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Mi a ritmus? 

Mi a reziliencia? 

Mi köze a kettőnek egymáshoz? 



• https://www.google.com/search?client=saf

ari&rls=en&q=metronom&ie=UTF-

8&oe=UTF-8 

 

• https://www.musicca.com/metronome 
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MI IS A RITMUS? 

• Események szabályos időbeli szerveződése 

• ῥυθμός, rhythmos – ismétlődő mozgás, szimmetria 

 

• Bárminek lehet ritmusa, ami időben szabályosan 
változik 

• Emberi ritmus: járás és szívverés ismétlődésére utal 
vissza 

• A szívverést befolyásoló érzelmekre 

• Ősi, evolúciós gyökerei vannak 

• Ritmusérzékelés, az idő felosztása emberi tulajdonság 



PÉLDA: SZÍV 

https://www.youtube.com/watch?v=zYGRQ

WLuF5o 
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EGY PÉLDA (DOB) 

• Alap 

 

https://www.google.com/search?client=safari&rls=en
&q=metronom&ie=UTF-8&oe=UTF-8 

 

• alapra ráépülő ciklusok (pl. Bossa Nova) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=mZ_mEmaJu98 

 

Lüktetés és ellensúly, beat-off beat 

Szerkezetek egymásbaépülése 
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RITMUSÉRTELMEZÉSEK 

- A csend és hang, valami és semmi, nulla és egy 
ismétlődő játéka, már van mérték 

- A ritmus a káosz ellenében hat: a valami 
ismétlődését jelenti, struktúraképző 

- Ismétlődés, utánzás 

- Csendmenedzsment/hangmenedzsment 

- Testmenedzsment is 

- Test/izom memóriája 

- Felvenni a ritmust – előrevetíteni a következő 
eseményt 

- Ismétlődés nélkül nincsen ritmus 

 



HOL TALÁLUNK RITMUSOKAT? 

• Zene 

• Dob 

 

• Test: szív, alvás,, ciklusok 

• Természet: „évszakok”, éjjel-nappal 

• Környezet: anyagban, „elemek periódusos rendszere”, hálózatokban 

• Épített környezetben, technikában: épületek, „motor”, számítógépek 

 

• Szenvedély 

 

• Társadalom: osztályok, habitus: az előrevetítő ismétlődés 

• Történelem – ismétli önmagát 

• Születés-Élet-Halál 

• Civilizáció – tündöklése és bukása, az emberi civilizáció ciklusai (Spengler – A 
Nyugat alkonya) 

• Univerzum - pulzálása 

 

• Szöveg, Vers, Beszéd 

• Sport 

• Esztétika: ugyanaz csak másképpen 

• Szellemtudományokban 

• Spirituális hagyományokban 

 

• Tőlünk függetlenül is létező, ám általunk kreált ritmusok tömkelege vesz körül 
 



VISSZA A DOBHOZ: MIRE JÓ A 

RITMUSKREÁLÁS? 

• https://www.chinookschoolofmusic.com/wh

atsnewcsm/thebenefitsofdrumlessons 

 

• Milyen hatásai vannak a 

zenélésnek/dobolásnak? 
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RITMUS ÉS KÖZÖSSÉG  
(KÉP: SYNCED RHYTHM, MASOUD, TANZÁNIA) 



RITMUS ÉS KÖZÖSSÉG 

TALÁLKOZÁSA 

• Jazz zene kialakulása (az Amerikába hurcolt fekete afrikaiak zenéje) 

 

• (városi) cigányzenészek: a roma társadalmon belül a legnagyobb mértékben asszimilálódott réteg 

  

• Népzene, táncházmozgalom 

  

 

 

• Japán dobosok 

• https://www.youtube.com/watch?v=Bk7ti1hMKjg 

• A tradicionális japán taiko dobolás a ritmus, a dinamikus mozgás és a koncentrált figyelem 
erőteljes ötvözete. A taiko fontos alaptétele a csapatszellem, amelyben a hangsúly nem 
elsősorban a zenészek egyéni képességein, hanem az összjátékon és a mozgás 
egységességén van. 

• https://dunaujvaros.com/program/taiko_hungary_japandob_egyesulet_szabadteri_szinpad 

• Samba, rioi fesztival 

• https://www.natalriograndedonorte.com/brazilian-drums/ 
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ÉS A REZILIENCIA? 

• Rugalmas alkalmazkodás 

• Hátrányos helyzet ellenére sikeres 

• „against the odds” 

• Szemben az árral 

• A valóság zárójelbe tétele 

• Szelekció az ingerek között, 

felülemelkedés, ellenállás 



REZILIENCIA (FORRÁS: CEGLÉDI 2012) 

Rizikótényezők 

BELSŐ 

Önbizalomhiány 

Beilleszkedési problémák 

Stressz 

Sodródás, céltalanság 

Kompenzáló tényezők 

Rizikótényezők átértékelésének képessége 

Külső erőforrások felismerése 

Hivatástudat kialakítása 

Bounce back hatás, ellenállás 

Életrevalóság, talpraesettség 



A REZILIENS ISKOLA/KÖZÖSSÉG 

• Az iskolai reziliencia vizsgálatok  
 a helyi szereplők kölcsönös elvárásait és együttműködését  

 vagy a szervezti kultúra támogató hatását szokták 
kiemelni. (Sammons 2007)  

 Intézményi kötődés, rendelkezésre álló tanárok 

 Barátok, kortárscsoport 

 

• A reziliencia helyi társadalomban való kibontakozása 
 a mintaadó szervezetek, személyek és közösségi 

programok létével,  

 a sikeresség kommunikálásával kötik össze. (Morales - 
Trotman, 2004; Masten – Best - Garmenzy 1990) 

 



RITMUS ÉS REZILIENCIA 

TALÁLKOZÁSA 

• A ritmus tudatosítása, „előállítása” hordozza annak a 
lehetőségét, hogy olyan egyéni és közösségi 
kompetenciák alakuljanak ki, amelyek a társadalmi 
lecsúszás ellenében hatnak 

• Egyéni szinten: tudatos időhasználat, memória 
fejlesztés, koncentráció, magabiztosság, 
egészségtudatosság 

• Közösséghez tartozás, mintakövetés, szociális 
kompetenciák, együttműködés, bizalom másokban, 
odafigyelés másra, empátia 

• Pedagógiai következmények: élménypedagógia 
(ritmus és flow), zeneterápia, művészeti oktatás, 
örömzene stb. 



FŐ ÜZENET 

• Szókratész: „a ritmus következménye a 
szépen rendezett forma, a ritmustalanságé a 
formátlanság” (Platón: Az állam) 

• A ritmus felismerésének és/vagy 
előállításának képessége kiemelhet a 
káoszból 

 

https://www.youtube.com/watch?v=r5RlQRhw4
aA 

(whiplash) 
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KÖSZÖNÖM  

A FIGYELMET! 


