.n. természeti 

népek.  

A majmok társadalma jobban hasonlít egy mai, haszonelvű, liberális amerikai tőkés 

társadalomhoz, mint az „ősemberekéhez”. Mert a legerősebb hím a majmok közt, minden 

gyengébbet elver, minden nőstényt kisajátíthat, minden zsákmányból kiveszi az oroszlánrészt. 

A kalahári sivatagba szorult busmanok, a tűzföldi indiánok, a Maláj félsziget őserdeiben 

tanyázó szemangok altruista módon segítik a gyengéket, mindent örömmel megosztanak 

egymás közt, nem ismerik a vetélkedést, a versengést, minden erőszakot visszautasítanak és 

azt ismerik el vezetőjüknek, aki mindannyiukat a legönzetlenebbül szolgálja. ( Mindezek a 

népek, meglepően egyformán, egymástól sokezer kilométerre, különböző földrészeken élve, 

más és más embertani csoportba oszthatóan, tartós párházasságban élnek és egy, Teremtő 

Istent imádnak atyaként.  

A tudomány legújabb eredményei cáfolják a Darwinra, Morganra, Marxra visszavezetett 

felfogást, hogy kezdetben család nélkül, promiszkuitásban éltek az ősemberek, animisták, 

majd totemeket imádó, majd több istenhitűek lettek volna és csak hosszas fejlődés után, a 

történelem hajnalán jelentek meg a monoteista, egyistenhitű vallások, a zsidó, keresztény és 

mohamedán hit.) 

 

 



A közösség összetartója, lényege a szeretet. 

A közösség összetartója, lényege a szeretet. De ez a szó szentimentálisan, „vallásosan” 

hangzik. Lényegében közösségi érzés, az adás és kapás öröme, egysége. Az újszülött már 

kapaszkodik az őt melegítő, érintő, tápláló anyjába és ez a fizikai kapcsolat formálódik 

megfoghatatlan de kiirthatatlan kapcsolat-vággyá. Ady Endre verse (Szeretném, ha 

szeretnének) fejezi ki ezt a legősibb emberi érzést lényegében: Minden ember fenség. Csoda, 

megismételhetetlen, pótolhatatlan egyéniség. Ezt az egyén tudja, érzi, de szeretné, ha ezt más 

is észre venné és éppen ezért befogadnák maguk közé, ha látva látják őt. Minden ezért van, 

öltözködés, viselkedés, hőstett, munka, szolgálat,-- hogy szeressék, hogy szerethessen, s 

valahová tartozzon.  

A közösséget, a kapcsolatot meg kell élni. Nem elég táplálni a gyermeket, tisztába tenni, 

nyugalmat biztosítani, - cirogatni, megszólítani, ölelni kell, utánozni, hogy utánzásra 

késztessék. Mindennek formája, népenként változó a mikéntje, a lényege azonos, egyetemes. 

A szükségletek mára sem elégségesen ismert szövevényében egy egy szükséglet 

hagyományos kielégítése más, rejtettebb, de fontos szükségletek sorát elégíti még ki. Például 

szokás a csecsemőt szoptatás után felegyenesíteni, „höccögtetni”, hogy a mohón lenyelt tejjel 

hasába jutott levegőt kiböföghesse, mert ha mindjárt a szoptatás után lefektetik, kibukhatja a 

tejet is és meg is fulladhat. A höccögtetésnek ritmusa, dallama, szép  szavai vannak és közben 

érzi édesanyja fogását, hallja hangját. Ha nem mosolygunk a gyermekre, nem utánozhatja a 

mosolyunkat, család nélkül nevelt gyermekek nehezen tanulnak meg mosolyogni. A 

höccögtető vers, dalocska, ritmusa, mozgatása már előkészíti a nyelv, a dalok, a tánc 

tanulását, melyek később, újra már más kapcsolatoknak adnak formát, más közösségekbe 

illesztheti be a gyermeket. 

Az anya testi közelsége is elemi, fontos igény. A Föld minden részén megtaláljuk a 

hagyományban azt, hogy az anya magára erősítette, kötötte a gyermeket, akár 2-3 éves koráig, 

ha mennie, dolgoznia kellett. Láttam ilyen képeket négerekről Afrikában, indiaiakról, de 

Magyarországon is magukra kötve hordozták kicsinyeiket az Észak Baranyában lakó svábok 

még az 1930-as években is.  

Európában az első népi gyermekjáték-gyűjtemény 

Néprajzkutatóink kis monográfiákban sok helyen összegyűjtötték a gyermekjátékokat: az 

anya játékát a kisgyermekével, a kisgyerekek egymásközti játékát, mellyel egymás között 

teremtettek kapcsolatot, és olyan játékokat, mondókákat, melyekkel a természettel, a 

Napocskával, a fecskékkel, a csigával, a katicabogarakkal igyekeztek kapcsolatot teremteni. 

Európában először nálunk jelent meg népi gyermekjáték-gyűjtemény, melyet Kis Áron 

szerkesztett 1891-ben. Ez sem véletlen. Az előzőekben már kifejthettem, mennyire hiányosak 

a kapcsolataink, mennyire gyengék a közösségeink, és ahol a legnagyobb a szükség, ott a 

legnagyobb a kegyelem. Amint Kis Áron írja a Magyar gyermekjáték-gyűjtemény 

előszavában; azért gyűjtötte össze ezeket a játékokat, és adta ki könyvben, hogy ott, ahol már 

nem játsszák ezeket a játékokat, ott ebből a könyvből újra megtanulhatják. Mint tanító tudta, 



tapasztalta, mit jelent az iskolában is az, hogy a gyerekek a szünetben mit csinálnak: 

verekednek vagy játsszanak. Ezek a népi gyermekjátékok az emberi kultúra legrégebbi 

értékrendjének emlékét is őrzik, amint a gyermekek élete is megismétli egy kicsit az emberi 

nem törzsfejlődését, testileg és szellemileg is. Nincs bennük vetélkedés. Még az olyan 

nagyobbacska fiuk játszotta futó métában sem, pedig ott futni, ügyesen dobni, labdát ütni is 

tudni kell, mert ha az egyik csapat elveszti a labdát, úgy csak helyet cserél a másikkal, 

felcserélődnek a csapatok szerepei, de nincs első, második, nincs győztes, vagy vesztes. Ahol 

egy győztes van, ott sok vesztes van. Fontosnak tartom azt is megjegyezni, hogy a 

csapatjátékokban, például a futó-métában, egy egy gyengébb csapattag helyett a nagyobbak, 

ügyesebbek futnak, amikor arra kerül a sor. A mai csapat-sportjátékokban az ügyetlent be sem 

veszik, vagy kidobják, hiszen egy egy iskolai osztálynak is már válogatottja van, melybe a 

játékban kitűnőeket veszik csak be. Torna-órákon is elsősorban a versenyre készülőknek 

biztosítanak alkalmat, a legjobban mozgásra szorulóknak csak a drukker szerepe jut.  

Közösségi érzés - életöröm 

A hagyományos népi játékok tehát nem a győzelem élvezetét, dicsőségét ígérik, hanem a 

közösség, az együvétartozás, a szolidaritás megélését. A közösség, a szeretet élményét. Ez is 

kettős. A kis, alkalmi közösség, a játékközösséghez való tartozás és áttételesen, a nemzethez 

való tartozás öröme együtt hat, gyógyít, erősít. Kodály Zoltán így írt erről: „Ez ősi játékok 

fenntartása elsőrendű kulturális és nemzeti érdek. Egyrészt valóságos tárházai a tudatalatti 

magyarságnak. Tudatalatti elemeknek eddig még alig méltatott nagy szerepe van a nemzeti 

jelleg kialakulásában. Aki nem játszotta gyermekkorában e játékokat, annyival is kevésbé 

magyar. Benne a nemzethez való tartozás sokágú, bonyolult érzése feltétlenül szegényesebb, 

hiányosabb. Egy csomó jellegzetes magyar mozdulat, szólás, hanglejtés, forma, dallam 

kimaradt lelki életének építőanyagából. A nevelésnek oda kell törekednie, hogy ez a szó: 

magyar vagyok, minél gazdagabb tartalmat, minél több életet, színt jelentsen mindenkinek, 

egyénileg is, különben vajmi könnyen üres frázissá szárad. Másrészt nagy e játékok tisztán 

emberi értéke is: fokozzák a társas érzést, életörömöt. A mai gyermek koravénsége ellen nincs 

jobb orvosság.” Ez a társas érzés azonos a közösségi és nemzeti érzéssel, a szeretet élménye. 

Önmegvalósítás? 

A vetélkedés, a verseny ma minden társas szórakozás alapja, és ezt ma játéknak 

nevezzük. Olimpiai játékok, sportjátékok, labdarugó játékok. Mindenből versenyt csinált a 

gazdaságban is a szabadversenyt hirdető Világ. Tánc-verseny, ének-verseny, szépség-verseny. 

Lényege az „önmegvalósítás”, ki a győztes, az erősebb, ügyesebb, gyorsabb, ki tudja jobban 

eldugni a doppingot... Erre neveljük a gyermekeket, küldjük tanulmányi versenyre is. 

Bizonyára van értéke az erő megfeszítésének, egy teljesítmény érdekében való munkának és 

lemondásnak. Az Élet is verseny,- szokták mondani, de mikor kell erre felkészítenünk a 

gyermeket, aki eredendően irtózik ettől? Unokáimnak tanítottam egy társas játékot, a „Ne 

nevess korán”-t. Az egyik vesztett, és sírt. Miért szégyenül meg, mert az a fránya kocka nem 

fordult hatosra? Igaza volt...  Három evangélista is megírta, hogy Jézus egy kisgyermeket 



állított a tanítványok elé, és azt mondta, „ha nem lesztek olyanok, mint a kis gyermekek, 

semmiképpen nem mentek be a mennyeknek országába!” Erre Máténál akkor került sor, 

amikor az egymással vetélkedő tanítványok megkérdezték Jézustól; vajjon ki nagyobb a 

mennyeknek országában?      

Alkotás vagy uralkodás 

Az egészséges gyermek először tapasztalja meg a közösség élményét, amire első napjától 

vágyik. A kapcsolatokba, a közösségekbe a játék viszi az embert, a játék, ami a művészetek 

kezdete, lényege. A művészi közös alkotás, a teremtés öröme – kielégítésre váró fontos 

szükséglet. Alfred Adler a lényegre tapint: az az ember, aki gyermekkorában nem tanult meg 

szépet és jót alkotni, az egész életében a hatalomban, a mások feletti uralkodásban keres 

kielégülést. Mi szépet, jót tud alkotni egy kicsi gyermek? A játék, a dal, a tánc, az eljátszott 

szerep: alkotás. És alkotás, művészet egy gyermekrajz, egy magacsinálta rongybaba is, hiába 

igyekeznek akár nagy festők is, egy gyermekrajz megejtő báját nehezen tudják még csak 

utánozni is. 

 Mint a nyelvre, viselkedésre, mosolyra, lépésre, dalra, táncra tanítani kell a gyermeket. 

Példával, a hagyományban évszázadok során kialakult formákkal, módon, s ezt a gyermek 

utánozza. Öröm, gyönyörűség látni, milyen átszellemülten, boldogan áll be egy 3-4 éves 

kisgyermek a körjátékba, ha a nagyobbak behívják végre. Milyen áhítattal énekel, lépdel, 

figyeli társait és utánozza viselkedésüket. 

Mi a teendő? 

 Itt van hát a teendő: közösségi embert, hazafiakat kell nevelni a hagyományos játékok és 

a művészeti oktatás segítségével, most már az iskolában, mert a hagyományok átadásának 

lehetősége élő, kis közösségekben szinte teljesen megszűnt. Először az édesanyákat kell 

meggyőzni e kétszemélyes játék fontosságáról és kell megtanítani azokat, megmutatni a nekik 

létrehozott közösségekben. Ezután jön az óvodai népi játékoktatás, mely hála Istennek, 

nagyon sok óvodában nagyon szépen folyik. A játék oktatásából bomlik ki az ének és tánc-

oktatás a későbbiekben. Ne feledjük el, hatalmas népi gyermekjáték és zenei kincs birtokában 

vagyunk és rendelkezünk egy világhírű, zenei nevelési módszerrel, a Kodály- módszerrel, 

melyet Japántól, Kínától Kanadáig tisztelnek és tanítanak. Megfigyelhetjük, ahogy a hivatalos 

tanrendből szorul ki a művészi nevelés, az ének és torna óra, úgy növekszik azoknak a 

gyermekeknek a száma, akiket művészeti alapoktatásban részesítenek a szülők. Pedig erre 

csak a délutáni órákban kerülhet sor, külön tandíj fizetése mellett, és több gondot is jelentenek 

a családoknak, hiszen a kicsi gyermekeket gyakran vinni-hozni is kell. Hátrányban vannak az 

iskola-nélkülivé tett kis települések. Természetesen a legszegényebbeknek, a legjobban 

rászorulóknak nemigen van anyagi ereje már erre. Arról is tudok, hogy olyan faluban is 

vannak ilyen foglalkozások, melyekből már elvitték az iskolát is.  Felelős, gyermekei javát 

szem előtt tartó szülőknek tudniuk kell, hogy ezzel nemcsak a magányosságtól, az ezzel járó 

szorongástól, és a szorongás következtében nagy bizonyossággal jelentkező betegségektől 

menti meg szeretteit, hanem egyben élhetőbb, boldogabb országot is épít utódai köré, és 



együttműködni tudó, magyarságára büszke, kiegyensúlyozott gyermekeiben gyönyörködhet 

idősebb korában. 

 Nem szabad lemondanunk gyermekeink művészeti-, és ezzel közösségre való 

neveléséről. A kecskeméti Kodály Zoltán Ének és Zenetagozatos Iskola tanulóinak 

pszichológiai vizsgálata egyértelműen kimutatta, hogy az éneket, zenét mindennap tanuló, 

hallgató, éneklő zenélő diákok semmivel sem maradtak el azoktól, akik e helyett többet 

foglalkoztak úgymond „hasznosabb” tantárgyakkal. Sőt, kreativitásban, probléma-megoldási 

készségben, családi háttér hátrányaival sokkal jobban megküzdő, feldolgozó, szociálisan 

érzékenyebb és érzelmileg kiegyensúlyozottabb tanulóknak bizonyultak azoknál, akiknek 

hetente csak két énekórájuk volt. ( Ma csak egy vagy egy sincs sok helyen.) 


