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ELŐSZÓ 
 
Kötetünk Duffek Mihály Professzor Úr 70. születésnapjára készült. 
Engedjék meg, hogy a szokásos laudáció helyett személyes 
benyomásaimmal kezdjem a köszöntőt. Duffek Mihály Professzor Úr 
témavezetettjeként örök emléket jelentenek számomra a 
konzultációkat derűssé tevő, mondjuk úgy, „duffekes” szóviccek, 
tréfák, amelyek segítettek a kutatási nehézségeken átlendülni és újabb 
erőt meríteni a doktori értekezés megírásához. Közös 
vizsgáztatásaink alkalmával pedig hamar megcsillant emberismerete, 
empátiája, rendkívüli érzelmi intelligenciája, ami tompította vizsgázó 
izgalmát, s nekem pedig jó útravalót, követendő példát nyújtott 
jövendő oktatói, témavezetői pályámon. 

Duffek Mihály a mai napig meghatározó egyénisége a Debreceni 
Egyetem életének. A város szemszögéből nézve az egyetem egyik 
legnépszerűbb arca, a művészeti képzések országos grémiumai pedig 
szaktekintélyként tekintenek rá. Az intézményen belül minden jó ügy 
mellett, mögött ott áll. Elvitathatatlan érdemei vannak a 
Zeneművészeti Kar egyetemi presztizsének megerősítésében. 
Iskolateremtő is, hiszen a Humán Tudományok Doktori Iskola 
szakmódszertani irányának részét képező zenepedagógiai terület 
alapító törzstagja, valamint a Zeneművészeti Kar Könnyűzenei 
Intézet megalakulásában is alapító tag volt. A Gróf Tisza István 
Debreceni Egyetemért Alapítvány Tudományos és Társadalmi 
Tanácsadó Testületének tagja, valamint a Debreceni Egyetem 
Professzori Klubjának társelnöke. Aki közelebbről ismeri, nem is 
csodálkozik ezen, mert barátságos, integratív, közösségteremtő, 
szervezetépítő, innovatív személyiségével könnyedén magával 
ragadja környezetét. 

A születésnapi tanulmánykötetet témavezetettjei, tanítványai, 
kollégái és pályatársai meglepetésnek szánták Professzor Úrnak, 
hiszen mi lehetne nagyobb öröm egy tanárnak, mint a saját 
tanítványai munkájából álló könyvet lapozgatni. A jubileumi kötet 
megjelenését egy fél éves titkos előkészítés előzte meg. A kötet 
szerkesztőjeként és szerzőjeként izgalommal töltött el, vajon hogyan 
fognak reagálni a kollégák a felkérésre, lesz-e elég tanulmány egy 
kötet kialakításához. Nagy örömömre szolgált, hogy lelkes és tettre 
kész szerzőtársaim szívesen vettek részt a közös munkában, 



8 
 

amelynek eredményeképp színes, a zenepedagógia széles palettáját 
felölelő tanulmánykötetet tarthat kezében az olvasó.  

A szerzők olyan kollégák, pályatársak, tanítványok, 
doktoranduszok, akikkel évek óta személyes és szakmai kapcsolat 
fűzi össze Professzor Urat (Bartalis Izabella, Héjja Bella Emerencia, 
Kelemen Henrietta, Kerekes Rita, Kiss Julianna, Lehotka Ildikó, 
Mike Ádám, Óváry Zoltán, Radócz József Miklós, Szűcs Tímea, 
Váradi Judit). Köszönettel tartozunk a lektoroknak (Bíró István 
Ferenc, Péter Csaba, Szabóné Fodor Adrienne, Szalai Tamás) és a 
szerkesztőknek (Bartalis Izabella, Miklódi-Simon Zsófia, Pappné 
Győri Krisztina, Szűcs Tímea) is, akik kitartó, precíz, lelkes 
munkájukkal segítették a munkálkodó kis csapatot. 

A kötet 11 tanulmányt tartalmaz, amelyben elméleti és empirikus 
kutatások egyaránt jelen vannak. A tanulmányok témája szerteágazó: 
történeti kutatások, az európai oktatási rendszerek bemutatása, az 
extrakurrikuláris foglalkozások jelentősége, az oktatás színterei, a 
zenetanulás transzferhatásai és az agykutatás eredményei, hallgatók 
és szülők zenei nevelésről alkotott véleményei, módszertani 
tanulmányok egyaránt helyet kaptak a kötetben. 

Ezzel a zenepedagógiai tanulmánykötettel kívánunk Duffek 
Professzor Úrnak ezúton is jó egészséget, sok erőt és lelkesedést, 
további sikereket és lelkes tanítványokat még hosszú éveken át!  

 
Szűcs Tímea 
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HÉJJA BELLA EMERENCIA 

Szemelvények Európa zeneoktatási rendszereiből 

 
Absztrakt 
 
A tanulmány során Európa minden régiójából kiválasztottunk egy-egy 
országot, mely zeneoktatási rendszerében és alkalmazott 
módszereiben érdekesnek mutatkozott. Természetesen ez nem 
minősíti a többi államot, viszont a kontinens összes országának 
ismertetésére nem törekedhettünk egy tanulmány keretein belül. 
Látható lesz, hogy valamilyen formában minden országban gondot 
fordítanak a zeneoktatásra, próbálják azt reformálni, különféle 
módszereket alkalmaznak, mint a Dalcroze, Orff vagy Kodály és 
néhol saját módszertant építenek fel úgy, mint a kodályi elvekre épülő 
finnországi magyar találmány a Színes Húrok. 
 
Kulcsszavak: zeneoktatási rendszer, zeneoktatási módszer, európai 
zeneoktatás 
 
Abstract 
 
In the study, we selected a country from each region of Europe that 
was interesting in its music education system and methods. Of course, 
this does not qualify the other states, but we could not have sought to 
describe all the countries on the continent in a study. It will be seen 
that in some form they take care of music education in every country, 
try to reform it, use different methods like Dalcroze, Orff or Kodály 
and in some places build their own methodology, such as the 
Hungarian invention based on Kodály's principles, Color Strings. 
 
Keywords: music education system, music education method, 
European music education 
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1. Bevezetés 
 
A zeneoktatása története nagy múltra tekint vissza, és aki ebben a 
témában kutakodik, a legkülönfélébb civilizációk anyagaira bukkan. 
Így van ez napjaink zenei képzésével is, ugyanis csak Európát 
szemügyre véve azt láthatjuk, hogy – ha nem is egyforma intezitással, 
vagy módon – minden ország gondot fordít a zenei oktatásra. 
Dolgozatunk során a teljesség igénye nélkül mutatunk be Európa hat 
régióján belül működő zeneoktatási rendszereket és módszereket, 
valamint a zeneoktatás beépülését az iskolai keretekbe. Munkánkat 
nagyban megnehezítik a nyelvi korlátok, ugyanis a legtöbb ország 
esetében természetesen csak saját anyanyelvükön jelennek meg a 
tudományos cikkek, tanulmányok. Ennek ellenére a leíráson túl 
igyekszünk képet adni arról, hogy a román, lengyel, finn, angol, szerb 
és olasz zeneoktatási rendszerekben Magyarországhoz képest milyen 
más, vagy akár hasonló zenei képzések, és koncepciók jelennek meg. 
A történelmi háttér miatt a nagyszámú magyar lakosság miatt, 
Románia esetében a zeneoktatás történelmi keretbe helyezésére is 
kitérünk. A tanulmányban nem kerül sor az egyes módszerek részletes 
bemutatására, azoknak csak felsorolás szintű említésére 
vállalkoztunk. 
 
 
2. Zeneoktatás Európában 
 
2.1. Kelet-Európa egyik országa: Románia zeneoktatási rendszere 
 

A környező országok oktatási rendszerére tekintve először a kelet-
európai Románia zeneoktatási szisztémáját mutatjuk be. Magyar 
vonatkozása miatt rövid történelmi visszatekintést is teszünk az 
erdélyi oktatás területén.  

A zenei képzés a magyar általános iskolai osztályokban a Zene és 
mozgás tantárgy keretein belül zajlik. Az országban nem különálló 
intézményben működő zenei iskolákban tanulnak a fiatalok, a zenei 
képzés az ún. művészeti iskolákban folyik, ahol a közoktatás mellett 
zenei és képzőművészeti tárgyak is megjelennek.  Nagyobb 
városokban ez a középiskola végéig kitart, kisebb létszámú 
településeken viszont csak az általános iskola keretein belül tudják 
biztosítani (Bartalis, 2021; Eurydice – Románia 2021; Szűcs, 2015). 
Az integrált intézményekben – melyek jellemzően művészeti és 
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testnevelési képzést biztosítanak, – 8,9%, a középiskolai osztályokban 
pedig 7,9% a magyar nyelvű fiatalok aránya (Barna, 2021).  A 
művészeti vagy zeneművészeti, zenelíceumok keretein belül zajlik a 
zenészek képzése, ahol a diákoknak szintvizsgákkal kell 
bizonyítaniuk alkalmasságukat. A tanulók már az első nyolc évben 
heti 2-2 órában szolfézs, zeneelmélet és hangszeres órákon vesznek 
részt, ötödik osztálytól pedig valamennyien zongorát is tanulnak. A 9. 
osztálytól jelennek meg az egyéb zenei tárgyak, mint a zenetörténet, 
formatan, összhangzattan és ellenponttan.  

Mivel ezek az intézmények a közoktatás részét képezik, az 
Oktatási Minisztérium jogszabályai alapján működnek és a megyei 
tanfelügyelőségek felügyelete alá tartoznak, ellentétben a 
költségtérítés ellenében elérhető öt éves művészeti iskolákkal, 
amelyek a Kulturális Minisztérium fennhatósága alatt működnek 
(Szentkirályi, 2016; Szűcs, 2015). A zenei líceumokat korábban 
szokás volt egyszerűen zeneiskoláknak hívni, amelyekben egészen az 
alapfoktól a felsőfokig látták el a zenei képzést. Ezek a következő 
szintekre oszlottak: elemi, gyakorló, előkészítő, középfokú és 
akadémiai.  

Az akadémiai szint megjelenése (1913/1914) előtt a XIX. század 
elejétől a XX. század elejéig hét városi zeneiskola látta el a fiatal 
tehetséges diákok képzését alap- és középfokon1. A kolozsvári 
Zenekonzervatórium 1916-tól már felsőfokú képzésre kapott jogot 
(Sófalvi, 2021). 1946-ban megnyitotta kapuit a Kolozsvári Magyar 
Zene- és Színművészeti Főiskola (Benkő, 1997), nyolc évvel később 
pedig a színművészeti tagozat Marosvásárhelyen folytatta a képzést 
Szentgyörgyi István Színművészeti Intézet2 néven. 1948-tól a 
kolozsvári intézmény Magyar Művészeti Intézet néven működik. A 
század derekán a szakok külön főiskolákká alakultak, a 
Zeneművészeti Főiskola Gheorghe Dima román zeneszerző nevét 
vette fel. Az oktatás román és magyar tannyelven folyt, magyar 
nyelvű egyetemi kurzus utoljára az 1984/1985-ös tanévben hangzott 
el (Sófalvi, 2018; Magyar Színházművészeti Lexikon, főszerk. 
Székely, 1994)  

Ez az időszak amúgy is kiemelendő a magyar oktatás 
szempontjából Romániában, hiszen az 1944-es fegyverszünet után 
fellendült a magyar oktatás visszavezetésének szorgalmazása, ugyanis 

 
1 Kolozsvár, Arad, Lugos, Nagyvárad, Szatmár, Temesvár, Marosvásárhely. 
2 Majd Marosvásárhelyi Színházművészeti Egyetem, majd Marosvásárhelyi 
Művészeti Egyetem. 
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Dél-Erdélyben az első világháborút követően megszűntek az állami 
fenntartású magyar iskolák (Albert, 1994). Jelenleg három egyetemi 
karon működik BA és mesterképzésben is zenei képzés Romániában: 
a kolozsvári Babeș-Bolyai Tudományegyetem mellett Nagyváradon, 
a Partiumi Keresztény Egyetem Bölcsészettudományi Karán belül, 
valamint a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetemen, zenepedagógia 
szakirányon. 

Az új tanügyi törvény következtében az 1972/1973-as tanévtől a 
zeneoktatás leépítése kezdődött meg, mely során a középiskolákban 
megszűntek a zeneórák, mind a három képzési szinten lecsökkentették 
a tanulószámot, iskolákat zártak be. Újabb fordulópont csak a 
rendszerváltozás után következett be, amikor megjelentek az állami 
fenntartás mellett az egyházi, magán és alapítványi iskolák, és már öt 
városban (Brassó, Kolozsvár, Marosvásárhely, Nagyvárad, 
Temesvár) is folyik felsőfokú zenei képzés (Körtesi, 2015).  

Romániában a tanítási módszereket a hagyományőrzés jellemzi, 
Dalcroze és Orff módszerei mellett a kodályi elvek is teret kapnak 
(Bartalis, 2021; Körtesi, 2015). 
 
 
2.2. Közép-Európa egyik országa: Lengyelország oktatási és 
zeneoktatási rendszere 
 
A kommunista rendszer összeomlása után Lengyelország oktatási 
rendszere is számos változáson ment keresztül, átalakulás következett 
be az iskolák szerkezetében, a követelményekben, valamint a 
tantervekben is. A törvények és rendeletek meghozása az oktatási, 
továbbá a tudományos és felsőoktatási miniszter kezében van, 
mellettük a decentralizált iskolaigazgatás felelőssége is nagy szerepet 
kap. Ez a rendszer teret ad a tanárok kreativitásának kibontakozására. 
A lengyel iskolák legnagyobb része állami fenntartású.   

A zeneórák a 9. osztályig kötelezőek, utána választható tárgyként 
jelenik meg (Eurydice – Lengyelország; Kalarus & Konkol, 2017). A 
felsőfokú képzésben az óvodapedagógusok és tanítók részére a 
tanárképző főiskolák és egyetemek magas szintű zenei képzést 
szerveznek. A lengyel oktatási rendszer alsó tagozatában nem válnak 
el a tantárgyak egymástól, így a pedagógusnak kötelező zenei és zenei 
szakmódszertan tárgyakat végezni a felsőoktatási rendszerben a BA 
képzés keretein belül, az MA képzésben pedig fakultatív tárgyként 
vehető fel a zene vagy művészet. A felső tagozaton (alsó középiskola) 
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ének-zene szaktárgyat tanító pedagógusoknak már zeneművészeti 
képzést kell végezniük, mely szintén 3+2 éves rendszerben működik 
(Hercz-Dorman, 2014b). Az általános képzésben megjelenő 
művészeti nevelésért a Nemzeti Oktatási Minisztérium felel, míg a 
Kulturális és Nemzeti Örökség Minisztériumának Művészetoktatási 
Osztálya fogalmazza meg a művészeti nevelés céljait.  

A zeneoktatás a második világháború óta három lépcsős: az első 
szint a zeneiskola, a második szint a már szakmai pályára felkészítő 
szakmai fokozat (középfok), valamint az öt éves egyetem. A 
zeneiskolákban a tanulók az egyéni, heti kétszer 30 perces (majd 
később 45 perces) hangszeres óráik mellett kamaraegyüttesben, 
zenekarban játszanak, kórusban énekelnek és elméleti órákon vesznek 
részt. A középiskola elvégzése után szakmai vizsgát tesznek a fiatal 
zenészek, viszont ebből az iskolatípusból jóval kevesebb található az 
országban, mint a zeneiskolákból, akárcsak hazánkban. Mindemellett 
gyakori, hogy a két szint egy épületben működik azonos vezetőséggel 
és tanári karral. Ez a jelenség Magyarországon is jelen van. Az 
alapfokú oktatáshoz hasonlóan heti 2x45 perc főtárgyórájuk van, mely 
az utolsó évben 3x45 percre növekedik. Kötelező koncerteken 
szerepelniük, egyaránt szólóban és zenekari felállásban.  

A zeneművészeti szakgimnáziumokhoz hasonló iskolatípus is 
működik Lengyelországban, ahol párhuzamos képzés folyik, így a 
zenei képzés mellett közoktatási képzésben is részt vesznek a fiatalok 
és tanulmányaik végén érettségi vizsgát tesznek. Mivel ebben az 
esetben egy, a hazaihoz hasonló középiskoláról beszélünk, felvételi 
eljárás során kerülhetnek be az iskolába a 14 éves fiatalok, akik 
elvégezték a zeneiskola első szintjét vagy a hat év általános iskolai 
osztályt (Kołodziejski, 2015). Lengyelországban hét (másik forrás 
szerint nyolc, Kalarus & Konkol, 2017) zeneakadémia, valamint egy 
zeneművészeti egyetem működik, ez utóbbi a varsói Fryderyk Chopin 
Zeneművészeti Egyetem (FCUM) (Marchwinski, 2016).  Hazánkhoz 
hasonlóan Lengyelországban is az érettségi vizsga eredményei 
alapján nyerhetnek felvételt a fiatalok a felsőoktatási intézmények 
többségébe, a zeneművészeti képzés továbbra is felvételi vizsgához 
kötött (Kalarus & Konkol, 2017).  

A második világháború után a lengyel zeneoktatásban Dalcroze, 
Orff, Kodály és James Mursell módszere, valamint a francia Freinet-
technika is elterjedt. A lengyelek nyitottságot mutattak az értő 
zenehallgatásra fókuszáló Kabalevszkij módszerre is. Maria 
Przychodzińska az 1960-as években társaival megalkotott egy új 
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módszert, melyben a művészetek komplexitására fókuszáltak. A 
lengyelországi zeneoktatás aktivitását is jelzi, hogy a Krakkói Jagelló 
Egyetemen Zofia Burowska és munkatársai a 70-es években újabb 
zenei koncepciót hoztak létre Cracow koncepció néven, melybe 
beleolvasztották az Orff és a Kodály koncepció elemeit is (Kalarus & 
Konkol, 2017). 

 
 

2.3. Észak-Európa egyik országa: Finnország oktatási és 
zeneoktatási rendszere 
 
A finn oktatási rendszer alapvető kulcsfogalma az 1970-es évek 
iskolareformjai óta az esélyegyenlőség. Az oktatás három szintje 
ingyenes. A zeneoktatás szintén mindenki számára elérhető, 
bármilyen családi háttérrel rendelkezzen is. A zeneoktatás alapjait a 
nemzeti alaptanterv határozza meg, melynek helyi változatainak 
elkészítése a tanárok kezében van. Az énekórák 15 éves korig 
kötelezőek, utána választható tárgyként szerepelnek, az iskola döntése 
szerint akár heti hat zeneórában is. A finn iskolarendszer magas 
színvonalon működik, a PISA felmérések alapján az élen jár, valamint 
zenei oktatási rendszere is kiemelkedő, ugyanis az ország számos 
neves zeneművésszel látja el a világot. A magas eredmények okait 
többek között a tanárok magasan képzettségében, a pedagóguspályára 
készülő felvételizők erős szelekciójában és a szakma 
megbecsültségében kereshetjük (Aarnio, 2017; Eurydice – 
Finnország; Körtesi, 2015; Nagy, 2013). 

A zeneoktatás lényegét a finnek nemcsak a zene tanításában látják, 
hanem az egész ember fejlődésére fókuszálnak, akárcsak a Kodály-
koncepció. Az oktatás az országban található körülbelül 100 
intézményben mindenki számára elérhető több műfajban is, a 
klasszikus zenei hangszerek mellett a popzene egyre nagyobb teret 
tölt be, továbbá lehetőségük van a diákoknak a finn nemzeti 
hangszeren, kantelén is tanulni (Aarnio, 2017). Kádár György (2014) 
25 éves finnországi tapasztalatai alapján megrendülten veszi 
tudomásul a popzene térhódítását a finn zeneoktatásban, ahol az órák 
nagy részében már musicaleket, rock dalokat és popzenei számokat 
hallgatnak a diákok, továbbá kiemelte, hogy a Sibelius Akadémián az 
oktató zenetanárok legnagyobb része szórakoztató zenei 
végzettséggel rendelkezik (Kádár, 2014). Az ének-zene órák lényegét 
a fiatalok aktivitásában látják a finnek, emiatt nyúlnak a mai 
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könnyűzenei slágerekhez, amit maguk a diákok választanak ki, azokat 
megtanulják és akár később lemezre is veszik (Kálmán, 2018).  

Viszont más magyar zenetanárok is köthetők Finnországhoz, 
méghozzá Szilvay Géza (hegedű) és Szilvay Csaba (gordonka), akik 
az 1970-es években a Kodályi elvekre alapozva létrehozták a 
világhírűvé vált Színes Húrok (Colourstrings) hangszertanítási 
módszert, melyben a zeneművek megírásában Rossa László segítette 
őket (Aarnio, 2017; Szilvay, 2018). 

 
 

2.4. Nyugat-Európa egyik országa: Anglia oktatási és zeneoktatási 
rendszere 
 
Angliában 1988-ban vezették be az új iskolai tantervet az oktatási 
reformról szóló törvény keretében, mely előírja a kötelező ének-zenei 
órákat az 5-14 éves tanulók számára, utána választható tantárgyként 
van jelen az oktatásban. A tanterv nem írja elő a tanítási órák 
mennyiségét, hanem a tantárgyakat és tanulmányi programokat 
határozza meg.  Mindemellett kiemeli a zene jótékony szerepét a 
fiatalok önbizalmára és kreativitására vonatkozólag. Zeneileg széles 
repertoárt ad meg, melybe a klasszikus zene, nemzeti zene mellett a 
jazz és popzene is helyet kap (Nemzeti Alaptanterv).  

Korszakunk jellemző jelensége Angliában, hogy a zeneoktatásból 
elveszik a forrásokat az iskolavezetők, annak a nyomásnak a terhe 
miatt, hogy annak eredményei nem számítanak bele az iskola 
reputációjába (Eurydice – Egyesült Királyság-Anglia; Nerys & 
O’Donnell, 2019).  

Az általános iskolák maguk döntik el, ki tartja az énekórákat. A 
középiskolákban viszont szakképzett zenetanár oktatja a zenei órákat, 
az általános iskolákban az oktató lehet a tanító vagy egy külsős, 
végzettséggel nem rendelkező személy (meNet – United Kingdom). 
Az iskolák zeneparkjának ellátását az állam, önkormányzatok és 
egyéb bevételek biztosítják, ezen kívül az intézményeknek van 
lehetőségük arra, hogy „tandíjat” szedjenek. Ezeket az órákat 
általában az önálló intézménnyel nem rendelkező Music Mark 
Szervezetbe tartozó tanárok tartják, akiket az iskolák tudnak 
felkeresni (Körtesi, 2015; Nerys & O’Donnell, 2019). A 2011-es 
Zeneoktatási Terv (National Plan for Music Education (NPME)) 
előírja, hogy minden fiatalnak biztosítani kell a zenetanulás 
lehetőségét származástól és családi háttértől függetlenül (National 



16 
 

Plan for Music Education, 2011). Bár a terv így szólt, és a zenei 
képzésbe a kulturális központok is bekapcsolódtak volna, a gyakorlat 
azt mutatja, hogy a családok anyagi helyzete továbbra is nagyban 
meghatározza gyermekük hozzáférését a zenei tanulmányokhoz 
(Savage & Barnard, 2019).  

Angliával kapcsolatban ki kell emelnünk a magas zenei képzést 
nyújtó, nagy múltra visszatekintő kórusiskolákat, úgy mint a 
Westminster Cathedral Choir School vagy a St. Paul’s Cathedral 
School. Ezeken kívül magas zenei képzést biztosítanak a felvételi 
során szelektáló Centres of Excellence és Specialist Music School 
típusú iskolák és tehetséggondozó intézmények. Az ABRSM egy 
vizsgarendszer3, mely során intézménytől függetlenül vizsgát 
tehetnek a fiatalok, ezzel folyamatosan szinteket lépve (Körtesi, 
2015).  

Anglia méltán híres alakja a zeneoktatás területén John Curwen. 
Az ő nevéhez fűződik a kézjelek használata, valamint a napjainkban 
használatos szolmizációs jelzések megalkotása. 1842-ben jelent meg 
a metódusát bemutató Tonic Sol-fa című könyve, később pedig 
hasonló néven iskolát is alapított, ahol a módszert oktató 
pedagógusokat képezték. Maga Kodály Zoltán (és a gyakorlatba 
építve Ádám Jenő) is beleolvasztotta módszerét a Kodály 
koncepcióba. A módszer továbbfejlesztése 1984-ben jelent meg "Az 
új Curwen-módszer" elnevezéssel (Fehér, 2012; Lakatos, 2008; 
Smuta & Buzás, 2017). 
 
 
2.5. Délkelet-Európa egyik országa: Szerbia oktatási és zeneoktatási 
rendszere 

 
Szerbiában az általános iskolákban heti egy zenei óra van, hangszer 
kevés intézményben érhető el. Az iskolák jelentős részében nem 
működik kórus vagy zenekar, viszont néhol akár 100 főből is állhat az 
iskolai zenei együttes (EAS - Music teacher treaning (RS)). 

A szerb zeneoktatási rendszer alapját a régi három szintű jugoszláv 
szisztéma adja: alapfokú zeneiskolák (Niža muzička škola), 
középfokú zeneiskolák és zenei fakultációk (Srednja muzička škola), 

 
3 The Associated Board of the Royal Schools of Music: a rendszer alapjait 1889-ben 
fektették le, majd 1933-tól nyolc fokozatú rendszerként működik. A vizsgák 
egységes szintet képviselnek kortól, nemtől vagy származástól függetlenül 
(https://hu.abrsm.org/en/about-us/our-history/). 
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valamint az akadémiák. Az alapfokú oktatás ideje a hangszertől 
függően kettő, négy vagy hat év, melyet egy négy, vagy 4+1 éves 
középfok követ, az oktatási szintek meglépéséhez pedig minden 
szinten alkalmassági vizsga szükséges. Ezek egyeznek a hazai 
rendszerrel, bár nálunk a zeneiskolai alapvizsga minden hangszeres és 
vokális szak esetén a hatodik év végén esedékes, Szerbiában az ének 
szakra csak 14 éves kor után lehet beiratkozni és az alapfokú képzés 
tartama két év. A tanmenet szerint Magyarországon is a mutálás 
befejezése után (15-18 éves kor között) lehet elkezdeni a 
magánénekes tanulmányokat, viszont alapvizsgát szintén a hatodik év 
végén tesznek.  Az órák beosztása a lengyel rendszerhez hasonlít, 
kezdetben heti 2x30, majd 2x45 perces főtárgy órák keretében 
tanulják a hangszert, illetve az éneket, az elméleti tárgyak csoportos 
órák keretében valósulnak meg (Perkovic, 2016).  

 Hazánkban a zeneiskolai oktatás nem feltétele a középfokú 
szakirányú tanulmányoknak, míg ugyanez igaz a felsőfokú 
továbbtanulásra is, ahol szintén nem előírás a zeneiskolai vagy 
zeneművészeti szakgimnáziumi végzettség, ellentétben a szomszédos 
országgal. Szerbiában azoknak, akik nem végezték el a különböző 
zenei szinteket, különbözeti vizsgát kell tenniük, hogy tovább 
tanulhassanak. Az általános iskolákban heti egy énekórája van a 
diákoknak, amit szabadon választható kórussal vagy kamarazenével 
tudnak kiegészíteni (Perkovic, 2016).  

A zenei oktatást végző intézmények többsége állami fenntartású, a 
Szerb Köztársaság Oktatási, Tudományos és Technológiai Fejlesztési 
Minisztériuma felügyeli őket. A zenei oktatás rendszerére nincs 
konkrét állami rendelkezés, különféle szabályzatok, dokumentumok 
alapján működik. A zeneiskolák és zenei középiskolák száma 724, 
évente körülbelül 20 000 fővel működnek, míg felsőoktatási képzés 
öt egyetemen érhető el bolognai rendszerben5 (4+1 év vagy 3+2 év), 
ahol a hallgatók száma kb. 1500 főre tehető. A legrégebbi zenei 
képzést folytató felsőoktatási intézmény a Belgrádi Művészeti 
Egyetem Zeneművészeti Kara. Az egyetemeken klasszikus zene, jazz 
és popzenei tanszakok közül választhatnak a jelentkezők. A 
zeneiskolák és középiskolák rendszere a magyarországi gyakorlattal 
megegyezik, a zeneiskolákba az általános iskolai képzés mellett 
járnak a gyermekek, míg a középiskolák esetében ugyanez az eljárás 

 
4 2016-os adatok szerint (Perkovic, 2016) 
5 Az orvostudományi és gyógyszerész képzés osztatlan képzésben zajlik 5-6 évben 
(Eurydice – Szerbia). 



18 
 

is maradhat, viszont vannak a hazánkban működő zeneművészeti 
szakgimnáziumokhoz hasonló párhuzamos képzést működtető 
intézmények. Számos szak közül választhatnak a fiatalok klasszikus 
zene, jazz és régizene műfajokban. A kínálatok ellenére 2010-es 
adatok szerint Szerbia és Lengyelország összlakosságának alig 0,2%-
a vesz részt zeneiskolai oktatásban (Maffli & Eicker, 2011; Perkovic, 
2016). A kiemelkedően tehetséges, vonós hangszereken játszó 
fiataloknak lehetőségük van az alapfokú és középfokú oktatást 
integráló Ćuprija-i Zenei Tehetségek Iskolájában (Skola Za Muzicke 
Talente) tökéletesíteni zenei tudásukat (Eurydice – Szerbia; Perkovic, 
2016). 

Ha a magyar vonatkozás felől közelítjük meg Szerbia zeneoktatási 
módszerét, láthatjuk, hogy a Kodály koncepció mindössze 15 éve 
kezdett el elterjedni a vajdasági magyar iskolákban 6. Napjainkig 
nehézséget okoz, hogy a szerb zeneoktatás az abszolút szolmizáció 
alapján neveli ki a tanítókat, akiknek az iskolába érkezve a relatív 
szolmizáció segítségével kellene tanítaniuk a kottaírás és olvasás 
rejtelmeit (Huszár, 2018). 

 
 

2.6. Dél-Európa egyik országa: Olaszország oktatási és zeneoktatási 
rendszere 

 
Olaszországban a középiskolai zenei képzés zenei líceumokban 
történik, míg a felsőfokú képzést a konzervatóriumok, valamint az 
egyetemhez tartozó „középiskolai tanárképzésre szakosító iskolák” 
látják el. 2007-től a zenetanárok felé elvárás a mester képesítés is, ahol 
120 kreditet kell teljesíteniük (Hercz-Dorman, 2014a). Az ország 
lakossága hatszorosa Magyarországénak, ezzel párhuzamosan a 
zeneművészeti iskolák száma is jóval magasabb, ugyanis felsőfokú 
zenei képzést 55 intézményben folytatnak, állami középfokú zenei 
líceumokból 20 régióban 130-at számlálhatunk, míg további 11-et 
más fenntartók által. A felsőoktatási intézményeket az AFAM (Alta 
Formazione Artistica, Musicale e Coreutica – Felsőfokú művészeti 
képzés, zene és tánc) öleli fel az 508/1999 törvény 2. cikk alapján, 
melybe a zenei konzervatóriumok közül az 55 állami intézmény, 
valamint 18 korábbi, nem állami konzervatórium tartozik a Ministero 
dell'Istruzione Ministero dell'Università e della Ricerca (Oktatási 

 
6 Ekkor jelentek meg a kodályi alapokra épülő ének-zene tankönyvek a Belgrádi 
Oktatásügyi Minisztérium engedélyével (Huszár, 2018). 
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Minisztérium Egyetemi és Kutatási Minisztérium) adatai alapján. A 
zenei középiskolák általában tánctagozattal együtt működnek, az 
iskolatípus a 2010/2011-es tanévben jelent meg.  

A reformpedagógia kiemelkedő alakja volt Olaszországban Maria 
Montessori orvosnő, aki a zenei készségek és a ritmikus mozgás 
összehangolt fejlesztő hatását emelte ki, Dalcroze szemléletéhez 
hasonlóan. Módszerében a kottaolvasás és írás, az értő zenehallgatás, 
az éneklés, valamint a hangszerjáték mellett az improvizáció és a 
csend kapnak fontos szerepet (Fazekas, 2019). 

 
 

3. Összegzés 
 
Európa régióin belül egy-egy ország zeneoktatásának vázlatos 
bemutatására vállalkoztunk a tanulmányban, valamint kitértünk a 
magyar rendszerrel kapcsolatos egyezésekre és eltérésekre. 
Összességében úgy találtuk, hogy Európán belül nem alakult ki egy 
egységes zeneoktatási szisztéma, így összegzésünkben az országok 
egy-egy – a zeneoktatás szempontjából érdekes aspektusát emeljük ki.  

Először is Románia zenei oktatására tértünk ki, ahol a 
zenelíceumok keretein belül folyik a képzés, a fiataloknak 
lehetőségük van arra, hogy akár az első osztálytól az érettségéig egy 
intézményben folytassák tanulmányaikat (Bartalis, 2021; Szűcs, 
2015). Ezzel ellentétben a lengyel zeneoktatási rendszer felépülése 
hasonló hazánkéhoz, és módszertani szempontból is aktivitás jellemzi 
őket, ugyanis a 70-es években létrehozták az Orff és Kodály 
koncepció elveire alapozó Cracow koncepciót (Kalarus & Konkol, 
2017). Míg a lengyelek a hagyományos szemléletmód szellemében 
reformálják a zeneoktatásukat, addig Finnország általános zenei 
oktatását a modernség jellemi és előszeretettel alkalmazzák a tanítás 
során a könnyűzenei műfajokat (Aarnio, 2017; Kádár, 2014). 
Mindemellett a magyar származású Szilvay testvérek itt hozták létre 
és alkalmazzák a Színes Húrok hangszertanítási módszerüket (Aarnio, 
2017; Szilvay, 2018). A könnyűzenei műfajokra Anglia is nyitott 
(Nemzeti alaptanterv), azonban nem feledkezhetünk el a nagy múltra 
visszatekintő angol kórusiskolákról, melyek szintén méltán híresek a 
világban (Körtesi, 2015). A hazánkkal délen határos Szerbia 
zeneoktatási rendszerének felépülése és eljárásmódjai hasonlatosak 
Magyarországéhoz, legfőbb nehézség a magyar oktatás terén az 
abszolút és relatív szolmizáció alkalmazásában jelenik meg. Ez abban 
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mutatkozik meg, hogy bár az iskolákban elvárják a tanítótól, hogy a 
relatív szolmizációt oktassák, őket a felsőoktatás erre nem készíti fel 
(Huszár, 2018; Perkovic, 2016). Olaszországban számos felsőfokú 
intézmény (szám szerint 55) biztosítja a líceumokban végzők 
továbbtanulását, a rendszer szintén hasonlatos hazánkéhoz. A 
módszereik közül a világ számos pontján elterjedt Montessori 
ritmikus mozgásra alapozott szisztémája emelkedik ki (Fazekas, 
2019; Hercz-Dorman, 2014a). 
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MIKE ÁDÁM 

Magyarország intézményes zeneoktatásának rövid 
története 

 
Absztrakt 
 
Hazánk zeneoktatásának történetét, strukturális átalakulásait, 
intézményrendszerét lehetetlen vállalkozás egy tanulmány szűkre 
szabott keretei között bemutatni. Ennek okán jelen írásunkban egy 
vázlatos áttekintést tűztük ki célnak, kiemelve a jelentősebb 
változásokat, rendeleteket, kiemelt figyelmet fordítva elsődleges 
kutatási területünkre, a zenedei rendszerre. Munkánk során 
ismertetjük továbbá az énekiskolák, majd zenedék kialakulásának 
történetét, az 1952-es zeneoktatási reform rendelkezéseit és hatását, 
valamint a rendszert alakító kulturális és politikai szándékokat. 
 
Kulcsszavak: magyarországi zeneoktatás; zeneoktatás-történet; 
zenede 
 
Abstract 
 
It is impossible to present the history, structural transformations and 
institutional system of music education in Hungary within the narrow 
framework of a study. For this reason, in our present paper we have 
set out a sketchy overview, highlighting the most significant changes 
and regulations, paying special attention to our primary field of 
research, the music system. In the course of our work, we describe in 
detail the history of the formation of singing schools and then music 
schools, the provisions and impact of the 1952 music education 
reform, and the cultural and political intentions that shaped the 
system. 
 
Keywords: hungarian music education; history of music education; 
music school 
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1. Overture 
 
A szerzetesi élet és a kolostori iskolák működése már a 4. században 
megalapozta az európai oktatást, azon belül a zeneoktatást is. Ezen 
iskolák folytatták az ókori görög tudományágak oktatásának 
hagyományát, alapfokon a trivium területeit, vagyis grammatikát, 
dialektikát, retorikát, felsőfokon a quadrivium tudományágait, tehát 
aritmetikát, geometriát, asztronómiát és musica-t oktattak a leendő 
szerzeteseknek, papoknak. A római Scola Cantorum mintájára 
létrejött énekes iskolák Magyarországon is meghonosodtak, a 996-
ban alapított Szent Márton hegyi kolostor1  iskolája az ország első 
oktatási intézménye lett (Kertész, 2015). 

Magyarország zeneoktatás-történetének megismerésénél meg kell 
említenünk a káptalani és a plébániai iskolák működését is. A 
káptalani, vagy székesegyházi iskolák egyik legjelentősebb tárgya a 
cantus, vagyis az ének volt, hisz a tanulóknak énekes szolgálat volt 
előírva a szertartásokon. A zenei tárgyakat, valamint az éneket 
zenetanár, ún. succentor tanította. A plébániai iskolák is hasonlóan 
zeneorientált oktatást folytattak, továbbá fejlett struktúrájukban már a 
14. században megfigyelhető volt a tanulócsoportos oktatás. A 
fentebb említett két típus elveinek, értékeinek és működésének 
kohéziója alapján jött létre a magyar oktatás egyik legfontosabb 
iskolatípusa, a kollégium. A reformáció után a magyar nyelvű énekes 
irodalom is nagyobb koncentrációban jelent meg az oktatásban 
(Kertész 2015). A többszólamú, magyar nyelvű éneklés, 
zsoltáréneklés alapjait Maróthi György, a Debreceni Református 
Kollégium professzora tette le 1740 körül. Megalapította a Cantus 
énekkart (ma Kollégiumi Kántus), mely jelenleg is működő művészeti 
együttesként Magyarország legrégebbi kórusa. Maróthi 
kezdeményezésére alakult meg a Musicum Collegium zenekar is 
(Drumár, 1913). 
 
 
2. Primo atto 
 
A 18. század oktatáspolitikai és civil történései jelentősen segítették a 
hazai zeneoktatás fejlődését. 1727-ben Nase György János 
vezetésével megnyílt Budán az ország első zeneiskolája (Hegyi, 1996; 
Dombóvári, 2010). Zeneiskola létesült Pécsett 1788-ban, Keszthelyen 

 
1 1823-tól Pannonhalma 
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pedig Gróf Festetich György kezdeményezésére 1800-ban (Szabó, 
1989). 1743-ban közreadták Maróthi négyszólamú zsoltároskönyvét, 
melynek előszavát az első magyar zeneelméleti tanulmányként tartják 
számon (Hegyi, 1996). 1777-ben megjelent az első magyar állami 
iskolareform, a Ratio Educationis, mely az első, évfolyamokra bontott 
állami tantervet is tartalmazta. Ennek köszönhető, hogy a 18. század 
végén megindult az állami zeneoktatás is, elsősorban nívósabb zenei 
kultúrával rendelkező településeken (Pozsony, Pest, Kolozsvár, 
Kassa) (Kertész, 2015).  

Az országos szinten meghonosodó állami zeneoktatás a 19. 
századra már a nemzeti iskolák keretein belül folyt. A zenei órák a 
normál, vagyis nemzeti iskolák órarendjébe épültek be. Kétféle 
osztály létezett: énekes és elméleti. Lehetőség volt külön órák során 
hangszert, számozott basszus játékot is tanulni (Kertész, 2015). „A 
nemzeti iskolák mellett rajz- és zeneiskolákat is létesítettek, mely 
utóbbiban a fiú és leány tanítványokat ének- és zongoratanításban, a 
pedagógus pályára készülő fiatal férfiakat pedig generálbasszus és 
orgona játék oktatásában részesítették.” (Krüchtent idézi Kertész 
2015: 66) Krüchten szerint a zeneoktatás 19. századi felvirágzása 
nemcsak az akkor induló állami zeneoktatásnak, hanem az újjáéledő 
egyházi és magán zeneoktatásnak is köszönhető. A fejlődéshez 
nagyban hozzájárult a nagyvárosok zeneegyleteinek létrejötte is. A 
18. század végén egyre nőtt a városokban a kultúra, a zene iránti 
érdeklődés. Hangversenyek és operaelőadások szervezése végett 
alakul zeneegylet Pesten, Pozsonyban, Kolozsváron, Debrecenben, 
Miskolcon, továbbá számos más vidéki városban.  

A 19. század elején az ország nagyvárosaiban, így Pest-Budán is, 
a városi polgárság egyre inkább igényelte a kulturális eseményeket, 
ennélfogva megnőtt a kereslet az operaelőadások és a hangversenyek 
iránt is. 1818-ben létrejött Pesten az Első Zeneegylet, mely 1822-ig 
működött. Néhány év kihagyás után, 1836-ben megalakult a 
Pestbudai Hangászegyesület, melynek célkitűzése számos 
hasonlóságot mutatott a kérészéletű Első Zeneegylettel. Az 
egyesületnek köszönhetően fellendült a hangverseny- és operaélet, ez 
nyilvánvalóvá tette a muzsikus utánpótlás szükségességét, valamint a 
zenészképzés intézményes keretek közt történő létjogosultságát is.  
Magyarországon elsősorban az énekesekből mutatkozott hiány. Az 
operaélet fellendítése érdekében magyar anyanyelvű énekesek 
képzése vált szükségessé. Ennek intézményeként jött létre a Pestbudai 
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Hangászegyesület Nyilvános Énekiskolája is 1840-ben Mátray Gábor 
vezetésével (S. Szabó, 2019). 

Liszt Ferenc 1840-es pesti hangversenyének teljes bevételét egy 
pesti Nemzeti Konzervatórium alapítására ajánlotta fel, azonban az 
összeg kamatait annak jogelődje, a Hangászegyleti Énekiskola 
használhatta (Legány, 1986). A Hangászegyleti Zenede csak 1867-
ben vette fel a Nemzeti Zenede nevet (S. Szabó, 2019). Működésének 
elő évtizedében valóban az énekes képzésre szorítkozott, mivel az 
operaelőadások során énekesekre volt szükség szólistaként, vagy 
kórustagként. Az oktatás magyar és német nyelven folyt, két mester 
irányításával: Menner Lajos és Engeszer Mátyás (Tari, 2005). 
Jelentős kezdeményezésként 1843-tól a növendékek nyilvános 
vizsgahangversenyek keretein beül mutathatták meg tudásukat, kiváló 
karmesterek, többek közt Erkel Ferenc próbamunkája és vezénylete 
alatt. Támogatók is igen szép számmal akadtak. Liszt Ferenc, 
Reményi Ede, Clara Wick-Schumann is felajánlotta pesti koncertjei 
bevételét az iskola működésére (S. Szabó, 2019). Az intézmény hamar 
Pest egyik zenei központjává vált. A végzett tanulók tanárként, 
zenekari vagy énekkari tagként, valamint szólistaként helyezkedtek 
el. Az intézmény fennállásának 25. évében következett az első 
jelentősebb szerkezeti átalakítás. A jubileumi időszak után történt 
meg az iskola átnevezése is: 1867-től Nemzeti Zenede néven 
működött tovább (Tari, 2005). 

Pest után az ország több nagyvárosában is kezdeményezték zenede 
létrehozását: Debrecen (1862), Győr (1862), Szeged (1864), Miskolc 
(1897), Pécs (1908) (Pethő & Janurik 2016). A felsoroltak közül 
kiemelendő a Debreceni Zenede, hiszen a vidék első intézményeként, 
1862. november 2-án kezdte meg működését. Debrecenben az opera- 
és hangversenyélet szakszerű szervezése érdekében hozták létre 1841-
ben a Hangász-egyesületet. A város tehetősebb, értelmiségi 
polgárainak kezdeményezésére és támogatásával létrejött egyesület 
célja: „Városunk, sőt környékünk mind két nemen lévő mu’sika 
kedvellőit adandó hangversenyei által részint az abban 
gyönyörködőknek kielégítőbb éldelet’ eszközlés, részint több 
jótékonyczéloknak annál sikeresb előmozdítása végett.” (Drumár, 
1913 17) Figyelemreméltó érdekesség a gondolat hasonlósága Kodály 
1957-ben kelt zeneművészeti szakiskolai névadóünnepély-
beszédének, valamint emlékkönyv bejegyzésének részletével. 

A Hangász-egyesületet néhány évnyi sikeres működés után 
politikai okok következtében megszüntették. A feloszlatott egyesület 
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a helyi takarékpénztárban lekötött megtakarítását a város 
zeneművészet-fejlesztési kezdeményezéseire hagyta. Így történhetett, 
hogy az egyesület még életben lévő tagjainak engedélyével, a 140 
forint és 65 krajcár megtakarítást felhasználhatták a Debreceni Zenede 
megalapításához (Drumár, 1913). A szabadságharc utáni időszak 
egyik legjelentősebb zenei történése a Cantus (Kollégiumi Kántus) és 
a kamarazenekar újraszervezése volt. Vezetői, Szotyori Nagy Károly 
és Ujfalussy József olyan kollégiumi muzsikustanárok, kiknek 
munkássága hozzájárult a Zenede megalapításához. Szotyori 1853-tól 
magánzeneiskolát is működtetett a városban. Az alapítást azonban 
Farkas Ferenc (1809–1864) vaskereskedő kezdeményezte, 
közbenjárásával Debrecen tehetősebb családjai, kereskedői is 
hozzájárultak a létesítéshez, a működési költségekhez (Major, 1993). 

A Zenede megalakulását az 1861. december 29-én tartott 
közgyűlésen mondták ki. Az iskola 1862. november 2-án gróf 
Dégenfeld Imre házának emeletén, hat helyiségben kezdte el 
működését. A zenedei elnök Farkas Ferenc, az új intézmény első 
igazgatója pedig egy amatőr muzsikus, Komlóssy Lajos (1811–1883) 
honvédőrnagy lett (Drumár, 1913; Szatmári, 1975). Az iskola 
alapításának évében 270 tanuló kezdte meg tanulmányait három 
tanszakon: hegedű, zongora és ének tanszakon (S. Szabó, 2019).  

Országos jelentőségű esemény volt a Zeneakadémia megalapítása. 
A fővárosban már az 1860-as évek második felében igény mutatkozott 
egy professzionális muzsikusokat képző intézmény létesítésére, 
azonban a támogatásra 1873-ig várni kellett (Szelényi, 1959). 
Ugyanis – a Pest, Buda és Óbuda egyesítésével ez évben létrejött – 
Budapesten komoly szándékok mutatkoztak meg az oktatásfejlesztés 
területén; az elkövetkező időben egyetemek, akadémiák álltak fel. 
Helfy Ignác és Trefort Ágoston politikai támogatása mellett a 
Zeneakadémia ügyét Liszt Ferenc is felkarolta, valamint a kor magyar 
zenei elitje is hallatta hangját a Zenészeti Lapokban (Kertész, 2015). 
Ferencz József királyi leirata 1875. március 21-én jelent meg: 
„Vallás- és közoktatásügyi magyar miniszterem előterjesztésére dr. 
Liszt Ferenczet a Budapesten felállítandó magyar országos 
zeneakadémia elnökévé ezennel kinevezem.” (Legány, 1986:40) Erkel 
Ferenc igazgatói, Ábrányi Kornél pedig titkári kinevezést kapott. Az 
intézmény ünnepélyes megnyitójára 1875. november 14-én került sor, 
az oktatás 5 tanárral és 38 tanulóval kezdődött meg két tanszakon: 
zongora és zeneszerzés (Szelényi, 1959). Az intézményrendszerű 
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zeneoktatás fejlődésének e századbeli legjelentősebb történései tehát 
a Zenedék és a Zeneakadémia létrejötte (S. Szabó, 2019). 
 
 
3. Atto secondo 
 
A 20. század elejére a zenedei képzési paletta teljessé vált. A zenei 
elméleti tárgyak (zeneelmélet, szolfézs, zenetörténet) elsajátítása 
mellett kamarazenei, kórus- és zenekari gyakorlatot is szerezhettek a 
tanulók. Az I. világháború és Trianon következtében az ország 
jelentős kulturális központjai a határon túlra kerültek, nagy 
veszteséget okozva Magyarország művészeti, zenei, zeneoktatási 
fejlődésének. Gróf Klebelsberg Kuno kulturális miniszter szerint az 
ország jövője akkor az oktatás, a tudomány, és kultúra támogatásától 
függött. (Kertész, 2015) „A magyar hazát ma elsősorban nem a kard, 
hanem a kultúra tarthatja meg és teheti naggyá.” (Klebelsberg, 1927 
: 604) Érdekes az analógia Kodály zenei nevelési elveivel. 
Klebelsberg kiemelt támogatását élvezhette a Zeneakadémia, 
amelynek hatására egyre több és jobb szakember választotta a 
művészi, esetleg zenetanári pályát. Felkarolta az ország jelentős 
zeneszerzőit, műveik bemutatását indítványozta. A Kodály Zoltán, 
Bárdos Lajos és Ádám Jenő által kezdeményezett énekkari 
mozgalmak (felnőtt mozgalom, majd Éneklő Ifjúság) létrejöttét is 
pártolta. A kórusok próbamunkái során a karnagyok szembesültek az 
énekesek zenei analfabetizmusával, melynek szignifikáns hatása a 
szolfézsoktatás átalakítása, az elméleti tanszakok létrehozása 
zeneiskolai és zenedei szinten is (Kertész, 2015). 

A magyar oktatás megreformálásának gondolata a 20. század 
elejétől jelen volt, azonban az érdemi intézkedésekre várni kellett az 
1940-es évek második feléig. A strukturális, szerkezeti, illetve 
tartalmi átalakítás csak 1945 augusztusában kezdődött (Kovai & 
Neumann, 2015). Alapgondolat volt egy társadalmi és iskoláztatás 
szempontjából is egyenlő esélyeket nyújtó iskolarendszer kialakítása, 
az intézmények állami fennhatóság alá vétele, vagyis államosítása, az 
egyes iskolatípusok képzési idejének szabályozása, jól átlátható 
tanfelügyelet létrehozása, továbbá a tantervek újragondolása. Az 
általános iskola – a népiskola és a gimnázium első négy osztályának 
egybeolvasztásával – nyolc évfolyamos lett, ehhez igazítva a 14 éves 
korig tartó tankötelezettséget. A középiskolai képzés négy osztályossá 
vált. Az átalakított, államosított oktatási rendszer a modernizáció és 
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az esélyegyenlőség jelképévé vált a szocializmus hajnalán (Kovai & 
Neumann, 2015).  

Az államosítás természetesen érintette a zeneművészeti képzést 
is. A zenedék szerkezeti és működési struktúrája ebben az időben esik 
át az első jelentősebb változáson. A Művészeti Osztály 1945. 
augusztus 11-én kelt javaslatában olvashatunk a pesti és a vidéki 
zenedék konzervatóriumi rangra emeléséről, valamint azok 
államosításáról. Kiemeli levelében a kolozsvári és az újvidéki 
konzervatóriumok hazai zeneéletből történő kényszerű kikapcsolását, 
s hangsúlyozza a Magyarországhoz tartozó vidéki nagyvárosok zenei 
nevelésre, zeneművészetre, művelődésre gyakorolt hatását. Ennek 
értelmében a magyar középfokú oktatás már ebben az időszakban is 
decentralizálttá vált. A zenedei korszak legnagyobb problémája a 
zenetanárképzés lehetőségének megtagadása volt, azonban a 
konzervatóriumi rangra emelt öt intézmény – a pesti, a pécsi (nyugati), 
a debreceni (keleti), a győri (északi) és a szegedi (déli) – megkapta 
erre az engedélyt (Belső ügyviteli irat, UMKL XIX I-1-i-34838-
1945). Figyelemreméltó érdekesség, hogy a javaslatban a szintén 
nagy múltú miskolci iskolát nem említik, valamint az, hogy 1946-ban 
a székesfehérvári, 1947-ben a szombathelyi iskolák 
zenekonzervatóriummá fejlesztéséről tárgyalnak. A két utóbbi 
intézmény a Győri Zenekonzervatórium közelsége miatt nem kapja 
meg a konzervatóriumi működési engedélyt, zeneiskolaként 
államosítják azokat (Belső ügyviteli irat, UMKL XIX I-1-i-59034-
1946). A Vallás- és Közoktatásügyi miniszter 1947. január 14-én kelt 
levelében lefekteti az állami zenekonzervatóriumok általános céljait, 
képzési struktúráját és a képzési szintjeit. Ezen rendeletből olvasható 
ki, hogy a zenedei rendszerrel megegyezően, alapfokú, középfokú és 
felsőfokú képzés is folyik az iskolában, csak az eddigiektől eltérően 
(alsófok, középfok, kiművelési osztály), zeneiskolai, konzervatóriumi 
és akadémiai tagozatnak nevezik (250/1947. VKM). Minisztériumi 
körlevél kelt 1950. február 15-én, melyben a konzervatóriumi 
óraszámok és kötelező tárgyak olvashatóak. Kitér a diákok és tanárok 
óraterhelésére is. A körlevél szerint a diákok számára hangszeres 
órából a konzervatóriumi osztályokban heti fél óra (30 perc) osztható 
be, az akadémiai osztályoknál egy óra az időkeret. A konzervatóriumi 
tanárok óraterhelése heti 20 óra, míg a zeneiskolai szinten tanítóké 22 
óra (Tallián, Albert & Berlász, 1984). Ez jelentős csökkentésnek 
számított; példának okáért a Nemzeti Zenede 1915/16-os tanévében 
24 óra volt a tanárok kötelező óraszáma, de túlórával a 30 órát is 



30 
 

elérhette (Sz. Farkas 2005). Konzervatóriumi szinten a következők 
szerint szabályozták a tanrendet: hetente 2x30 perc hangszeróra, vagy 
hangképzés, 1-1 óra szolfézs és kamarazene, valamint 1 óra zenetan. 
Akadémiai osztályon heti két óra hangszer, az elméleti tárgyak 
óraszámai pedig a Zeneművészeti Főiskola tanterve szerint alakultak 
(Tallián, Albert & Berlász, 1984). 
 
 
4. Terzo atto 
 
A 20. század talán legjelentősebb zeneoktatást szabályzó 
dokumentumát 1952. szeptember 12-én tették közzé. A Népművelési 
Miniszter 11-2-35/1952. NP. M számú utasítása a zeneoktatás 
reformjáról szóló 68/1952. (VIII.17.) M. T. számú rendelet alapjaiban 
változtatta meg a magyarországi zeneoktatást, rendelkezéseinek 
többsége jellemzi a mai kor zenei képzéseit is. A reform elsődleges 
célja, hogy a zeneoktatást hozzáigazítsák a közoktatás struktúrájához 
(alsó-, közép-, felsőfok). További célként a zeneiskolai és az általános 
iskolai képzések szorosabb együttműködését tűzte ki, valamint azt, 
hogy a zeneiskolák a városok kulturális-zenei központjaivá váljanak. 
A reformnak köszönhető az egyes hangszerek tanulmányi idejének 
meghatározása, azonfelül a zeneiskolai továbbképző tagozatok 
engedélyezése is. Ez utóbbi szükségszerűvé vált, hiszen a 
zeneművészeti szakiskolák nem tudták vállalni a növekvő létszámú 
diákok képzését (Kertész, 2015). Talán ennek a hosszú távú 
következménye az 1980-as évek iskolaalapítási hulláma, amely során 
a fővárosban két új, és több vidéki nagyvárosban is létesült 
zeneművészeti szakközépiskola.  

A reform hatására új középfokú iskolatípus jelent meg 
Magyarországon. Az 1840-es évek óta Zenede néven működő 
zeneoktatási intézmények szervezeti struktúrája átalakult, s egy új, 
európai szinten is egyedülálló közoktatási intézménytípus jött létre 
Budapesten, Debrecenben, Győrben, Szegeden, Miskolcon és Pécsett. 
A zeneművészeti szakiskolákban a tanulóknak lehetőségük nyílt egy 
intézmény keretein belül elsajátítani az általános, közismereti tárgyak 
mellett a zenei elméleti ismereteket és készségeket, valamint a 
hangszeres játék művészetét is. Közismereti tanulmányaik végén a 
diákok érettségi vizsgát tesznek (Szűcs, 2018). 

Az oktatás színvonalának növekedésével a zeneiskolák a városok 
zenei központjává váltak. Az intézményben tanító tanárok egyben a 
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zenei élet kiemelkedő alakjai is voltak, az ő vezetésükkel sok helyen 
alakult zenekar ebben az időben, melynek utánpótlását a zeneiskola 
biztosította. A reformok következtében nemcsak a zeneiskolák és 
tanulóik, tanáraik létszáma növekedett, de a hangszerválasztás terén 
is nagyfokú bővülés mutatkozott. Politikai ösztönzésre a 
hangszertanulás a munkás-, parasztrétegek gyermekei számára is 
elérhetővé vált. A zeneiskoláknak mindazonáltal nagyon szűk 
költségvetésből kellett gazdálkodniuk, így a tanítás gyakran igen rossz 
körülmények között zajlott (Kertész, 2015). 

Az 1956-os forradalmat követő három évtizedben az oktatás 
anyagi feltételeiben fokozatos javulás mutatkozott, ennek és a városi 
tanácsok támogatásának köszönhetően a tanítás minőségi 
körülmények között folyhatott tovább. A növekvő érdeklődés és 
igények kielégítésére új tanszakok jöttek létre, illetve kihelyezett 
tagozatokon is lehetővé vált a hangszertanulás. A rendszeres 
továbbképzések hatására javult a tanárok szakképzettségi szintje, a 
diákok pedig lehetőséget kaptak tudásuk, tehetségük bizonyítására 
szakmai bemutatók, versenyek keretében. A „B” tagozatos oktatásnak 
ekkor mutatkoztak meg pozitív hatásai a zeneművészeti szakiskolák, 
majd szakközépiskolák utánpótlását tekintve (Kertész, 2015). 

1966-ban a szakiskoláról leválik a tanárképzés és a vidék 
nagyvárosaiban (Miskolc, Debrecen, Szeged, Pécs, Győr) 
szaktanárképző főiskolai tagozatok létesültek, természetesen a 
budapesti Főiskola szervezeti egységén belül. A Zeneművészeti 
Főiskola megtartotta magának a szakiskolai tanárok képzésének 
előjogát, a vidéki intézmények csak alapfokra képezhettek tanárokat. 
A képzés ideje három év volt, s az elnyert képesítés három terület 
oktatására adott lehetőséget: hangszertanár, szolfézstanár, ének-
zenetanár. A rendszer egészen 1990-ig működött, a vidéki 
intézmények ugyanis ekkor kezdték meg függetlenedésüket a 
Főiskolától, képzési idejüket pedig négy évre emelték (Duffek, 2009; 
Váradi, 2010). A 2000-es évek elején a már Konzervatórium néven 
működő intézményeket integrálták a nagy tudományegyetemek, így 
jött létre többek között a Szegedi Tudományegyetem Zeneművészeti 
Kara vagy a Debreceni Egyetem Zeneművészeti Kara. Jelentős 
szerkezeti átalakításra 2007-ben került sor; a bolognai rendszer 
bevezetését követően 3+2 éves zenetanári, illetve művészi képzés 
indulhatott (Duffek, 2016). 

Az 1970-es években nagy erővel dolgozott egy munkacsoport az 
egységes szakiskolai tanterveken. A munkacsoport tagja volt két 
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debreceni zenetanár is, Straky Tibor (igazgató) és Keuler Jenő 
(későbbi igazgató). Ennek eredményeként jelent meg egy több 
füzetből álló tanterv, minden tárgyra lebontva. Az elméleti tárgyak 
tekintetében a zeneirodalom tárgy tantervének megalkotása okozott 
gondot, nem volt egyezményes megállapodás a történeti korszakok 
tanításának sorrendjét illetően. Ekkor zeneirodalom tankönyv nem is 
jelent meg, szabad kezet adva a tanároknak (Tallián et al., 1984). 

A legjelentősebb változást, miszerint a zenei középfokú képzés öt 
évfolyamra bővül, az 1997-es tanterv hozta, mely szükségszerű 
intézkedésnek bizonyult. A Művelődési és Közoktatási Minisztérium 
által kiadott tanterv alapján a szakképzési rend három fajta lehetőséget 
kínált a szakközépiskola elvégzésére (S. Szabó, 2010): 
• Párhuzamos képzés, melyben a közismereti és szakmai tárgyak 

oktatása a 9. évfolyamtól a 13-ig párhuzamosan történik, így az 
érettségi és a szakmai vizsga a 13. évfolyam elvégzése után tehető 
le. 

• 4+1-es tagozódás, azaz a 12. évfolyam után közismeretből 
érettségizhet a növendék, majd a 13. után leteheti a szakmai 
vizsgát. 

• Kiegészítő szakképzés, melynek feltétele a már meglévő 
közismereti érettségi és három év alatt adja meg a szakmai 
képesítést, melynek anyaga megegyezik az ötéves szakmai 
képzés anyagával.2 

Az 1997-es tanterv közreadása után 2016-ban jelent meg új, a 
zeneművészeti szakgimnáziumok oktatását szabályzó 
alapdokumentum. Releváns előrelépés azonban nem mutatható ki. Az 
óraszámok szabályozásának következtében csökkent a zenei elméleti 
tárgyakra fordítható időkeret, azonban ezt a legtöbb iskola meg tudja 
oldani a szabadon felhasználható időkeret bevonásával.  
 
 
5. Come finale 
 
A hazai zeneoktatás teljes struktúrájának megértéséhez szükségesnek 
érezzük az általános iskolai, valamint az alapfokú művészetoktatási 
intézmények – mint a szakközépiskolai oktatás alapfokú bázisai – 
helyzetképének felvázolását. Az általános iskolai ének-zene tantárgy 
tudományos helyzetelemzésére első alkalommal az 1980-as évek 

 
2 Ez a képzés 2017-ben két évre csökkent. 
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elején került sor az MTA megbízásából. Igen hosszú ideig, egészen 
2002-ig azonban nem történt konkrét felmérés, kutatás ezzel 
kapcsolatban, amikor is az Országos Közoktatási Intézet Program és 
Tantervfejlesztési Központja folytatott országos tantárgyi, kérdőíves 
kutatást (L. Nagy, 2004). A kutatás bemutatta az elmúlt évtizedek 
változásait, az innováció lehetőségeit az énektanítást illetően, emellett 
rávilágított néhány olyan problémára, melyek hátrányos helyzetbe 
hozhatják a később zenei pályát választó fiatalokat. 

A NAT 1995-ös életbe lépésével az énekórákra fordítható időkeret 
jelentősen csökkent. A nem zenei tagozatos iskolákban ez heti 1-2 órát 
jelent, százalékos időarányok megjelölésével. A tananyag bővült, az 
időkeret szűkült, ennek kezelése problémákat vetett fel. A kérdőíves 
felmérések során ennek megoldására az énektanárok vélhetően a 
szakmailag legkivitelezhetőbb tananyagbeli változtatásokat 
javasolták: az éneklés, zenehallgatás nagyobb aránya érdekében a 
zeneelmélet, kottaírás és zenetörténet anyagok szűkítését. Ez a „zenei 
analfabetizmus” okozott gondot és lemaradást a később muzsikusnak 
felvételiző tanulóknál. Az ének-zene tantárgy presztízse jelentősen 
csökkent, ezenkívül a pályaválasztásnál sem szerepelt népszerű 
helyen a zenészképzés lehetősége (L. Nagy, 2004). 

Az 1995-ös NAT formális átdolgozására 2003-ban és 2007-ben is 
sor került, jelentősebb átalakítása azonban csak 2012-ben valósult 
meg (Chrappán, 2022). A 2012-es változat alapelvei a 
tevékenységközpontúság és a zenei befogadóvá nevelés voltak. A 
művészetek műveltségterületre, így az ének-zene oktatására 
fordítható óraszám tekintetében nem mutatott változást, ezzel 
szemben az elsajátítandó ismeretanyag és a kialakítandó 
kompetenciák száma nőtt. Új elemként jelent meg a zene médiában 
betöltött szerepének, valamint a populáris zenei műfajok megismerése 
is (Dohány, 2016). Nagy változást hozott a legújabb, 2020-ban 
megjelent NAT. A zenei nevelés általános készség- és 
személyiségfejlesztő hatásain túl kiemeli annak befolyását az érzelmi 
intelligencia fejlődésére, valamint a nemzeti értékek, hagyományok 
ápolására és megőrzésére is. Mindezek mellett részben korrigálja az 
alacsony óraszámokat (5. évfolyamon is heti 2 óra), továbbá kiemeli 
az iskolai kórusok felállításának szükségességét (Pintér & Csíkos, 
2020). 

Egészen más képet mutat a zeneiskolai, vagy alapfokú művészeti 
iskolai nevelés. A zeneiskolában, vagy alapfokú művészeti iskolában 
a szolfézs, vagy zeneismeret tantárgy kötelező, hiszen ezen az órán 
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zajlik az általános zenei készségfejlesztés, az alapismeretek 
elsajátítása. Ideális esetben a gyerekek már a hangszeres tanulmányok 
előtt 1-2 évvel járnak zeneóvodába, zenei előképző csoportokba, 
amelyek játékos fejlesztő módon kiváló alapokat adnak a későbbi 
zenei tanulmányokhoz. A tehetséges diákoknak lehetőségük nyílik 
emelt szinten, azaz „B” tagozaton tanulni; itt célzott felkészítést 
kaphatnak a zeneművészeti szakgimnáziumi felvételire (L. Nagy, 
2004). 
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KISS J ULIANNA 

A kárpátaljai intézményes zeneoktatás történetének 
áttekintése 

 
Absztrakt 
 
2017-ben lépett hatályba Ukrajnában az új oktatásról szóló törvény, 
amely az ukrán törvényhozás történetében először tartalmazott 
konkrét szabályozásokat a művészetoktatásra vonatkozóan. Az 
országban 2022 februárjában kitört háborút megelőzően tartott az 
ország európai oktatási térbe való beilleszkedése.  

Kárpátalja intézményes zeneoktatása nyolc évtizedes múltra tekint 
vissza. Míg a csehszlovák időszakban főleg pezsgő kulturális élet 
jellemezte a zene világát, ezt követően a második világháború után 
megalakultak az első zeneoktatási intézmények és kiépült a 
zeneoktatási intézményrendszer. A szovjet időszakban fokozott 
fejlődésnek indult a zeneszerzés, az előadóművészet és amatőr zenei 
tevékenység, mindez pozitív hatással volt a zeneoktatás fellendülésére 
is.  Az 1990-es rendszerváltást követően a felsőoktatásban expanzió 
volt megfigyelhető, ezzel egyidőben az alapfokú művészetoktatási 
intézmények struktúrája is megváltozott.  

A zeneoktatás struktúrájának, irányainak, szintjeinek 
rendszerváltást követő reformja nem volt teljes mértékben 
eredményes; a művészetoktatás helyét mindezidáig nem sikerült 
meghatározni a bolognai rendszerben. Az Ukrajna geopolitikai 
helyzetében azóta történt változások várhatóan a zeneoktatás 
rendszerének működésére is jelentős hatással lesznek.  
 
Kulcsszavak: kárpátaljai zeneoktatás, intézményes zeneoktatás, 
zeneoktatás története 
 
Abstract 
 
In 2017, the new law on education contained regulations on art 
education for the first time in the history of Ukrainian legislation. 
Before the war has begun in Ukraine in 2022, the country was being 
integrated into the European educational space.  
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The institutional music education of Transcarpathia, which dates 
back eight decades, was characterized by a vibrant cultural life in the 
Czechoslovak period, after which the first music education 
institutions were established after the Second World War. 
Composing, performing arts and amateur music began to develop in 
the Soviet period, all of which had a positive effect on music 
education. After the change of regime in 1990, an expansion took 
place in higher education, at the same time the structure of primary art 
education institutions changed.  

The reform of the structure of music education after 1991 was not 
completely effective; the place of art education has not yet been 
determined in the Bologna Process. Changes in the geopolitical 
situation of Ukraine since then are also expected to have a significant 
impact on the functioning of the music education system. 

 
Keywords: Transcarpathian music education, institutional music 
education, history of music education 
 
 
1. Bevezetés 
 
Kárpátalja határait nem a természet szabta, a régió területét a 
mindenkori nagyhatalmi politikai törekvések alakították, változtatták. 
A vidék intézményes zeneoktatásának történetét vizsgálva azt az 
időszakot tekintjük át, amelyre a magyarországi zenei 
neveléstörténetnek nincsen rálátása, a két világháború közötti két 
évtizedet (1919-1939), majd a szovjet éra és a független Ukrajna 
fennállása óta eltelt több mint két és fél évtized zenei oktatás számára 
releváns történéseit mutatjuk be. 

Az Osztrák-Magyar Monarchia szétesését és az első világháborút 
követően Kárpátalját a Csehszlovák Köztársaság olvasztotta magába 
Podkarpatszka Rusz néven (Ung, Bereg, Ugocsa és Máramaros 
megyék nagy része, Szabolcs és Szatmár néhány települése tartozott 
ehhez a területhez) (Szakál, 2017). 1938 őszén az első bécsi döntés 
értelmében Felvidék déli, Kárpátalja nyugati részére, majd következő 
év tavaszán Kárpátalja fennmaradó területeire is bevonulnak a magyar 
csapatok. A rövid magyar intermezzót követően a második 
világháború lezárása után Kárpátalja a Szovjetunió fennhatósága alá 
kerül (az USZSZK — Ukrán Szovjet Szocialista Köztársaság 
részeként).  
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A művészeti oktatás Ukrajnában jelenleg négy szinten történik: 
alapfokú, profilszerű, felső középfokú művészetoktatás, valamint a 
művészeti felsőoktatás szintjén. Tanulmányunkban áttekintjük, hogy 
az elmúlt évszázadban milyen strukturális változások vezettek a ma 
hatályos rendszer kialakulásához. 
 
 
2. Zenei élet az első Csehszlovák Köztársaság idején Kárpátalján 
(1920-1938) 
 
Kárpátalja zenei életére a csehszlovák érában a széleskörű amatőr 
mozgalom és a demokratizáció volt jellemző. A cseh éra zenét érintő 
folyamatait, eseményeit Tetyána Roszul Kárpátalja zenei élete a XX. 
század 20-30-as éveiben c. monográfiája (2002) részletesen mutatja 
be az előadóművészet szemszögéből (Tovtyn, 2016), az időszak 
zeneoktatásának sajátosságait elsőként Olena Juros vizsgálja 
kimerítően doktori értekezésében. 

A cseh korszakot a művészeti ciklus tárgyainak megjelenése 
jellemzi a különböző típusú iskolákban, az énekoktatást az alsó 
tagozatban kötelezővé teszik. 1919-ben P. Kholodnij1 vezetésével 
befejezik az „Egységes iskola projektje Vkrajinában” oktatási 
program kidolgozását. Ennek értelmében a nevelés hatékony 
eszközeként tolmácsolt zenefoglalkozások, kötelezővé válnak az 
iskolában a tanulás egész időtartamára.  A zenefoglalkozásoknak 
(amelyek elsősorban énektanulást jelentettek) minden diák számára 
kötelezővé kellett volna válniuk.  Kholodnij a dalokat a következő 
jellemzőik alapján sorolta csoportokba: alapvető mozgással kísért 
dalok (taps, menetelés); játékos, táncos, tornamozdulatokkal kísért 
dalok; mesét, verset, elbeszélést illusztráló dalok; beszéddel és 
párbeszéddel összefüggő dalok; etnografikus dalok (koljádkák, 
scsedrivkák, vesznyánkák; tanító által tartalmi és zenei jellemzők 
alapján választott dalok; egyházi dalok (Yurosh, 2009). Más forrásban 
olvashatjuk, hogy 1933-ban fogadják el a népiskolák és városi 
tanintézmények új tanterveit, amelyek értelmében heti 
rendszerességgel kell énekórát tartani a gyermekek zenei 

 
1 Petro Ivanovics Kholodnij impresszionista festő, tanár és közéleti személyiség, aki 
az ukrán nemzeti-demokratikus forradalom idején nagy szerepet játszott a nemzeti 
iskola újjáéledésében és egy új oktatásirányítási rendszer kialakításában 
Ukrajnában. A Központi Tanács idején oktatási miniszterhelyettesi posztot töltött 
be (1917-1921) (Seveljeva, 2021). 
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tehetségének felismerése és fejlesztése, az esztétikai érzék és nemzeti 
érzelem kialakítása, a templomi énekre való előkészítés érdekében.  
Az énekórán a tanulókkal légző-, énekes és ritmikai gyakorlatokat 
végeztettek, alapvető zeneelméletet és zeneirodalmat is oktattak. Az 
egyházi ének külön tantárgy maradt (Datskiv, 2015). A 20. század 30-
as éveiben megjelenik az iskolákban a zenei tevékenység új formája, 
a zenehallgatás, célja a diákok érzelmi aktivizálása, a zeneművek és 
formáik tudatos befogadásához szoktatás.  

A hangszertanulás főleg neves és elismert előadóművészek 
tevékenységéhez köthető ebben az időszakban, az általuk működtetett 
tanodákban (főleg a városok) a legtehetségesebbek jutnak zenei 
képzéshez. Ungváron a város anyagi támogatásával működik Plotényi 
Nándor hegedűművész iskolája, Huszár Ernő és Romisovszka Vira 
magán hegedűiskolája, Szofija Dnyisztranszka magán 
zongoraiskolája. A 20-as évek végén nyílt meg Ungváron Lengyel 
Zeneiskolája, amelyben a hangszertanulás mellett az elméleti tárgyak 
elsajátítására is lehetőség nyílt. Ebben az iskolában kezdte 
tanulmányait Zádor Dezső zeneszerző, zenepedagógus és zongorista, 
valamint Novák Viktor is (a Beregszászi Művészeti Iskola későbbi 
igazgatója). Hasonló zeneiskolák működtek Munkácson, Szőlősön, 
Huszton, Szlatinán és Újlakon is.  

A zeneiskolákban többszintű oktatás folyt. A kezdő szinten a 
hangszeres játék, a szolfedzsió és a zeneelmélet alapjait sajátították el 
a diákok, gyakorlatot szereztek a csoportos zenélésben. A felső szint 
a már említett tárgyakon kívül magába foglalta az összhangzattan, 
zenei formatan, esztétika, módszertan, pszichológia, pedagógia, 
didaktika és a zeneirodalom alapjaival való megismerkedést. Az 
iskola teljes programját teljesítve a végzős diákok tanúsítványt 
kaptak, amely feljogosította őket a hasonló típusú intézményekben 
való tanításra vagy konzervatóriumban való továbbtanulásra.  

A zeneművészet fejlődésére az egyházi működtetésű intézmények 
és a hadi vonatkozású szervek is hatással voltak. A Vasziliánka-
nővérek ungvári gimnáziumában lehetőség volt a hegedű- és 
zongoratanulásra. Ennek generális (Podkarpatszka Rusz 
főparancsnoka) támogatásával nyílik meg Ungváron 1922-ben a 
Filharmónia társaság bázisán az első ingyenes zeneiskola a város 
gyermekei számára (Datskiv, 2015). Fontos szerepet játszanak a zenei 
élet fejlődésében a 20-30-as évek zenei csoportosulásai különböző 
korúak számára. 1922-ben kezdi meg működését a Fencik alapította 
kórusból és zenekarból (vonós hangszerek, zongora és harmonika) 
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álló „Zenei társaság”, amely az ünnepségek állandó fellépőjévé válik, 
a társaság aktív tevékenységét tükrözi csaknem 40 partitúrából álló 
gyűjteménye. Gyerekkórus alakul Szolyván, az ungvári és munkácsi 
tanítóképző szemináriumnak, valamint ungvári orosz gimnáziumnak 
is van kórusa.  A Proszvita társaság olvasóköre is működtet egy kart 
Huszton, Ószemerén. Nagy közkedveltségnek örvend az ungvári 
nemzeti orosz kórus 1921-26 között (Yurosh, 2009).  

A csehszlovák időszakban az egyetlen, zenetanárokat képző 
intézmény Kárpátalján az Ungvári énektanítói szeminárium volt. A 
kötelező tárgyak között szerepelt a zene, az ének és egyházi ének. A 
karvezetés alapjainak elsajátítását a kórusfoglalkozásokon 
megszerezhető gyakorlat biztosította, a hallgatók fejlődésének 
rendszeres hangversenyeken lehetett tanúja a közönség. 1923-ban 
alakult meg az intézmény 90-100 főt számláló kórusa Prihogyko 
vezetésével, repertoárjuk az egyházi művek és népi dallamok mellett 
tartalmazta Johann Sebastian Bach, Wolfgang Amadeus Mozart, 
Edvard Grieg, de Bartók Béla, Kodály Zoltán és Bárdos Lajos műveit 
is. A kórus intézményen belüli és egyházi eseményeken lépett fel 
Kárpátalja határain kívül is (Rosul, 2002). 1938-tól a szeminárium 
Ungvári Magyar Királyi Állami Gimnázium néven működik tovább 
magyar és kárpát-ukrán részleggel.  1939-től az intézmény kórusa 
Kánki Gergely és Romisovszka Vira vezetésével működik tovább 
(utóbbi helyét később Zádor Dezső veszi át).  

Segítette a zeneoktatás megvalósulását a célnak megfelelő 
módszertani irodalom és a műgyűjtemények megjelenése. A 
tankönyvek többsége magyar vagy cseh nyelvű volt. A helyi 
zeneszerzők, zenekedvelők tollából iskolai énekgyűjtemények, 
kórusművek válogatásai kerültek ki; ezek többsége népi elemekből 
építkezett, mivel a folklórt a művészeti nevelés hatékony eszközének 
tekintették. Figyelemre méltó Borsos (Néhány tudnivaló az 
énektanulásról, 1924), Brascsajk (A kolomijkáról, 1926), Jacek (A mi 
dalunk ünnepe, 1926), Roscsahivszkij (Mit énekeljünk?, 1926), 
Szvitlik (Népdalok, 1926), Murányi (A gyermekek esztéteikai érzéke 
és fejlesztése, 1930), Burackij (Figyeljünk a daltanulásra, 1930), 
Miloszlavszkij (Karének a Podkarpatszka Ruszban, 1936; Hogyan 
fejlesszük a gyermekek hallását?, 1937), Szkib (Ének a népiskolában, 
1938) módszertani munkája. A felsorolt zenepedagógiai művek a 
zenei képességfejlesztés olyan területeit célozták, mint a hangsor 
színezetének felismerése, a metrum- és ritmusérzék fejlesztése, a népi 
dalkincs megismertetése. Érdemes a fentieken kívül megemlítenünk 
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még Tiblevics Orosz énekeskönyv gyermekeknek és fiataloknak 
(Русскій псѣенник для дтѣей и молодежи) Ungváron 1920-ban a 
Boján gondozásában megjelent összeállítását, Huzennij 
Háromszólamú dalok gyűjteménye iskolai gyermekkórusok számára 
(Nagyberezna,1930), Scsurovszka-Roszinevics 21 népdal 
háromszólamú feldolgozása iskolai kórusok számára (Ungvár, 1936), 
Melynik és Mihók Iskolai gyermekkórus (Prága, 1937) c. művét, 
Lengyel zongoradarab-gyűjteményét. A pedagógusok szövetségének 
gondozásában 1937-ben Szőlősön napvilágot látott egy rövid 
zeneelmélet-füzet Belovárij tollából.  

Az 1919–1939-as évek zenei pezsgése megfelelő talajt biztosított 
a 20. század második felében a zeneoktatás fejlődésének és a 
professzionális zeneszerzés kialakulásának.  
 
 
3. Az intézményes zeneoktatás megszilárdulása a szovjet 
időszakban (1944-1991) 

 
A 20. század második felében a zeneoktatást Kárpátalján ugrásszerű 
fejlődés jellemzi, a háborúk utáni időszak újjáépítő, alakító folyamatai 
a zene területét is érintették. Ekkor alakul meg a régió zenei életében 
kezdettől az egyik legmeghatározóbb szerepet játszó ungvári 
zeneművészeti szakközépiskola, zeneiskolák nyílnak, megkezdi 
működését a Munkácsi Tanítóképző Szakiskola. A zeneoktatást érintő 
szerkezeti reformok a 20. század utolsó évtizedében kezdődtek, a 
folyamat napjainkra sem ért véget. 

Az oktatási-nevelési folyamat egysége, államilag központosított 
volta jellemezte az oktatást, amely egyrészről a tanintézmények teljes 
alárendeltségét hozta magával, másrészről viszont az oktatás 
egységes, állami szabványok által meghatározott minőségét is 
biztosította. A tantervek egységessége egy sajátos, „szovjet-bolognai” 
rendszert eredményezett, a hallgatók szabadon, a tanulási folyamat 
sérülése nélkül válthattak intézményt, azt saját prioritásaik alapján 
kiválasztva. 

Ismert művészek által irányított alkotói műhelyek és előadói 
iskolák hálózata biztosította a magas színvonalú művészeti képzést. 
Ezekben az oktatás szervezése sajátos módon történt, és jelentősen 
eltért az általánosan ismert oktatási elvektől: a személyre szabottság, 
a tárgyak erős korrelációja, a szakmai felügyelettel végzett gyakorlat 
hangsúlyos szerepe jellemezte.  Általánosan elmondható, hogy a 
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művészeti oktatás a lakosság széles rétegei számára elérhető, nem az 
elit kiváltsága volt (Mikulaninets’, 2011). 

Az oktatás megszervezésének szempontjait teljes mértékben az 
állam határozta meg, így minden tantárgyi program, szakirodalom, 
módszertani segédlet moszkvai, vagy ritkább esetben kijevi tudósok, 
szakemberek tollából született, és többszörös minőségellenőrzést, 
approbációt követően került be az oktatási folyamatba. Bár a 
módszertani és szakirodalom magas szakmai színvonalat képviselt, 
számos probléma nehezítette a totális centralizációban megvalósuló 
oktatást:  

Az unifikáció lassította, néhol ellehetetlenítette az oktatási 
folyamat megújítását, képtelen volt a kor kihívásaira valós időben 
reagálni. A tananyag ideológiai befolyásoltsága negatív befolyást 
gyakorolt az oktatás valamennyi színterére.  

A művészeti képzést alapfokon megvalósító intézmények, a 
művészeti iskolák többsége a szovjet időszakban nyitja meg kapuit a 
gyerekek előtt. Ezek az intézmények megújított formában a mai napig 
működnek. 

1946-os megalapítását követően az Ungvári Zeneművészeti 
Szakiskola élén Zádor Dezső elismert zongoraművésszel és 
pedagógussal az új, szovjet éra által támasztott szocioulturális 
igényeknek igyekszik megfelelni. Az iskola működését kb. 1950-ig az 
alakuló folyamatok, a szovjet pedagógiai gyakorlat nyugat-európai 
előadói hagyományaival való ötvözése jellemzi. 1960-70 között az 
intézmény fokozottan együttműködik Közép-Európa abban az 
időszakban Kárpátalja számára elérhető, kulturálisan jelentős 
nagyvárosaival, mint Budapest, Kassa vagy Pozsony. A zeneoktatás 
ezekben az években átlépi az előadóművészet határait, és 1960-ban 
megnyitja kapuit az intézmény zeneelméleti szakiránya.  Kialakul a 
vidékre jellemző új zeneoktatási modell, amely nagy hangsúlyt fektet 
az intellektuális interpretációra. 1980-90 között csökken az 
államhatalom befolyása, s miközben Ukrajna társadalmi-politikai 
berendezkedése a háttérben átalakul, készülnek a függetlenné válás 
feltételei, az ungvári zeneművészeti szakiskolában kialakul a 
sajátságos, máig jellemző kárpátaljai zeneoktatási modell, amely több 
nemzet hagyományait forrasztja magába (Mikulaninets’, 2011). 1991-
ben az intézmény felveszi első igazgatója, Zádor Dezső nevét. 

1945-ben a Munkácsi Állami Tanítói Szeminárium (majd 1939-től 
líceum) jogutódjaként kezdi meg tevékenységét a Munkácsi 
Tanítóképző Szakiskola pedagógia, óvodapedagógia és zene szakkal. 
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1947-ben Huszton kezdi meg működését a Közművelődési 
Tanítóképző Szakközépiskola, 1975-ben helyezik át Ungvárra, ahol 
napjainkban is folytatja munkáját az intézmény (a Zádor Dezső nevét 
viselő szakközépiskolával szemben levelező és nappali képzést is 
folytat). 1995-től az Ungvári Állami Főiskolával kezd 
együttműködést, melynek értelmében a hallgatók legjobb eredményű 
10%-a az említett főiskola 2. évfolyamán tanulhat tovább, s jogot kap 
az alapfokú művészeti iskolákban való pedagógusi tevékenységre 
(Homonnay, Rosul & Talapkanych, 1997). 

Kárpátalja zenei fejlődése új mérföldkövéhez érkezik 1983-ban, 
amikor Munkácson Volodimir Volontir2 megalapítja a fiúk és ifjak 
kórusát. 1989-ben kísérleti jelleggel kezdi meg működését a 
kórusiskola, amely 1991-ben az állami státuszt elnyerve az egyik első 
ilyen típusú intézményként nyitja meg kapuit az országban. 
Működésének csaknem három és fél évtizede alatt napjainkra az 
iskola és kórusa nemzetközi ismertségre tett szert.  

A szovjet időszak zenei fellendülése, amely a zeneoktatás 
fejlődésében tetőzőtt, megmutatkozott a zeneszerzés, előadóművészet 
és amatőr zenei tevékenység fejlődésében is, amelynek rövid 
bemutatását nem mellőzhetjük. Zádor Dezső neve mellett meg kell 
említenünk Márton Istvánét (1923–1996), akinek zeneszerzői 
tevékenysége mellett (hegedűre írt népdalvariációja máig népszerű 
tétel a vidék vonósainak repertoárjában, ő szerezte a Tisza partján és 
A Kárpátokban c. játékfilmek zenéjét) pedagógiai munkája is 
maradandónak bizonyult: legtehetségesebb tanítványa, a szolyvai 
származású Jevhen Sztankovics3 zeneszerző gyakorlatilag minden 
zenei műfajban alkotott. 15 szimfóniát, 5 balettet, folkoperát, kaddish 
rekviemet, kóruszenét írt, több mint 100 film és színpadi előadás 
zeneszerzője. Elsősorban mégis szimfonikus műveiről vált 
világhírűvé, Pavlo Ticsina versére írt 3. szimfóniájáért 1976-ban 
Tarasz Sevcsenko-díjat kapott (Fedinec & Vehes, 2010).  

1945-ben alakult meg a száznál is több tagú kárpátaljai dal- és 
táncegyüttes, amely 1959-től a Kárpátaljai Állami Érdemes Népi 
Együttes nevet viseli (kórus, táncegyüttes és zenekar). 1948-tól az 
ungvári filharmónia mellett működött a Magyar Melódiák együttes és 
kamarazenekar. Legnagyobb sikereiket az 1970–80-as években érték 

 
2 A Kijevi Állami Konzervatóriumban szerzett oklevelet, Ukrajna 1932-tól működő 
nemzeti zeneszerző szövetségének tagja, Ukrajna művészeti életének érdemes 
szereplője. 
3 Kárpátaljai születésű zeneszerző (1942-). 
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el Márton István zeneszerző vezetésével, aki az együttes számára 
közel kétszázötven népdalt dolgozott fel. 

Kárpátalja világhírű operaénekessel is gazdagította a komolyzenei 
palettát a 20. században. A magyar származású, közel három oktáv 
hangterjedelmű szopránénekes, Cipola Gizella a beregszászi járási 
Gáton született. 1969 májusában énekelte először Giacomo Puccini 
Pillangókisasszony című operájának címszerepét, a közönséget nem 
csak kifogástalan zenei, de színészi játékával is ámulatba ejtve.  Cso-
Cso-szan szerepével államvizsgázott a harkovi művészeti főiskolán és 
ezzel debütált a kijevi színpadon, néhány évvel később pedig egy 
tokiói világversenyen elnyerte A világ legjobb Pillangókisasszonya 
címet. A szovjet időkben a külföldi meghívásai nagy részét a rendszer 
szabotálta, csak töredéke jutott el hozzá. Negyedszázados karrierje 
során Cipola Gizella több mint harminc operaszerepet énekelt 
(Fedinec & Vehes, 2010).  
 
 
4. Kárpátalja a független Ukrajna kötelékében: a zeneoktatás 
Európa felé tett lépései (1991-2017) 
 
Az Ukrajna függetlenné válása után eltelt idő elég volt ahhoz, hogy az 
ország addigi geopolitikai irányultsága gyökeresen megváltozzon, 
kevés viszont ahhoz, hogy a szovjet éra hatása megszűnjön a kultúra 
és az oktatás terén. 

A 90-es években a vidék professzionális zenei életében új szakasz 
kezdődik az Ukrajnai Zeneszerzők Szövetségének kárpátaljai 
alegységének megalakulásával. Megújul a koncertélet is a 
fesztiválmozgalom megélénkülésével, a régió zenei szempontból 
megkezdi integrációját az európai kulturális térbe. 

Ukrajnában a művészeti oktatás két eltérő célú és irányú szférában 
történik: amatőr és professzionális formában. Az amatőr zeneoktatás 
színterei a közoktatás iskolái és óvodái. Ez az oktatástípus azt tűzte ki 
célul, hogy jó zenehallgatókat neveljen, akik a továbbiakban aktív 
befogadói a klasszikus zenének. Az ukrán szakirodalom az amatőr 
szférához sorolja a zenei szakkörök, stúdiók, csoportosulások, klubok 
(művelődési házakban, kulturális központokban, gyermek alkotói 
központokban stb.), azaz a közművelődési intézmények 
tevékenységét is (Kiss, 2019). A professzionális zeneoktatás célja 
eltérő: elsősorban képzett zenészeket kíván nevelni, a szakmai 
utánpótlást próbálja biztosítani többszintű oktatási rendszerben, 
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amely a közoktatással párhuzamosan történik. Működtetéséért 
jelentős, de nem teljes mértékben a kulturális minisztérium felel 
(Sidletsʹka, 2012).  

Ukrajna függetlenné válását követően a ’90-es években a 
művészeti oktatás szerkezetében jelentős változások történtek. A 
korábbihoz képest a felsőoktatási intézmények nagyobb autonómiát 
kaptak az oktatás tartalmának és módszerének megtervezésében; 
ennek célja a mindenkori jelen kihívásaira való gyorsabb reagálás 
lehetővé tétele volt.  A zenei felsőoktatásnak a rendszerváltás évei 
előtt a konzervatóriumok adtak otthont, ezek a 90-es években a 
nyugat-európai példát követve akadémiai státuszt kapnak, egyes 
főiskolákat egyetemi rangra emelnek. Színesebbé válik a felsőfokú 
zeneoktatás képzési palettája (operarendezés, könnyűzene).  

A rendszerváltás időszakának jelentős politikai döntése a 
művészeti oktatási intézmények szakosításának megszüntetése. Egyes 
szakok - koreográfia, zenei nevelés, képzőművészet - államilag 
kidolgozott terve hiányzott, így azokat egyszerűen az oktatás, illetve 
kultúra és művészet szférájába sorolták. A művészek képzésével így 
szakosodás nélküli tanítóképző szakközépiskolák, „kulturális” 
tanítóképzők foglalkoztak.4 Ezekbe az intézményekben zene-, ének-, 
rajz-, tánctanítói diplomát, vagy egyszerűen kulturális-oktatási 
dolgozói diplomát szerezhettek a hallgatók (ez utóbbihoz nem volt 
szükséges a professzionális előadói készség meglétére). A fentiekből 
látható, hogy ezek az intézmények nem feleltek meg a speciális 
művészeti oktatási intézményekre vonatkozó szabványoknak, 
ugyanakkor széleskörű tevékenységük által hatottak azok 
kialakulására. Ez a folyamat a végzett hallgatókkal szemben 
támasztott követelmények indokolatlan csökkenéséhez vezetett 
(Volkov, 2010). Pozitívumként említhető azonban, hogy az oktatás- 
vagy kultúraügy hatókörébe sorolt intézmények között egészséges 
versengés lépett fel, ami az oktatás színvonalának javulását idézte elő 
(Kiss, 2019). 

Ukrajna függetlenné válását követően a művészeti oktatásnak új 
alapokra volt szüksége, amelyek megvetésekor a nehézségek három 
fő problématerületet érintettek: az oktatási intézmények állami 
finanszírozásának csökkenése, az állami szervek helyének 

 
4 Szándékos a „magyarítás” mellőzése, hiszen a művészeti tanítóképző 
szakközépiskola elnevezés a szakosítás meglétét sugallná, itt viszont mindössze a 
kulturális minisztériumnak, a kultúraügynek való alárendeltséget jelzi az intézmény 
neve, míg a tanítóképző szakközépiskolák az oktatási szférához tartoztak. 
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meghatározása az oktatás irányításában, a képzési irányok 
különbségeinek, hasonlóságainak definiálása és a felsőoktatási 
intézmények akadémiai szabadsága (Volkov, 2012). 

A rendszerváltást követő időszakban a művészetek oktatásában 
megőrizték az addig kialakult szovjet rendszert, azt csak félig-meddig 
alkalmazva jogszerűen, hiszen a szükséges törvényi szabályozások 
hiányoztak. Ez a régi érához tartozó gyakorlat fokozatos 
megszűnéséhez vezetett.  Példa erre a művészeti akadémiákon és 
egyetemeken korábban megvalósítható, az ukrajnai törvényhozásban 
és szakirodalomban diploma utáni képzésnek minősülő ún. 
asszisztensi tapasztalatszerzés („aszisztentura-sztazsuvannya”), 
amely az orvostanhallgatók rezidens éveihez hasonlóan az adott 
szakterületen való elmélyedést, a tudásgyarapítást szolgálta. A 
diploma utáni képzés célja a doktori képzéssel ellentétben nem a 
tudományos életbe való belépés, saját kutatás megtervezése és 
végrehajtása, hanem gyakorlatszerzés a mesterképzésben már 
elsajátított, adott profilú tevékenységben, tudományos fokozat 
megszerzése nélkül (Ukrajna kulturális minisztériumának 
tudományos konferenciája, 2017). 
 
 
5. A művészetoktatás rendszere Ukrajnában 2017-2021 között 
 
A 2017-es oktatási törvény értelmében a művészetoktatás Ukrajnában 
a speciális oktatás kategóriájába tartozik. Történhet formális, 
informális és nonformális keretek között, célja pedig az adott 
professzionális tevékenységhez szükséges kompetenciák 
megszerzése miközben az egyén folyamatos, integrált oktatási 
folyamatban vesz részt. A művészetoktatás egyik feltétele az egyén 
képességeinek korai felismerése és fejlesztése. A művészeti oktatás 
négy szinten történhet (az ISCED-szint meghatározásához az 
Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet útmutatását használtuk):  
• alapfokú művészetoktatás (ISCED 1-2), az Alapfokú Művészeti 

Iskolák képviselik 
• profilszerű művészetoktatás (ISCED 2-3), az ún. iskola-

internátusok tartoznak ide (középiskolák emeltszámú zenei 
tantárgyakkal) 

• felső középfokú művészetoktatás (ISCED 3A), koledzsek és 
szakközépiskolák 
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• művészeti felsőoktatás (ISCED 5), zeneművészeti egyetemek, 
zeneakadémiák. 
A speciális oktatás színvonalát (a felsőoktatást kivéve) a központi 

végrehajtó testületek hagyják jóvá, amelyek biztosítják az állami 
politika érvényesítését és végrehajtását az érintett területeken. A 
speciális oktatási intézmények saját oktatási programjaik alapján 
oktatnak, amelyeket az adott intézményt irányító központi végrehajtó 
testületek hagyhatnak jóvá. Az oktatást ebben a szférában főként az 
állami költségvetés finanszírozza (A kulturális és művészeti oktatás 
tartalmának Állami Tudományos és Módszertani Központjának 
hivatalos oldala). 

Az alapfokú speciális művészeti tanintézmények (művészeti-, 
zene-, tánc-, képzőművészeti és kórusiskolák) új neve a 2017-es 
oktatási törvény alapján legpontosabban gyermek művészeti 
iskolákként fordítható; egyszerre tartoznak Ukrajna oktatási 
minisztériumának, valamint Ukrajna kulturális minisztériumának 
irányítási körébe. A tevékenységüket szabályozó rendelkezések közül 
a legfontosabbak Ukrajna Alkotmánya, az oktatási törvény (2017), az 
iskolán kívüli oktatást szabályozó törvény (2000), és a kultúrára 
vonatkozó törvény (2011). Az állami statisztikai hivatal adatai szerint 
(2020-as adat) közel 1400 található belőlük Ukrajnában. Az oktatás 
időtartama ezekben az intézményekben a 2018-as szabályozást 
követően változó (tart az átmeneti időszak az új követelmények 
bevezetésére), a korábbi osztatlan 8 év helyett 6, 4+4 vagy 4+5 év, 
szaktól függően. Alapfokú művészeti oktatásban részesülni a 
közoktatásban való részvétellel párhuzamosan lehet. 

 A 2018-19-ben zajló reform létrehozta az alapfokú 
művészetoktatás egy lehetséges modelljét, az ehhez és az állami 
kerettantervekhez való alkalmazkodást azonban nem írják kötelezően 
elő az intézmények számára. A decentralizáció elve alapján az egyes 
intézményeknek ezekben a kérdésekben is akadémiai szabadságuk 
van, helyi tanterveiket és a bennük folyó képzés struktúráját az 
alapítóval/fenntartóval kell jóváhagyatniuk. Az alapfokú 
művészetoktatás reform által javasolt struktúrája háromszintű, 
elementáris, alap és a zenei nevelés elmélyítésére szolgáló speciális 
tagozatra tagozódik (A kulturális és művészeti oktatás tartalmának 
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Állami Tudományos és Módszertani Központjának hivatalos oldala, 
utolsó megtekintés dátuma: 2020. július 30).  

Az alapfokú művészeti oktatás legelső szintje az elementáris 
(alap-) szint, amelynek programját négyéves tanulmányi időszakra 
tervezték. Az oktatás a közoktatás 1-4. évfolyamával párhuzamosan 
zajlik, a bemeneti kor 6 év. Az alapfokú művészeti oktatás következő, 
fő lépcsője a középszint. A program két lehetőséget kínál teljesítésére: 
általános művészet (könnyített, a további szakmai továbbképzést nem 
tervezők számára); kezdő professzionális (a zenei nevelés 
elmélyítésére szolgáló speciális tagozat, a művészeti képzés 
következő szintjére való felkészülés) irány. A tanulmányi idő 5 (4) év, 
párhuzamosan a középiskola 5 – 9. (6 - 9) osztályával. A pályázók 
ajánlott életkora 10 év. A cél az alapfokú művészeti oktatás 
differenciálása, választási lehetőséget kínálni a felvételizőknek a 
művészeti tárgyak mélyreható tanulása és a művészeti képzés 
folytatására való felkészülés és az egyszerűsített alapfokú művészeti 
képzés elvégzése között.  

Az alapfokú művészeti oktatás befejező szintje a zenei nevelés 
elmélyítésére szolgáló speciális tagozat, programját kétéves 
tanulmányi időszakra tervezték. A belépési kérelmezők kívánt 
életkora - 15 év. Az oktatás a középiskola 10–11 osztályával 
párhuzamosan zajlik. A fő cél biztosítani a kezdő professzionális 
szintet teljesített diákok számára, hogy művészeti tanulmányaikat a 
középiskolai érettségi megszerzéséig folytathassák. Bemeneti feltétel 
az előző szint elvégzése. 

A profilszerű művészetoktatást végző tanintézmények 
képviseltetik magukat legalacsonyabb számban, mindössze hét 
található belőlük az országban a háborút megelőző időszakban: 
Kijevben, Lembergben, Odesszában, Harkovban, illetve a közép-
Ukrajnában elhelyezkedő Poltavai megye Opisny településén (A 
kulturális és művészeti oktatás tartalmának Állami Tudományos és 
Módszertani Központjának hivatalos oldala). Hosszú múltra tekint 
vissza ez a napjainkban is létező iskolatípus, az 1930-40-es évektől 
kezdtek működni felsőoktatási intézmények bázisán, kiemelkedő 
zenei-képzőművészeti tehetségű gyermekek oktatását végzik 11 éves 
időtartammal. Jelenlegi formájukban és elnevezésükkel viszont csak 
a 2017 szeptemberében elfogadott oktatást szabályozó törvény hívta 
életre őket. 
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A képzés következő szintjét a koledzsek és szakközépiskolák 
képviselik, a háborút megelőző időszakban 56 működik Ukrajna 
területén (A kulturális és művészeti oktatás tartalmának Állami 
Tudományos és Módszertani Központjának hivatalos oldala). Zenei, 
képzőművészeti, cirkuszművészet-, dráma-, vagy táncoktatásra 
szakosodtak, a képzési idő 4 vagy 5 év. Fő céljuk megfelelő szakmai 
kompetenciákkal ellátni a diákokat, egyik fő profiljuk az alapfokú 
művészeti iskolák pedagógusutánpótlásának biztosítása. Jellemzőjük, 
hogy a felvételizők a közoktatásbeli kilenc általános osztály és az 
alapfokú művészeti képzés elvégzését követően (nem teljes 
középszintű képzésként nevezi meg az ukrán terminológia) 
jelentkeznek (a már érettségi bizonyítvánnyal rendelkezők is 
felvételizhetnek, nekik a középiskolai tárgyakat nem, csak a 
szaktárgyakat kell teljesíteniük a képzés során)5. A koledzsekben 
folyó oktatás a zene-/művészeti iskolákban megszerzett tudásra épít. 
A képzés e szintjét a kulturális és művészeti oktatás tartalmának 
Állami Tudományos és Módszertani Központjának hivatalos oldala a 
nemzetközi 5. szinttel megegyezőnek definiálja, az Oktatáskutató és 
Fejlesztő Intézet leírása alapján („az oktatás ezen a szinten többnyire 
a tankötelezettség teljesítését követően kezdődik. Az oktatás az 
ISCED 2 szintnél specializáltabb, s ezért az ISCED 3 szinten az 
oktatás, képzés rendszerint az előző szintnél magasabban kvalifikált 
pedagógusok alkalmazásával történik. Ebbe a szintbe történő belépés 
általában 15 vagy 16 éves korban történik, s a belépés előfeltétele 9 
éves oktatás eredményes befejezése”) azonban egyértelműen a 3. 
szintet képviseli. 

A kulturális szférában történő felsőoktatást 15 intézmény 
biztosította a háborút megelőzően az országban, ezek közül 10 
folytatott doktori képzést is (Bohutsʹkyy, 2007). A képzési idő 
ezekben az intézményekben 4-6 év, bemeneti feltételük művészeti 

 
5 Míg Magyarországon 16 éves kornál húzták meg a tankötelezettség határát (nyolc 
általános osztályt jelentő alapfokú oktatás), Ukrajnában ezt a határt a kilenc osztály 
képviseli. Az ukrán megnevezés ezt a végzettséget nem teljes középszintűnek, míg 
az érettségit teljes középszintűnek nevezi, ezért látom célszerűnek az „általános” 
jelző mellőzését és a középszintűvel való helyettesítését annak ellenére, hogy 
Magyarországon erre alapfokú, ritkán alsó középfokú képzésként hivatkoznak 
(Eurydice hálózat hivatalos oldala). 
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koledzsben/szakközépiskolában vagy középfokú speciális művészeti 
tanintézményben szerzett diploma.   Ezek a felsőoktatási intézmények 
a kulturális minisztérium irányítása alá tartoznak. Jelen esetben nem 
térünk ki azokra az oktatási minisztérium irányítási körébe tartozó 
felsőoktatási intézményekre, melyek szintén folytatnak művészeti 
képzést. Ezek bemeneti feltétele az érettségi megléte, amely nem 
feltétlenül speciálisan művészeti profilú intézmény befejezését 
igazolja. A művészeti oktatás ilyen kettőssége a rendszerváltás óta 
fennálló probléma, amely a bolognai rendszerhez való csatlakozás 
ellenére problémássá teszi az egyes intézmények közötti 
átjárhatóságot, megnehezíti a munkaerőpiacon való elhelyezkedést 
annak ellenére, hogy a két típusú képzésben való részvétel 
mindegyikének közös kiindulópontja, hogy az egyén tehetséges a 
művészetek terén. 

A felsőoktatásban lezajló expanzió hatására a közoktatást 
követően ezen a képzési szinten is megindultak a reformok. A 
felsőoktatás új struktúráinak kiépülése Ukrajnában napjainkban is 
tart, a felső középfokú és posztszekunder szinten új intézménytípusok 
alakulnak ki. A szerkezeti reformok az 1990-es évtizedben kezdődtek, 
a folyamat mára sem zárult le. A változások főleg két kérdés körül 
összpontosulnak, hogy szelektív legyen-e vagy komprehenzív a 
felsőoktatás, illetve, hogy milyen szintekre tagolódjék és ezeknek a 
szinteknek melyek legyenek a feltételei (Kozma, 2006). 
 
 
6. Összegzés 
 
Kárpátalja intézményes zeneoktatása csaknem nyolcvan éves múltra 
tekint vissza. A csehszlovák időszakot a kulturális élet pezsgése 
jellemezte, majd a második világháborút követően megalakultak az 
első zenei oktatási intézmények a vidéken. A szovjet időszak zenei 
fellendülése, amely a zeneoktatás fejlődésében tetőzőtt, 
megmutatkozott a zeneszerzés, előadóművészet és amatőr zenei 
tevékenység fejlődésében is. A rendszerváltást követő időszakot a 
felsőoktatási expanzió jellemezte, az alapfokú művészetoktatási 
intézmények több strukturális változáson estek át a központi irányítás 
szempontjából. A 1991-2015 közötti oktatási törvényeket követően 
2017. szeptember 28-án lépett hatályba új oktatásról szóló törvény, 
amely az ukrán törvényhozás történetében először tartalmaz 
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szabályozásokat a művészetoktatásra vonatkozóan. Napjainkban tart 
Ukrajna európai oktatási térbe való beilleszkedése, a művészeti 
oktatás helyét azonban mindezidáig nem sikerült meghatározni a 
bolognai rendszerben. Az oktatás struktúrájának, irányainak, 
szintjeinek rendszerváltást követő reformja sem volt teljes mértékben 
eredményes, azóta pedig számos változás történt az említett szinteken 
mind Európában, mind Ukrajna geopolitikai helyzetében.  
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BARTALIS IZABELLA 

A Kovászna és Hargita megye magyar tannyelvű elemi 
osztályainak iskolán belüli extrakurrikuláris foglalkozásai 

Absztrakt 
 
Az iskola a zenei műveltség kialakításának egyik színtere, ahol a 
pedagógusok zene iránti elkötelezettsége, zenepedagógiai ismerete 
lényegesen befolyásolja a zenei nevelés sikerességét (Shouldice, 
2013). Jelen tanulmányban a Kovászna és Hargita megyei magyar 
tannyelvű osztályokban történő zenei nevelés extrakurrikuláris 
szegmensét kívánjuk feltérképezni, a tanítók körében végzett 
kérdőíves kutatásaink által. Célunk az elemi oktatási szinten történő 
non-formális zenei nevelés vizsgálata, amelyben arra szeretnénk 
választ kapni, hogy milyen zenei tevékenységeket találunk meg ezen 
a színtéren, és hogy milyen intenzitással vesznek részt ezekben a 
tanulók. A zenei nevelés fontosságát előnyben részesítő tanító nagy 
valószínűséggel tanulóinak extrakurrikuláris foglalkozások keretében 
bizonyos zenei foglalkozásokat tart, mint például furulya óra, kórus, 
vagy népdalkör. 

Ennek tükrében vizsgáljuk a Kovászna és Hargita megye magyar 
tannyelvű elemi osztályaiban történő extrakurrikuláris zenei nevelést. 
Elsőként a tanítók zenei nevelés iránti tanúsított elkötelezettségét 
kívánjuk feltárni azáltal, hogy megvizsgáljuk, hogy az osztály 
kerettanterve szerint megengedett opcionális/választható tantárgyként 
az osztályt tanító pedagógus előnyben részesítve a zenei nevelést, 
osztályának zenei foglalkozásokat tart-e, valamint iskola szinten több 
évfolyamból, osztályból bevonva a tanulókat, vállalja-e az érdeklődő 
diákok zenei készségeinek fejlesztését.  E kérdéskör második 
részeként az osztályközösségek iskolán belüli, tanórák utáni zenei 
tevékenységeken való részvételének arányát kívánjuk feltárni a tanító 
kérdőívünkre adott válaszai alapján. 

 
Kulcsszavak: extrakurrikuláris nevelés, extrakurrikuláris zenei 
nevelés, elemi osztályok 
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Abstract 
 

School is the scene of musical development, where teachers’ 
commitment towards music, and their musical knowledge influences 
significantly the success of musical education (Shouldice, 2013). In 
this present study, we would like to map musical education as 
extracurricular activity in Hungarian classes in Harghita and Covasna 
counties, through questionnaires among elementary school teachers. 
Our goal is to investigate non-formal musical education on elementary 
levels, where we would like to get answers for what kind of musical 
activities can be found here and how intensively do students 
participate in them. Elementary school teachers, who promote musical 
education most probably will teach their students some kind of 
extracurricular musical activities like flute classes, choir or folk songs. 
In this respect, we will study extracurricular musical education in 
Harghita and Covasna counties in Hungarian classes. Firstly, we 
would like to discover the elementary school teachers’ commitment 
towards music by investigating the optional/chosen subject of the 
General Curriculum being music or not, if the teacher promotes 
musical classes and has classes for students from different years who 
are showing interest for musical education. Secondly, we would like 
to find out the proportion of students who take part in extracurricular 
activities in the school, after classes based on our questionnaire. 

 
Keywords: extracurricular education, extracurricular music 
education, elementary school, 
 
 
1. Elméleti háttér 
 
Báthory (1997) a tanulás tevékenységét két színtérre vonatkoztatva 
határozza meg: az egyik az iskola falain kívül történő tanulás, amit 
„extramurális szférának” nevez valamint, az iskola falain belül 
történő „intramurális szféra”. Az intramurális szféra egyike a 
curriculum, amely a tanórák keretében, a tanterv által előirányozott 
tananyag tanítását-tanulását foglalja magába, a második területként az 
extakurriculumot nevezi meg, a tanórák után történő foglalkozásokat, 
ahol a tanulás differenciáltan történik. A differenciálás 
megvalósulását abban látja, hogy olyan tanulói csoportok alakulnak 
ki, amelyek érdeklődési köre azonos az adott tantárggyal 
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kapcsolatosan. A kialakult csoportok keretében a diákok belső 
motivációja is előirányozza a sikert, mivel a tananyagot a tanulók 
érdeklődési körének megfelelően lehet adaptálni. A tanórán szerzett 
tudást itt kamatoztathatják, intenzifikálhatják a tanulók. A művészi 
foglalkozások alatt aktivizálhatnak bizonyos készségeket, 
képességeket. Az iskolai extrakurrikuláris tevékenységeket három 
kategóriába sorolja: a szakköröket, ahol a tanulói készségek, 
képességek fejlesztése történik, a korrekció és a kompenzációs 
tevékenységeket, amelyek során a tanulók felzárkóztatása, 
meghatározott tantárgyból a hiányosságok pótlása valósul meg, 
valamint az iskolai tanfolyamokat, ahol esetleges szülői hozzájárulás 
mellett biztosítani lehet az iskola falain belül a tanulók igényei szerint 
bizonyos művészeti, sport vagy idegen nyelvi kiegészítő egyéni vagy 
csoportos órákat. 

A fent felsoroltak közül a legnépszerűbb extrakurrikuláris 
foglalkozási forma a szakkör, amelyet szervezhetünk érdeklődés 
nélküli tanulóknak is, abból a célból, hogy érdeklődővé váljanak. 
Orientációs szakköröket tarthatunk a tanulók képességeinek 
beazonosítása céljából és ezt követően a tehetségük kibontakoztatása 
érdekében speciális szakkörök, önképzőkörök felé irányíthatjuk őket 
(Báthory, 1997). 

Pintér (2021) az oktatás-nevelés folyamatában lévő tanulási 
formákat a tehetséggondozás szemszögéből vizsgálja, megállapítva 
azt, hogy a tehetség gondozása és fejlesztése érdekében 
nélkülözhetetlen a tanórán kívüli oktatás. Az iskola keretein belül, de 
a tanórák után történő foglalkozásokat „második iskola”, 
„árnyékoktatás” és extarkurrikuláris oktatásként nevezi meg. Az 
„árnyékoktatás” és a „második iskola” az iskolán kívüli foglalkozások 
azon területe, ahol a tanulók szociális, kulturális háttere nagy 
befolyással bír. A tanároknak egy második munkalehetőségként 
jelenik meg és a tanulóknak pedig egy második iskolaként (Páskuné, 
2014). Ez természetesen azt jelenti, hogy döntő többségben csak a jó 
anyagi hátérrel rendelkező tanulók számára érhető el ez az oktatási 
forma. A kurrikuláris oktatásra, mindez pozitív hatással van, mert 
nagyon flexibilis módon alkalmazkodik a tananyaghoz, viszont így 
egyre nagyobb lesz a tanulók közötti eredményesség különbsége és a 
továbbtanulást tekintve lényeges, mivel a jó gazdasági tőkével 
rendelkező családok gyermekei az így szerzett tudásgyarapítással 
bekerülhetnek az elit oktatási intézményekbe (Gordon, 1998; Olaru, 
2015).  
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A tehetséges gyermekek oktatásában a nonformális oktatási forma 
hasznosnak bizonyul, mivel már bizonyos esetekben a tananyagban 
előírtak már nem elegendőek a tehetségének magasabb szintre való 
emelésében (Csapó, 2002). A legtöbb tantárgynál megvalósítható, 
viszont a sikerességéhez feltétlenül szükséges elsőként a cél 
elérésének érdekében, a tanuló erős motivációja, az időráfordítás, ami 
magába foglalja a tevékenységre fordított időt és az ezt követő 
elmélyítési fázist (a zene esetében a gyakorlást). Szükséges a tanár - 
aki itt már esetleges mentorként is szerepelhet- hozzáállása, az általa 
alkalmazott személyre szóló módszerek használata, a folyamatos 
elemző visszajelzés. A tanár-tanuló közötti személyes kontaktus 
motivációként hat a tanulóra az előrehaladásban. A nonformális 
oktatási forma egyik feltétele a szülői anyagi-és morális támogatás is 
(Pásku & Münnich, 2000). 

Romániában Nemzeti Alaptanterv szerves része a kerettanterv, 
amely lehetőséget biztosít az oktatási intézmények számára a 
választott tantárgyak (opcionális órák) bevezetésére.    

A magyar anyanyelvű elemi osztályok esetében heti egy opcionális 
óra bevezetése lehetséges, mivel a magyar anyanyelv és 
kommunikáció tantárgy a magyar tannyelvű diákok számára heti öt-
hat óraszámban szerepel a tanulók órarendjében, kimerítve így a 
kerettanterv által meghatározott heti óraszámot. A választott 
tantárgyak tárgyát és jellegét a tanító, tanulók, szülők együttesen 
határozzák meg, majd ezt követően az iskola vezetőbizottságának 
jóváhagyásával kerülhet be a tanulók órarendjébe. Az opcionális óra 
tárgyát képező tantárgy lehet egy bizonyos tantárgy keretében, lehet 
egy műveltségterületen belül, de két- három tantárgyhoz kapcsolódó, 
vagy akár műveltségterületeket integráló tantárgy is, lehetőséget 
biztosítva így a pedagógusok kreatív ötleteinek a megvalósítására, a 
tanulók igényeinek, érdeklődési körének megfelelő tantárgyak 
bevezetésére. A tárgyat tanító pedagógus kidolgozza a tantárgyi 
programot, megfogalmazva benne a kitűzött célokat, módszereket 
egyaránt (Barabás 2019; Stark 2018). Az Oktatási Minisztérium 2018-
as kutatása alapján a romániai oktatási intézmények közül a városi 
oktatási intézmények élnek az opcionális tárgy bevezetésének 
lehetőségével, viszont országos szinten nagyon alacsony az igény a 
választott tárgyak irányába az amúgy is túlterhelt órarend miatt 
(Barac, 2018). Az extrakurrikuláris oktatási forma a művészeti 
nevelés legmegfelelőbb közege, mivel az osztályozásoktól való 
mentesség szabaddá teszi a tanulókat az értékeléssel kapcsolatos 
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fenntartásaiktól, teret hagyva így a képességek, készségek teljes 
kibontakozására. 

A tanulók extrakurrikuláris tevékenységeken való részvételének, a 
kurrikuláris rendszerben történő hatásokon kívül, esetünkben a zene 
és mozgás órán elsajátított ismeretek, valamint a tanítói attitűd 
ráhatása mellett, alapvető befolyásoló tényezője a tanulók szociális 
háttere, vagyis a család gazdasági- és kulturális tőkéje (Pusztai, 2009), 
amelyek motiváló tényezőként jelennek meg, alapvető igényt 
teremtve az adott művészeti tevékenység iránt. 

A zeneértővé, zenebefogadóvá nevelés alapvető feltétele a pozitív 
zenei élményekkel való gyakori találkozás, minderre lehetőséget 
biztosít az extrakurrikuláris zenei tevékenységeken való részvétel 
(Váradi, 2017). A tanórai zenei foglalkozások alkalmával a tanulók 
elsajátítják a zeneelméleti, zenetörténeti alapokat, lehetőségük van 
megismerkedni a zenei tevékenységek sokszínűségével, majd a 
tanórát követő zenei foglalkozások, szakkörök kiválasztásánál a 
megszerzett zenei készségeket érdeklődésének, belső motivációjának 
megfelelően elmélyítik. Az extrakurrikuláris zenei tevékenységeken a 
zenei készségek magasabb szintekre való fejlesztése, a zenei 
élmények közösségbe való megélése mellett, megvalósul a tanulók 
önbizalmának, önértékelésének fejlesztése (Saranciuc & Gordea, 
2013).  
 
 
2. A vizsgálat mintája, körülményei, adatfelvétel 
 
A kvantitatív kutatásban résztvevők száma 141 fő, Kovászna és 
Hargita megye elemi osztályaiban tanító pedagógus. Az adatfelvétel 
2020. január és 2021. február között történt. A 2020 tavaszán a 
COVID-19 következtében megjelenő törvények értelmében tilos volt 
papíralapú dokumentumokat kézbesíteni, így kénytelenek voltunk 
kérdőívünket a virtuális térben, google forms dokumentumként 
eljuttatni a célcsoporthoz. A kérdőív kiküldését követően, alig néhány 
nap múlva a pandémiás állapotnak köszönhetően az oktatás 
áthelyeződött az online térbe, amely annyira leterhelte a tanítókat, 
hogy többszöri felhívás következtében, egy évvel a kiküldés után is 
mindössze 141 kitöltött választ kaptunk. Egy sajátkészítésű kérdőívet 
használtunk, amely a Kovászna és Hargita megye elemi osztályaiban 
történő zenei nevelést kívánja összességében láttatni a tanítók 
véleményein keresztül. A kérdőívet kitöltők 98,3%-a nő, 
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reprezentálva a tanítói szakma elnőiesedését. A kérdőívet kitöltők 
51,1% Hargita megyében és 48,9% Kovászna megyében, a 
településtípus tekintetében pedig, a tanítók 56,4%-a falun, míg 43,6 
%-a városban tanít. Az adatokat statisztikai adatelemző program 
segítségével dolgoztuk fel, vizsgálva a kétváltozós összefüggéseket. 
 
 
3. A kutatás eredményei 
 
Első lépésként megvizsgáltuk, hogy a 141 Kovászna és Hargita 
megyei tanító közül hányan tartanak extrakurrikuláris 
tevékenységként, az opcionális/választott tantárgy keretében zenei 
foglalkozásokat. Eredményeink azt mutatják, hogy a tanítók 16,5%-a 
használja ki az opcionális óra lehetőségét és tart zenei foglalkozásokat 
az osztályának, a tanítók 83,5%-a nem él a lehetőséggel. Ez azzal is 
magyarázható, hogy a magyar anyanyelvű tanulók óraszáma a 
kerettanterv által meghatározott maximális óraszámát kiaknázza az 5-
6 magyar nyelvórák bevezetésével, így a választott/opcionális 
tantárgyra nagyon kevesen tartanak igényt, mivel a magyar tannyelvű 
tanulók így is sokkal túlterheltebb órarend szerint tanulnak, mint a 
román nemzetiségű tanulók.  
Vizsgálatunkban arra kerestük a választ, hogy milyen tényezők 
gyakorolnak hatást a tanítók zene iránti elköteleződésére, amelyek 
következtében zenei foglalkozásokat tartanak osztályuknak. A 
településtípusra, a tanítók didaktikai fokozataira vonatkozóan nem 
találtunk összefüggéseket, viszont arra vonatkozóan, hogy tanítók az 
utóbbi öt évben milyen gyakorisággal vettek részt képzésen, igen. A 
kérdőív kérdése arra kérdez rá, hogy az utóbbi öt évben hány ének-
zenei továbbképzésen vett részt a kérdőívet kitöltő tanító.  
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1. táblázat. A Kovászna és Hargita megyei osztályaiban opcionális zenei 
tantárgyakat tanítók és a tanítók zenei képzéseken való részvételének összefüggése 
(N=139) 
 

Az 
osztályában 
opcionális 

tantárgykén
t tart zenei 

foglalkozáso
kat? 

 

Az utóbbi 5 évben hány ének-zenei 
továbbképzésben vett részt? C

hi négyzet 

Sig. 

N
 nem vett 
részt 

egy-két 
alkalom

mal 

három-
négy 

alkalom
mal 

több 
alkalom

mal 

Nem 96,3% 78% 80% 65% 12,588 

,006 

139 

Igen 3,7% 22% 20% 35% 

Total 
(N=139) 

100% 
(N=54) 

100% 
(N=50) 

100%(N
=15) 

100% 
(N=20) 

Megjegyzés: adj. resid >2 (A táblázatban aláhúzással jelöltük azoknak a celláknak 
az adatait, ahová a véletlenszerű eloszlásnál többen kerültek) 

 
Láthatjuk, hogy azok a tanítók, akik választható tárgyként is zenei 
tevékenységeket tartanak, azok akik 35%-a több alkalommal, 20%-a, 
akik három- négy alkalommal és 22%-a egy-két alkalommal vettek 
részt zenei továbbképzéseken. A táblázat alapján elmondhatjuk azt is, 
hogy azok akik, nem tartanak osztályuk számára plusz zenei 
foglalkozásokat, azok akik, 96,3%-a nem vett részt egyáltalán zenei 
képzéseken. A zene központi szerepet játszik az elemi oktatás 
folyamatában (Kenesei, 2013), mivel a tanulók motivációs szintjének 
és koncentrációs képességének fenntartásában, életkori 
sajátosságainak köszönhetően segít a játszva, énekelve tanítás-tanulás 
alkalmazása. 

Kérdőívünkben arra is rákérdeztünk, hogy az iskolában, 
extrakurrikuláris tevékenységként tart-e az elemi osztályokban tanító 
pedagógus zenei tevékenységeket, foglalkozásokat. Az opcionális 
órákhoz viszonyítva, ahol a foglalkozások heti rendszerességgel 
történnek tantárgyi program szerint, az iskola szintű extrakurrikuláris 
foglalkozások lehetnek tanévenként ritkább alkalmakkor is. A jól 
menedzselt iskolai intézményekben, ahol az iskolai vezetés 
fontosságot tulajdonít a tanórák utáni foglalkozásoknak, az 
osztályszintű foglalkozásokon kívül lehetőség van iskola szintű sport 
és művészeti tevékenységekben való részvételre, ahol 
korcsoportonkénti iskola utáni programkínálatként megjelennek a 



60 
 

néptánc foglalkozások, a kórus órák, népdalkörök, hangszeres 
együttesek vagy akár egyéni hangszerórák lehetőségei is. 

A vizsgáltunk eredményeként megtudtuk, hogy a tanítók 9,9%-a 
kilépve az „osztályteremből”, az iskolában extrakurrikuláris 
tevékenységként is tart zenei tevékenységeket, heti rendszerességgel 
zenei foglalkozásokat, míg 24,1%-a évente 1-2 alkalommal, ami a 
jeles napok, alkalmakhoz kötött műsorok előkészítését tartalmazza. 
Viszont az elemi osztályokban tanító pedagógusok 46,8%-a 
egyáltalán nem tart iskola szintű zenei foglalkozásokat. A fenti 
eredmények mélyebb megértéshez összefüggéseket kerestünk. Arra 
kerestük a választ, hogy mi lehet az oka annak, hogy a tanítók 
vállalnak, vagy nem vállalnak iskolai szintű zenei tevékenységeket. 
Ebben az esetben is, a tanítók utóbbi öt évben zenei képzésen való 
részvételének gyakorisága mutatott szignifikáns összefüggést. 
 
 
2. táblázat. A Kovászna és Hargita megye iskoláiban extarkurrikuláris 
tevékenységeket tartó tanítók és a tanítók zenei képzéseken való részvételének 
összefüggése (N=138) 
 

Az iskolában 
extrakurrikuláris 
tevékenységként 

tart-e zenei 
foglalkozásokat? 

Az utóbbi 5 évben hány ének-zenei 
továbbképzésben vett részt? 

C
hi négyzet 

Sig. 

N
 nem 

vett 
részt 

egy-két 
alkalo
mmal 

három-
négy 

alkalo
mmal 

több 
alkalo
mmal 

egy-két alkalommal 
tanévenként 18,9% 34% 33,3% 10% 

32,418 

0,000 

138 

négy-öt alkalommal 
tanévenként 17% 6% 40% 30% 

heti 
rendszerességgel 1,9% 12% 6,7% 30% 

nem tartok 62,3% 48% 20% 30% 

Total (N=138) 100% 
(N=53) 

100% 
(N=50) 

100%(
N=15) 

100% 
(N=20) 

Megjegyzés: adj. resid >2 (A táblázatban aláhúzással jelöltük azoknak a celláknak 
az adatait, ahová a véletlenszerű eloszlásnál többen kerültek) 
A 2. táblázatban a tanítók véleményei alapján elmondhatjuk, hogy a 
Kovászna és Hargita elemi osztályaiban tanítók közül, a 
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továbbképzéseken több alkalommal részvevők 30%-a heti 
rendszerességgel tart zenei foglalkozásokat az iskolában, ellenben a 
nem résztvevő tanítók csak 1,9%-a tart zenei tevékenységeket. A 
táblázatból kitűnik az is, hogy azon tanítók körében, akik három-négy 
alkalommal vettek részt zenei képzéseken felülreprezentált (40%), 
azok aránya, akik négy-öt alkalommal, bizonyos rendezvényekre, 
ünnepségekre készülve tartanak zenei tevékenységeket. A 
továbbképzéseken nem résztvevő tanítók 62,3%-a nem is vezet iskola 
szintű extrakurrikuláris foglalkozásokat.  

Következtetésképpen megállapíthatjuk, hogy a Kovászna és 
Hargita megyében megkérdezett tanítók 9,9%-a tart a tanítási órák 
után extrakurrikuláris tevékenységként zenei foglalkozásokat, és 
16,5%-a azoknak a tanítóknak az aránya, akik a saját osztályának a 
választható tantárgyak keretében, felismerve a zenei nevelés 
sokoldalú személyiségfejlesztő hatását vokális vagy hangszeres 
együttesek (kórus, különböző népi vagy klasszikus hangszer 
együttesek) vezetését vállalja, vokális és hangszeres (furulya, citera, 
népdalkör) körök vagy esetleg gyermekjátékokhoz kötődő zenei 
foglalkozásokat irányít. 
 
 
3.1. A Kovászna és Hargita megye magyar tannyelvű elemi 
osztályainak iskolán belüli extrakurrikuláris foglalkozásai 
 
Vizsgálatunk következő pillére a tanulók iskolán belüli 
extrakurrikuláris tevékenységeinek feltérképezése volt, a tanítóik 
válaszainak tükrében. Arról kérdeztük őket, hogy az osztályuk tanulói 
közül hányan vesznek részt kórus, népdalkör, néptánc, hangszeres 
együttes vagy egyéni hangszerórákon. 
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3. táblázat. A Kovászna és Hargita megyei tanulók részvételi aránya az iskola 
keretén belül szervezett zenei tevékenységeken (N=141) 
 

E
se

m
én

y/
 

T
ev

ék
en

ys
ég

 Osztály szintű tanulói részvétel 

N Total 
(N=141) 

senki 1-2 
tanuló 

kevese
bb, 

mint 
fele 

több, 
mint 
fele 

1-2 
kivéte

llel 
minde

nki 

K
ór

us
 

61,7% 5% 7,8% 3,5% 6,4% 119 84,4% 

N
ép

da
l

kö
r 

53,2% 15,6% 9,2% 2,1% 4,3% 119 84,4% 

N
ép

tá
n

c 26,2% 10,6% 13,5% 10,6% 31,9% 131 92,9% 

H
an

gs
z

er
es

 
eg

yü
tt

e
 61,7% 7,8% 5,7% 2,8% 2,8% 114 80,9% 

E
gy

én
i 

ha
ng

sz
er

ór
a 

50,4% 19,1% 11,3% 1,4% 5% 123 87,2% 

 
A 3. táblázatból kitűnik, hogy a tanulók extrakurrikuláris 
tevékenységeken való részvételi aránya általánosan megállapítva is 
nagyon kevésnek mondható a tanítók meglátása szerint. Magasabb 
arányszámok találhatók a táblázat azon celláiban ahol, a tanulók 50%-
nál kisebb arányban vesznek részt zenei tevékenységeken.  

A kórus foglalkozásokra külön reflektálva láthatjuk, hogy a 
válaszadók 61,7%-ban állítják, hogy az osztályközösségből senki nem 
jár kórusra és a megkérdezett osztályok 6,4%-a vesz részt majdnem 
teljes osztállyal és 3,5 %-a az osztály több, mint felével a 
kóruséneklésben. Hasonló arányszámokat láthatunk a népdalkörön, 
valamint a hangszeres együttes tevékenységein való részvétel 
esetében is.  
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A néptánc kategóriában láthatjuk az osztályközösségi szinten 
történő legmagasabb részvételi arányt, 31,9%-ot. Ez annak is 
tulajdonítható, hogy az elemi osztályokban a tanítók az előkészítő-II. 
osztályokban a második zene-és mozgás órát, majd később III- IV. 
osztályban a játék - mozgás órát néptánc-oktatásra fordítják. Az 
utóbbi két évtizedben nagy népszerűségnek örvend az 
extrakurrikuláris színtéren megjelent népzeneoktatás, amely a 
művészeti neveléshez hasonlóan fontos a személyiségfejlesztésben, 
mivel a hagyományainkra alapozva értéket közvetít és egyben, a 
nevelés folyamatában fontos, magyar identitástudatunkat is erősíti 
(Dragony, 2020).   

Az egyéni hangszerórák esetében elmondhatjuk, hogy a válaszadó 
tanítók közül 19,1%-nak az osztályközösségéből egy-két tanuló, 
11,3%-ban kevesebb, mint fele vesz részt magán hangszerórán, míg 
az 50,4% azoknak a tanítóknak az aránya, akik osztályában egy tanuló 
sem tanul hangszeren játszani.  

A fentiek tükrében összefüggéseket kerestünk az iskolán belüli 
órák utáni néptánc zenei tevékenységeken való részvételi arányok 
preferálásának kimutatására vonatkozóan. Elsőként a településtípusra 
vonatkoztatva kerestünk összefüggést a néptánc foglalkozásokon való 
részvételi arányt illetően. 
 
4. táblázat. A településtípus hatása a néptánc foglalkozásokon való részvételre. 
(N=130) 
 

Néptánc 
foglalkozáson 
való osztály 

szintű tanulói 
részvétel 

Település típusa 
 Chi 

négyzet Sig. N 
Város Falu 

senki 15,3% 38% 

15,003 0,005 130 

1-2 
tanuló 10,2% 12,7% 

kevesebb, mint 
fele 11,9% 16,9% 

több, mint fele 11,9% 11,3% 

1-2 kivétellel 
mindenki 50,8% 21,1% 

Total (N=130) 100% (N=59) 100% 
(N=71) 

Megjegyzés: adj. resid >2 (A táblázatban aláhúzással jelöltük azoknak a celláknak 
az adatait, ahová a véletlenszerű eloszlásnál többen kerültek) 
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A fenti táblázat eredményei alapján elmondhatjuk, hogy a városi 
iskolákban a tanítók 50,8%-a nyilatkozott úgy, hogy a 1-2 kivétellel 
mindenki részt vesz néptánc fogalakozásokon, míg a falun tanítók 
38%-a szerint osztályközösségükből senki nem jár iskolai néptánc 
oktatásra. Ez azzal is magyarázható, hogy a városokban, mint 
Csíkszereda, Székelyudvarhely, Sepsiszentgyörgy professzionális 
néptánc műhelyek működnek és olyan egyesületek, amelyek 
felvállalják a népzene-néptánc oktatását, és amelyek tagjai, oktatói 
heti rendszerességgel foglalkozásokat tartanak a városi iskolákban. 
Ezzel szemben a várostól távolabb fekvő falvakban nincs lehetőség 
iskolai, vagy település szintű tánccsoportok létrehozására.  

Továbbá vizsgálatunkban arra kerestük a választ, hogy a 
kurrikuláris rendszerben történő oktatás, az esetünkben a zene és 
mozgás tantárgy keretében a tanulók által megélt zenei élmény 
gyakorol-e hatást az extrakurrikuláris tevékenységek kiválasztásában. 
Szignifikáns összefüggés mutatható ki ebben az esetben is a néptánc 
tevékenységek és a tanítók által zene és mozgás órán tanított népdalok 
viszonyításában. A kérdőívünk egyik kérdésében a Zene és mozgás 
órák keretében a tanító által leggyakrabban tanított dalokra 
kérdeztünk rá, mint a gyermekdalok, népdalok, más gyermekdalok 
kategóriájára, így azok a tanítók osztályaiban, ahol a tanító a népdalok 
oktatására hangsúlyt fektet kimutathatóan a tanulók nagyobb 
arányban vesznek részt néptánc foglalkozásokon is. 
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5. táblázat. A tanító által zene és mozgás órán tanított népdalok hatása a néptánc 
foglalkozásokon való részvételre (N=131). 
 

Néptánc 
foglalkozáson 
való osztály 

szintű tanulói 
részvétel 

Tanít népdalokat osztályának 
a zene és mozgás órák 

keretében? Chi 
négyzet Sig. N 

Nem Igen 

senki 51,6% 21% 

11,334 0,023 131 

1-2 
tanuló 6,5% 13% 

kevesebb, mint 
fele 12,9% 15% 

több, mint fele 6,5% 13% 

1-2 kivétellel 
mindenki 22,6% 38% 

Total (N=131) 100% (N=31) 100% (N=100) 

Megjegyzés: adj. resid >2 (A táblázatban aláhúzással jelöltük azoknak a celláknak 
az értékeit, ahová a véletlenszerű eloszlásnál többen kerültek) 
 
A kereszttábla eredményei azt mutatják, hogy a zene és mozgás órák 
keretében a népdalokat tanítók 38%-ának osztályában egy-két 
kivétellel minden tanuló résztvesz néptánc oktatáson. Ezek a tanítók 
megismertetik a tanulókkal a különböző tájegységek népdalait, 
motiválva őket a néptánc elsajátítására is, biztosítva így számukra a 
népművészet színes világába való betekintést. Azokban az 
osztályokban, ahol 51,6%-ban senki nem vesz részt néptánc 
foglalkozáson, a tanító a zene és mozgás órák keretében nem tartja 
fontosnak és kötelességének a népdalok oktatását.   

A továbbiakban a kérdőív alapján több változó bevonásával is 
magyarázatot kerestünk az iskolán belüli órák utáni néptánc 
foglalkozások preferálására vonatkozóan. Feltételeztük, hogy a 
tanítók végzettsége, didaktikai fokozata, zenebiográfiai mutatói 
(zenehallgatási szokásai) vagy a zene és mozgás órák keretében 
vendégként meghívott néptáncosokkal/népzenészekkel való 
együttműködés befolyásolja, viszont ezekre vonatkozóan nem 
találtunk szignifikáns összefüggést. Mindenképpen ki kell emelnünk 
azt, hogy a tanító népzene iránti elköteleződése nem mindig elegendő 
ahhoz, hogy az iskola keretei között megvalósítható legyen a néptánc 
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oktatása, mivel szükséges az iskola, a település vezetősége részéről is 
az infrastrukturális (megfelelő terem, hangtechnika) és az anyagi 
feltételek biztosítása, amit az eredményeink alapján a városi iskolák 
nagyobb arányban tudnak biztosítani.   

Következő lépésként a kóruson, a népdalkörön és a hangszeres 
együttesekben és egyéni hangszerórákon való alacsony részvételre 
igyekeztünk magyarázatot keresni különböző változók közötti 
összefüggések keresésével. Összefüggést találtunk a tanítók által 
tanított osztály típusa és az osztályközösségek tanulóinak kórusban 
való részvételének aránya között. 
 
6. táblázat. A tanító által tanított osztály típusa hatása a kórusban való éneklés 
osztály szintű részvételre (N=118). 
 

Kórusban 
való 

éneklés 
osztály 
szintű 
tanulói 

részvétel 

A tanító által tanított osztály típusa C
hi négyzet 

Sig. 

N
 1. 

hagyo
mányos 

2. 
összevo

nt 

3. 
alternat

ív 
4. zene 

5. 
képzőm
űvészet

i 

senki 75% 85,7% 44,4% 0% 100% 

51,600 

0,000 

118 

1-2 
tanuló 7,1% 4,8% 0% 0% 0% 

kevesebb, 
mint fele 10,7% 0% 22,2% 0% 0% 

több, mint 
fele 2,4% 4,8% 22,2% 0% 0% 

1-2 
kivétellel 
mindenki 

4,8% 4,8% 11,1% 33,3% 0% 

Total 
(N=118) 

100% 
(N=84) 

100% 
(N=21) 

100% 
(N=9) 

100% 
(N=3) 

100% 
(N=1) 

Megjegyzés: adj. resid >2 (A táblázatban aláhúzással jelöltük azoknak a celláknak 
az adatait, ahová a véletlenszerű eloszlásnál többen kerültek) 
 
A 6. táblázat alapján megállapíthatjuk, hogy erős összefüggés (p= 
0,000) mutatható ki az osztályközösségek szintjén történő 
kórusórákon való részvétel és a tanítók által tanított osztály típusai 
között. A tanítók nyilatkozatai alapján azok osztályok, akiknek 
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tanulói közül senki nem jár kórus órára 75%-a a hagyományos 
oktatási rendszerben tanul. Az alternatív osztályokban tanítók 
esetében, ahol tudjuk, hogy az oktatás központi elemeként jelenik meg 
a zenei nevelés (Gönczy 2015a; Janurik & Pethő, 2009), 22,2%-ban 
nyilatkoztak úgy, hogy az osztály több, mint fele 22,2%-ban vesz részt 
kórustevékenységben. Természetesen azok a tanulók, akik a 
művészeti iskolák zeneosztályaiban tanulnak, nagy fontosságot 
tulajdonítanak az éneklésnek, együtténeklésnek és így a tanítók 
33,3%-a szerint majdnem teljes osztályközösségi szinten kórusban 
énekelnek.  

Összefüggéseket kerestünk arra vonatkozóan továbbá, hogy a Zene 
és mozgás órák keretében bevont művészek/énekesek befolyásolják-
e a tanulókat iskola utáni foglalkozás típusának megválasztásában. 
Kérdőívünk egyik kérdése erre irányul. A tanítók válaszaikat egy 5 
fokú skálán jelölhették be, 1= nem igaz, 5 = teljesen igaz. A másik 
kérdés az általuk tanított osztály iskola keretén belüli, a tanórák után 
történő hangszeres együttesben való részvételt igyekezett 
feltérképezni. A válaszokat 1-5 való skálán jelölhették be, amelyben 
az 1. egy sem, 2. Egy-két tanuló, 3. Az osztály kevesebb, mint fele, 4. 
Az osztály több mint fele, 5. Egy-két kivétellel mindenki.  
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7. táblázat. A tanító művészekkel/énekesekkel való együttműködésének hatása a 
hangszeres együttesekben való osztály szintű részvételre (N=110). 
 

Hangszeres 
együttesben 
való osztály 

szintű 
tanulói 

részvétel 

A tanító együttműködése 
művészekkel/énekesekkel a zene és mozgás 

órán 

C
hi

 n
ég

yz
et

 

Si
g.

 

N
 

1. nem 
igaz 2. 3. 4. 

5. 
teljesen 

igaz 

senki 92,3% 70,8% 60% 81% 71,4% 

30
,7

35
 

0,
01

5 

11
0 

1-2 
tanuló 0% 8,3% 20% 14,3% 7,1% 

kevesebb, 
mint fele 7,7% 16,7% 8% 0% 0% 

több, mint 
fele 0% 4,2% 8% 4,8% 0% 

1-2 kivétellel 
mindenki 0% 0% 4% 0% 21,4% 

Total 
(N=110) 

100% 
(N=26) 

100% 
(N=24) 

100% 
(N=25) 

100% 
(N=21) 

100% 
(N=14) 

Megjegyzés: adj. resid >2 (A táblázatban aláhúzással jelöltük azoknak a celláknak 
az adatait, ahová a véletlenszerű eloszlásnál többen kerültek) 
 
A kereszttábla elemzés Chi-négyzet értéke alapján elmondhatjuk, 
hogy a tanító művészekkel/énekesekkel való együttműködése zene és 
mozgás órán, valamint a hangszeres együttesben való osztály szintű 
tanulói részvétel között összefüggés van, mivel a szignifikancia 
p=0,015. Az a feltételezésünk, miszerint a tanító amennyiben 
megteremti a zene és mozgás órán a motivációt, felkelti a tanulók 
érdeklődését, hatást gyakorol a tanulók extrakurrikuláris 
tevékenységekben való részvételére, a fenti táblázat alapján 
beigazolódott. A válaszadó tanítók véleményét tükrözően 
megállíthatjuk, hogy azokban az osztályokban, ahol egy-két 
kivételével mindenki hangszer együttesben játszik, a tanítók, 21,4%-
a teljesen igaznak tartják, hogy a művészekkel/énekesekkel való 
együttműködés szükséges. Viszont eredményeinkből az is kitűnik, 
hogy azon tanítók osztályaiban nem játszik a tanulók közül egy sem 
hangszeres együttesben, akik egyáltalán nem tartják fontosnak a zene 
és mozgás órákat színessé tenni énekes és művészek bevonásával 
(92,3%-uk szerint diákjaik közül senki nem játszik hangszeres 
együttesben). Janurik (2009) kutatásában bizonyítja, hogy azoknak a 
tanulók, akik hangszeren tanulnak játszani az ének-zene órákat is 
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pozitív élményként élik meg, jelentősen nagyobb az ének-zene órán 
átélt flow-élmény értékük hangszeren nem játszó tanulótársaikkal 
szemben (Janurik, 2009). A Kovászna és Hargita megyék magyar 
elemi osztályos tanulói közegében magas az aránya azoknak az 
osztályoknak, ahol senki nem játszik hangszeres együttesben, annak 
ellenére, hogy az őket tanítók 71,4%-a fontosnak tartja a 
művészekkel/énekesekkel való együttműködést. Magyarországon az 
előadóművészeti törvény céljai között megfogalmazva láthatjuk az 
ifjú korosztály zeneművészetekkel való megismertetésének 
folyamatára való ösztönzést, hozzáférési lehetőséget biztosítva így az 
oktatás-nevelés folyamatába is a művészetek, és ezen belül, a 
klasszikus zene iránti érdeklődés felkeltésére, valamint a zeneértő, 
zeneszerető generáció kialakulására (2008. évi XCIX. törvény, 1.§(1), 
Váradi, 2016). Kovászna és Hargita megyékben a megyei kulturális 
intézmények igyekeztek ilyen jellegű programokat biztosítani az 
osztályközösségeknek, viszont anyagi források hiányában 
korlátozottak a lehetőségeik. Így sokkal kevesebb esélyük van a 
tanítóknak művészekkel való találkozásra, vagy nem állnak 
rendelkezésre anyagi források hivatásos előadóművészek felkérésére. 
A néptánccal, népzenével való találkozás viszont könnyebben 
elérhető számukra. 

Eredményeink kimutatják, hogy a tanulók több, mint 75,5%-a nem 
játszik hangszeres együttesben. Ez annak is tulajdonítható, hogy ez a 
műfaj ritkábban közkedvelt általánosan a diákok körében. Kutatások 
bizonyítják, hogy a tanulók körében a hangszertanulás általában az 
iskolai évek első hat évében népszerűbb, azt követően, a gimnáziumi 
osztályokban csökken azok száma, akik folytatni kívánják hangszeres 
tanulmányaikat (Janurik 2007; Sloboda 2001). Ez aggodalomra ad 
okot, mivel vizsgálataink alapján a Kovászna és Hargita megye elemi 
osztályaiban így is nagyon kevés a hangszeren játszó diákok aránya, 
a tanítók 19,1%-a szerint az osztályukból egy-két tanuló vesz részt 
hangszeres oktatásban és az osztályközösségek 7,8%-a esetében egy-
két tanuló játszik hangszeres együttesben. 
 
 
4. Összegzés 
 
A zenei nevelés megvalósulásának egyik fontos színtere az 
extrakurrikuláris tevékenység, ahol a diákok zenei képességeiket, 
hasonló érdeklődésű tanulók körében, belső motiváció hatására 
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fejleszthetik, és ahol a zene és mozgás órán tanultakat gyakorlatba 
ültethetik, kamatoztathatják.  Ilyen tevékenységek a kórus, népdalkör, 
néptánc, hangszer együttesek, egyéni hangszerórák és az iskolai vagy 
osztályszintű előadás és koncertlátogatások.  

Jelen fejezetünkben a Kovászna és Hargita megye elemi 
osztályaiban megvalósított extrakurrikuláris zenei tevékenységet 
kívántuk felmérni a sajátkészítésű kérdőív alapján készült, 141 tanítói 
válasz statisztikai adatbázisának elemzésével. Feltételezésünk, amely 
szerint azok a tanítók, akik magasabb zenei képzettséggel 
rendelkeznek, az oktatás–nevelés folyamatában rendszeresen tartanak 
tanórák után zenei foglalkozásokat, nem igazolódott be, mivel az 
elemzésnél nem mutatott szignifikáns összefüggést a két változó. 
Viszont szignifikáns összefüggést találtunk azon tanítók esetében, 
akik a kurrikuláris zenei nevelés folyamatában, zene és mozgás órán 
törekednek a zenei élmények nyújtására, motiválják tanulóikat az 
extrakurrikuláris tevékenységeken való részvételre. Eredményeink 
rávilágítanak arra, hogy a zenei extrakurrikuláris tevékenységek iránt 
elkötelezett tanítók, azok, akik az utóbbi öt évben részt vettek zenei 
képzéseken. Azok az elemi osztályokban tanító pedagógusok tartanak 
osztályuknak opcionális/választható zenei foglalkozásokat, akiknek, 
35%-a több alkalommal is részt vett zenei képzéseken az utóbbi öt 
évben és szintén a zenei képzéseken gyakran résztvevő pedagógusok 
30%-a azok, akik iskola szinten is heti rendszerességgel hivatásának 
érzi a tanulók zenei készségeinek fejlesztését.  

A extrakurrikuláris tevékenységek összesítésénél elmondhatjuk, 
hogy az a feltételezésünk, amely szerint a tanulók körében a népzene 
népszerűségnek örvend, viszont kevesebben vannak, akik kórustagok, 
vagy aktív látogatói a komolyzenei koncerteknek, beigazolódott. 
Amint az 3. táblázatban is látható, a megkérdezett Kovászna és 
Hargita megyében tanító pedagógusok osztályaiban tanulók diákok 
több, mint 50%-a nem vesz részt kórus, népdalkör foglalkozásokon, 
de csoportos vagy egyéni hangszeres órákon sem. A tanulók az iskola 
keretében történő tanórákon kívüli zenei tevékenységek esetében a 
néptánc foglalkozásokat részesítik előnybe, eredményeink alapján a 
tanulók 31,9%-a vesz részt ilyen jellegű tevékenységeken.  Ez annak 
tulajdonítható, hogy az utóbbi két évtizedben a kulturális 
tevékenységek közül a néptánc előadások, a táncházak nagy 
látogatottságnak örvendnek (Dragony, 2020). Számos amatőr és 
professzionális néptánccsoport alakult városi és vidéki környezetben 
egyaránt, így az oktatási intézmények is a néptánc, népdal oktatását 
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preferálják és támogatják, aminek eredményeképpen a tanulók 
körében is a néptánc, népzene iránti érdeklődők arányát láthatjuk 
magasabb értékkel. Mindezek mellett, különbséget tapasztaltunk a 
település típust illetően, mivel eredményeink kimutatják, hogy városi 
iskolák felülreprezentáltak a néptánc oktatás terén.  

A szakirodalom feltárása során nem találtunk utalásokat a 
romániai magyar tannyelvű elemi szinten történő zenei neveléssel 
kapcsolatosan, éppen ezért tartottuk indokoltnak, hogy a magyar 
kisebbségi oktatás e területét is feltárjuk, tekintettel erősségeire, 
ugyanakkor bemutatva az esetleges hiányosságait és keresve annak 
okait. 
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VÁRADI J UDIT 

Az oktatás színterei és formái 

Absztrakt 
 
Az oktatás és zenei nevelés kutatása évtizedekig leginkább a 
zenetanítás helyzetére, és a kurrikuláris iskolai nevelésre, illetve a 
tanuló, tanár és iskolai tantárgyi témák közötti interakciókra fókuszált 
(Olsson, 2005). A 21. század gyorsan elterjedő informális tanulási 
gyakorlata áthelyezte a kutatás fókuszát a kurrikulum melletti 
területre (Green, 2002; Salavuo, 2006; Wingstedt, 2008). Az utóbbi 
időben a tanórán kívüli iskolai és iskolán kívüli tevékenységek, 
rendezvények egyre jelentősebb szerepet töltenek be a tanulók 
nevelésében, a tehetség kibontakoztatásában, az ízlésformálásban, a 
kulturális attitűd kialakításában és a szabadidő hasznos eltöltésében. 
A kurrikulum melletti formák meghatározására nincs egységes 
terminus, így az extrakurrikulum változatos arcát mutatja az egyes 
értelmezések tükrében. Írásunkban arra a nem egyszerű feladatra 
vállalkoztunk, hogy bemutassuk ezen programok széleskörű és 
változatos lehetőségét a hazai és nemzetközi szakirodalom alapján, 
valamint elhelyezzük a zenei nevelés és a zenefogyasztás lehetőségeit 
ebben a rendszerben. 

 
Kulcsszavak: az oktatás színterei, extrakurrikulum, zenei nevelés 
 
Abstract 
 
For decades, research on education and music education has focused 
mainly on the status of music teaching and curricular school education 
and the interactions between students, teacher and school subjects 
(Olsson, 2005). The rapidly expanding informal learning practices of 
the 21st century have shifted the focus of research to the curriculum 
(Green, 2002; Salavuo, 2006; Wingstedt, 2008). In recent times, extra-
curricular activity in school and extra-curricular activities and events 
outside school have played an increasingly important role in educating 
students, developing talents, shaping tastes, cultural attitudes and 
spending leisure time in a useful way. There is no uniform term for 
the definition of extracurricular activities, so that offers a variety of 
faces in the light of different interpretations. In our paper, we have 
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undertaken the not easy task of presenting the wide and varied 
possibilities of these programmes based on the national and 
international literature, and to situate the possibilities of music 
education and music consumption within this system. 

 
Keywords: scenes of education, extracurriculum, music education 
 
 
1. Bevezetés 
 
Az extrakurrikuláris tevékenység nem újkeletű, az iskolák által előírt 
kötelező tanterv mellett már évszázadokra visszamenőleg találunk 
olyan dokumentációt, amely tanterven kívüli tevékenységet is 
tartalmaz. Az Egyesült Államokban a Yale Egyetem irodalmi 
társaságának 1753-as megalakulása volt az első, amelyet a 
későbbiekben változatos tartalommal és szervezettséggel más 
tevékenységek is követtek. 1887 és 1925 között 533 szervezet 
működött a Minnesotai Egyetemen, amelyek különböző 
tevékenységet kínáltak a hallgatóknak. A dráma, ékesszólás, vitaklub, 
kiadványszerkesztés, különböző zenei tevékenységek mellett vallási 
közösségek, érdekképviseletek és sport foglalkozások színesítették a 
fiatalok életét (Marsh & Kleitman, 2002).  Kezdetben ezekről a 
tevékenységekről kizárólag az iskolai tananyag gazdagító 
programjaként gondolkodtak. Az iskola feladatának a tudományos 
oktatást tartották, a nem tudományos tevékenységekre pusztán 
rekreációs tevékenységként tekintettek, amely elveszi az időt a 
tanulástól, így hátráltatja a tanulmányi előmenetelt (Millard, 1930).  
Az első kutatópáros, Deam és Bear voltak azok, akik feltárták, hogy 
az extrakurrikuláris tevékenységek kiegészítik és kiterjesztik a 
formális, kötelező iskolai tananyag által nyújtott élményeket és 
kapcsolatokat (Millard, 1930). Az 1990 előtt végzett kutatásokat 
elemezve Holland és Andre (1987), valamint Marsh (1992) is arra a 
következtetésre jutottak, hogy a kurrikulumon kívüli elfoglaltságok 
tudományos, társadalmi és pszichológiai szempontból is hasznosak. 
Ugyanakkor Taylor és Chiogioji (1988) tanulmányukban úgy vélik, 
hogy Holland és André érvelése nem eléggé megalapozott, mert a 
hiányos fogalmi konceptualizálás mellett a szerzők nem dolgoztak fel 
elég átfogó szakirodalmat érvelésük alátámasztására. 

Az oktatás hagyományos iskolaközpontúsága egyre több 
lehetőséggel bővül. Báthory (1997) nem tekinti az iskolai tanítást 
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kizárólagos helyszínnek. Radó Péter (2017) értelmezésében minden 
gondolkodásra, cselekvésre és interakcióra alkalmas terep 
értelmezhető pedagógiai színtérként. A tanórán kívüli iskolai és 
iskolán kívüli programok jelentős szerepet töltenek be a tanköteles 
gyermekek nevelésében, amelyek keretei között lehetővé válik, hogy 
az oktatási értékek bővülésével érdeklődésüknek megfelelően 
fejlesszék képességüket, gazdagítsák tudásukat.  

Az iskolai kötelező tananyag, a kurrikulum mellett jelenlévő 
iskolai és iskolán kívüli foglalkozásokkal, tevékenységekkel, 
programokkal foglalkozó kutatásokat tanulmányozva láthatjuk, hogy 
sokrétű fogalomról van szó, amelyek mind a hazai, mind a nemzetközi 
szakirodalomban is jelentősen eltérnek egymástól. Kobakidze és 
Suter (2020) tanulmányukban a tanórán kívüli oktatásra több mint 22 
kifejezést talált, amelyet a nemzetközi szakirodalomban 
párhuzamosan használnak, de felhívják a figyelmet, hogy az általuk 
említett meghatározások közel sem nyújtanak teljes képet.  
 
 
2. Az extrakurrikulum konceptualizálása 
 
Magyarországon a Nemzeti alaptanterv (2012) útmutatása szerinti 
oktatás, a kötelező tanórák, azaz a kurrikulum mellett más ismeretek 
és tevékenységek elsajátítására is van lehetőség. A kötelező tananyag 
nem kínál minden területen elegendő ismeretet. Az extrakurrikulum 
olyan másodoktatási lehetőség, színtér, amely tartalmi, formai, 
szervezeti struktúráját tekintve rendkívüli sokszínűséget mutat. 
Leggyakrabban a szolgáltatás helyszíne és működtetője alapján 
rendszerezik ezeket a többletelfoglaltságokat, így megkülönböztetünk 
tanórán kívüli iskolai, illetve iskolán kívüli programokat. A tanítás, 
tanulás színterei így extramurális és intramurális szféraként is 
csoportosíthatók (Báthory, 1997), amely értelmezésben a kurrikulum 
és extrakurrikulum iskolai jelenléte intramurális keretek között, míg 
az extrakurrikulum másik része extramurális keretek között valósul 
meg. Ugyanakkor tágabban értelmezve a kötelező tanórák mellett az 
iskola által kínált oktatási lehetőség ebben a kontextusban értelmezve 
az oktatás részét képezik.  

Klesse (2004) szerint a tanórán kívüli tevékenységek 
elengedhetetlenek a tanulmányok mellett, így semmiképpen nem 
lehet extrának tekinteni azokat. A szakirodalom erre a jelenségre 
használja az árnyékoktatás (shadow education) (Bray, 1999), 
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kiterjesztett oktatás (extended education) (Stecher, 2018), külső 
tanulás (external study) (Kadocsa, 2006) kifejezéseket is. Biernat és 
Klesse (1989) írásában megjelenik a „harmadik tanterv” kifejezés. 
Taxonómiájukban az első két tantervet az iskolai kötelező oktatás és 
választható tanfolyam jelenti. 

Az extrakurrikulumban az ismeretszerzési folyamatokat nem 
tanterv szerint irányítják. Az oktatás szempontjából a tanórán kívüli 
foglalkozásokon a tanulóknak lehetőségük van a már megszerzett 
tudásuk intenzifikálására, additivitására vagy teljesen új ismeretanyag 
megszerzésére. A tanár szerepe, hogy szakmailag segítse a tanuló 
önfejlesztését, így Kurt Lewin értelmezése szerint a módszerek közül 
leggyakrabban ezen a színtéren fordul elő a laissez-faire pedagógiai 
stílus, melynek célja, hogy a gyermek maga fedezze fel a világot 
(Dobák & Antal, 2016). Az extrakurrikulum sok esetben az 
élményátadás kereteit biztosítja, a csoport vezetője pedig az 
élményfeldolgozást segíti.  

Az extrakurrikuláris foglalkozásokon a kurrikuláris oktatáshoz 
hasonlóan megjelenik az interperszonális kapcsolat hatása, így az 
oktatásban jellemző “rejtett tanterv” (Szabó, 1988) 
hatásmechanizmusa a pedagógiai kontextusban szervezett 
extrakurrikuláris foglalkozásokon is értelmezhető azzal a 
változtatással, hogy a színtérhez alkalmazkodva rejtett 
extrakurrikulumként értelmezzük (Nagy & Veszprémi, 2018).  

Ezen extra elfoglaltságok legnagyobb erényének a szabad 
választást és a belső ösztönzés impulzivitásának dinamikáját 
tulajdonítják (Váradi, Kerekes & Kiss, 2020). A gyermekek 
érdeklődésüknek megfelelő foglalkozásokat, tevékenységet 
választhatnak, az iskolai oktatással ellentétben tehát nem kötelesek 
ezeket a foglalkozásokat látogatni. Az érdeklődést előtérbe helyező 
szabad választás segíti az egyén kiteljesedését, az önmegvalósítását 
annak ellenére, hogy az extrakurrikulum nem egy adott teljesítmény 
elérésén vagy egy tevékenység minősítésén alapul. Ez felveti azt az 
ambivalenciát, hogy a tanórán kívüli oktatási lehetőségek a 
jelentkezőknél elsősorban az érdeklődést helyezik a középpontba, 
gátolva ezzel a képességek hiányából adódó válogatást, szelekciót 
(Páskuné, 2015). A tevékenységek kiválasztásánál és az aktivitás 
fenntartásánál nagy szerepe van a szülőknek (Eccles, 2005). Az 
extrakurrikurális közeg megválasztásánál a szülők a gyermekük 
számára testhezálló potenciákat keresik, amely tevékenységek a 
befektetett energiák, szorgalom folyamatossága által biztosítja a 



77 
 

tevékenységben való aktív elmélyedést. (Váradi, Kerekes & Kiss, 
2020). Alternatívái között jelen vannak a szakkörök, a tanulási 
előmenetelt segítő foglakozási (korrekció – kompenzáló) formák, 
valamint a tanfolyamok (felnőttképzés, munkaerőpiac) (Páskuné, 
2014; Juhász & Szabó, 2016). Az extrakurrikulum tartalmától 
függően tehát gazdagíthatja vagy kiegészítheti az oktatást. Ezek 
lehetnek szervezett, azaz strukturált programok, formális 
tevékenységek, amelyek célja a képességfejlesztés vagy 
strukturálatlan tevékenységek, amelyeket Vámos (2015) inkább a 
felügyelet nélküli szabadidő eltöltéseként értelmez. Az informális 
extrakurrikulumok inkább a szabadidős tevékenységekkel mutatnak 
hasonlóságot, kevésbé szervezett formában nyilvánulnak meg 
(Mahoney, Schweder & Stattin, 2002; Ivaniushina & Alexandrov, 
2015). A szolgáltatások szerencsésen ötvözik a kereslet - kínálat 
kohézióját, valamint jelentős hatással bírnak az egyén képességeinek 
fejlesztésére, testi, lelki és mentális egészségének megőrzésére. A 
kurrikuláris és extrakurrikuláris helyszínek szoros kölcsönhatásban 
működnek, folyamatosan hatnak egymásra, így kiegészítik egymás 
tevékenységét.  
 
 
3. Tanórán kívüli iskolai foglalkozások 
 
Egyes értelmezések szerint az extrakurrikulum a nyílt tanulási 
terekhez kapcsolódik, azonban hagyományos értelmezésben 
megmarad az iskola falain belül (Nagy & Veszprémi, 2018). 
Ugyanakkor Feldman és Matjasko (2005), valamint Bárdossy (2011) 
az extrakurrikulumot szűken értelmezi, kizárólag a tanórán kívüli 
iskolai tanulás folyamatát sorolja ebbe a kategóriába. Meghatározásuk 
szerint idetartoznak a felvételi előkészítő tanfolyamok, a fakultációk, 
a tehetséggondozó kurzusok, a rekreációs szabadidős tanfolyamok, 
sőt még a házi feladat is. A kötelező tanórák, kurrikuláris oktatás 
mellett az extrakurrikuláris foglalkozások helyszíne lehet az iskola, 
ahol az iskola szervezésében a saját alkalmazásukban álló 
pedagógusok vagy külső szakemberek tartanak különböző 
programokat, mint például a szakkörök, önképzőkörök, énekkar, 
tanfolyam, korrepetálás, de Báthory (1997) értelmezésében 
idetartozik a napközi is. Tanulási programot kínálhatnak az iskolai 
könyvtárak, a médiatárak, a speciális felszereltségű szaktantermek, 
laboratóriumok, különböző műhelyek, edzőtermek, sportudvarok is.  
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Az iskolai extrakurrikulum hármas célkitűzés szerint értelmezhető: 
1. A szakkörök és önképzőkörök a tantárgyi integráció keretében 

fejlesztik a kreativitást. A foglalkozások érdekessége, hogy nem az 
életkori homogenitásra törekszenek, hanem a tanulók képességének 
szintje szerint állítják össze a csoportokat. A cél az érdeklődés 
felkeltése, a tehetség feltérképezése és a tehetséggondozás. 

2. A hátrányos szociokulturális helyzetben lévő tanulók tanulási 
felzárkóztatását szolgálják, célja a tanulás iránti motiváció kialakítása, 
a korrekció és a kompenzálás. 

3. Iskolai tanfolyamok szervezése, amelynek hátterét az iskolai 
humánerőforrás mellett iskolán kívüli szolgáltatók is biztosíthatják. 
Szerepet kaphatnak a különböző közművelődési intézmények, 
amelyek a tanulók és szülők érdeklődéséhez igazodva kínálnak 
különböző tartalmú és szintű foglalkozásokat, melynek célja a tanulók 
érdeklődésének felkeltése, az ismeretek és a tudás bővítése. A 
tanfolyamok lehetőséget biztosítanak a kapcsolatépítésre, a 
különböző kulturális és művészeti szolgáltatók együttműködésének 
erősítésére. 

Ezek a foglalkozások minden érintett számára más-más funkciót 
töltenek be. A tanulók számára a „másodiskola” szerepét töltik be, a 
tanárok számára második gazdaságként funkcionálnak, a szülők 
számára pedig befektetés a humántőke gyarapítása érdekében 
(Polónyi, 2020).  Bray (1999) írása, amelyben az árnyékoktatással 
foglalkozott, felhívta a nemzetközi oktatáskutatók figyelmét a 
magánoktatás és a magánórák jelentőségére. Ezek a tevékenységek 
tanórán kívüli iskolai és az iskolán kívüli foglalkozások keretében is 
részét képezik a tehetséggondozásnak, a gazdagításnak, a dúsításnak 
éppúgy, mint a korrekciós vagy korrepetáló jellegű tanulmányi 
segítségnek is (Páskuné, 2014). Az árnyékoktatás, vagy kiegészítő 
oktatás tevékenysége rendszerszintű kihívás a kötelező oktatás 
számára (Gordon Győri, 2020).  

Az extrakurrikuláris foglalkozások speciálisan az iskolai oktatásba 
épülnek be a kiterjesztett iskolák (extended school) esetén, ahol a 
kötelező tanórák után az iskolák különböző szolgáltatást és 
tevékenységet nyújtanak a gyermekeknek. A tanórán kívüli képzés 
korrelál a tanóraival, a dinamikus tanulási lehetőséget azonban csak 
rugalmas rendszer tudja biztosítani. Az egésznapos iskola vagy 
délutáni tanórák esetén nincs lehetőség szabadon választott 
tanulmányok végzésére. 
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A fogalom diverzitását fokozva az extrakurrikuláris és kurrikuláris 
tevékenység mellett megjelent a ko-kurrikulum vagy informális 
kurrikulum fogalma (Wheely, 2011), amelyet pedagógiai 
kontextusban tanórán kívüli olyan iskolai tevékenységként 
értelmeznek, amelynek célja a tananyag gazdagítása. A ko-
kurrikulumban való részvételről az iskola adhat ki hivatalos igazolást, 
amely egyrészt demonstrálja, hogy az intézmény elkötelezett a tanuló 
holisztikus fejlesztésében, elismeri a tapasztalati tanulás fontosságát, 
másrészt pedig formálisan érvényesíti ezeket a tevékenységeket. A 
megszerzett kompetenciák hivatalos elismerése dokumentációként 
működik ösztöndíjak, posztgraduális képzések vagy munkavállalás 
során (Elias & Drea, 2013). A tanulmányi eredményesség 
sikerességét nem lehet kizárólag a ko-kurrikuláris oktatás hatásában 
keresni, a tantervi követelményeket nem veheti át az osztálytermen 
kívüli foglalkozás, csak kiegészítheti, gazdagíthatja azokat. Keen és 
Hall (2009) kutatásának kiértékelésében felhívja a figyelmet, hogy 
csak a kitartó, hosszabb időn át végzett ko-kurrikuláris tevékenységek 
támogatják a kurrikuláris tanulmányokat, valamint elengedhetetlen az 
új információ iránti motiváció és a tudás erőteljes birtoklási vágya. 
Kutatásuk során megállapították, hogy a négy éven át tartó ko-
kurrikuláris szolgáltatás jelentősen hozzájárult a diákok fejlődéséhez. 
Az eredmények azt mutatják, hogy a tevékenység legfőbb értelme 
nemcsak a tudásgyarapításban mutatkozik meg, hanem az interakciók 
során, amely a kortársak között zajlik, akik közösen értelmezhetik, 
megvitathatják az erkölcsi, gazdasági, társadalmi és politikai 
dilemmákat. A támogató közösség társas dimenziója hozzásegíti az 
egyént az énkép és önreflexió kialakítása mellett a komplex 
személyiségfejlődés során a társadalmi beilleszkedéshez. 
 
 
4. Tanórán kívüli, iskolán kívüli foglalkozások 
 
Az iskolák tanórán kívül nem minden területen tudnak színvonalas 
képzést kínálni, így felértékelődik az iskolán kívüli szolgáltatások 
jelentősége (Markos, 2020). A kötelező tanórán kívüli tevékenységek 
nemzetközi szinten nemcsak elnevezésükben, hanem tartalmukban és 
a részvétel jellemzőiben is változatosak (Stevenson & Nerison-Low, 
2002). A nemzetközi szakirodalom az extrakurrikuláris 
tevékenységek körét jóval bővebben értelmezi, a tanórán kívüli 
oktatási alkalmak mellett idesorolják a művészeti rendezvények 
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látogatását, a tanulmányi kirándulást és az iskolától teljesen független 
tanfolyamokat is (Guevrèmont, 2014; Eccles et al., 2003; Marsh & 
Kleitman, 2002). A szakirodalom külön kategóriába sorolja azokat a 
tanórán kívüli foglalkozásokat, amit nem az iskola szervez nem az 
iskola területén, hanem iskolán kívül zajlik (out of school learning 
activities, after school system).  

Az akadémiai előmenetel mellett a szakirodalom megkülönbözteti 
az iskolán kívüli rekreációs foglalkozásokat (after-school 
recreational activities). Ezekben az intramurális tevékenységekben 
már kevesebben vesznek részt. A személyes érdeklődés, a család 
hatása, a kortársak befolyása és az időfaktor mellett a család pénzügyi 
helyzete jelentősen befolyásolja a részvételt. A szabadidő hasznos 
eltöltésének irányítása a készségek gyarapítása mellett prevenciós 
jelleggel is működik. Az egésznapos iskola szempontjából vizsgálva 
Darvas és Kende (2010) adataik alapján megállapították, hogy az 
Egyesült Államokban az állami iskolák 40%-ában van lehetőség a 
kötelező tanóra után különböző foglalkozásokon részt venni, de 
vannak teljes kiszolgálást (full-sevice) nyújtó, valamint közösségi 
iskolák (community school) is, amelyek gazdag tanórán kívüli 
lehetőséget kínálnak. Stevenson és Nerison-Low (2002) kutatásuk 
során felderítették, hogy a tanulók büszkék extrakurrikuláris 
tevékenységükre, mert ez különlegessé teszi őket és nagyra becsülik 
az itt szerzett barátokat, akikkel közös az érdeklődésük. 
 
 
5. Az extrakurrikulum szerepe a zeneoktatásban 
 
Magyarországon a zeneoktatás különböző szervezeti keretek között 
zajlik. Ezek iskolai – tanórai és tanórán kívüli – valamint iskolán 
kívüli színtereken valósulnak meg. A kurrikulum kötelező eleme az 
ének-zene óra, amely alap zenei ismereteket közvetít a tanulók felé, 
ugyanakkor önmagában nem képes a zenei tanuláshoz szükséges 
ismeretek, aspirációk elsajátítását biztosítani. Alkalmas lehet a zenei 
tehetség felfedezésére, de kibontakoztatásában már nem tud szerepet 
vállalni. Magyarországon a zenei művészeti nevelés külön 
rendszerben történik. Az intézményes zenei alapképzés bázisát 
korábban a zeneiskolai hálózat adta, amelyet most az alapfokú 
művészetoktatási rendszer keretei között találunk. A zeneoktatás a 
hangszeres képzés mellett a szolfézs és zeneelméleti tudás bővítésére 
és a közös zenélésre is kiemelt figyelmet fordít, így a heti két 
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hangszeres és szolfézs óra mellett a gyermekek részt vehetnek 
kamaraórán, játszhatnak zenekarokban, énekelhetnek kórusokban. A 
hangszeresképzés egyéni óra keretein belül történik, így a tanulás-
tanítási folyamatban a pedagógus szerepe hatványozottan érvényesül. 
A zeneoktatás során kialakulhat szoros kapcsolat a tanár és tanítvány 
között, de egy esetlegesen negatív tanári hatás a tanítványt egy életre 
eltávolíthatja a zeneszeretők táborából (Váradi, 2010). A zeneiskola 
önálló intézményhálózatként a kötelező iskolai oktatás mellett 
tanította a gyermekeket, akik szabadidejük terhére választják a 
képzést. A zeneiskola intézményi változásának következményeként 
Magyarországon a zeneoktatás a közoktatási intézményekhez 
tartozik. Az alapfokú művészetoktatás követelményi és tantervi 
programját a közoktatásról szóló 27/1998. (VI. 10.) MKM rendelet 
szabályozza. A fenntartó aspektusából vizsgálva a zeneoktatás 
hozzátartozik az iskolarendszerhez (Turmezeyné, 2019; Uzsalyné, 
2008), ugyanakkor nem a kötelező oktatás része, és az 
intézményegységek nemcsak az anyaintézményből, hanem más 
közoktatási intézményből is fogadhatnak tanulót. Így ugyanaz a zenei 
képzés az egyik tanuló számára iskolán belüli, a másik számára pedig 
iskolán kívüli oktatásként jelenik meg. Kutatásunk szempontjából az 
alapfokú művészetoktatást annak ellenére, hogy kurrikuláris keretek 
között zajlik, értelmezésünkben mégis az extrakurrikulumhoz 
soroljuk, ugyanis a kurrikuláris oktatás jellemzőjeként nem kizárólag 
a tantervi iránymutatást, hanem a kötelező jelleget tartjuk elsődleges 
meghatározónak. Minden szabadidő terhére, valamilyen környezeti 
vagy saját motiváció hatására egyénileg választott tevékenységet az 
extrakurrikuláris színtéren értelmezünk.  

A művészeti nevelésben az extrakurrikulum kiemelt szerepet kap, 
hiszen a zeneoktatás alapfeltétele az egyéni tehetséggondozás. A 
hangszeres oktatás sikerének alapfeltétele az egyéni oktatás, ahol a 
tanár maximálisan a tanulóhoz tudja igazítani a tanult művek 
nehézségét, a technikai gyakorlatok egymásra épülését. A gazdagítás 
mellett jelentős szerepet kap a gyorsítás is, amelynek a gyakorlata a 
közoktatásban kevéssé terjedt el (Turmezeyné, 2019). A 
kiemelkedően tehetséges gyermekek akár egy év alatt két évfolyam 
anyagát is elvégezhetik. Bamberger (1991) a gyermekek kottaolvasási 
képességének fejlődését vizsgálta a zenei előadások összefüggésében. 
Elmélete szerint a zenei fejlődés sokszorozódhat. A zeneoktatásban a 
fejlődési szekvenciák kumulatív természetűek (Runfola & Swanwick, 
2002). A tanult művek nehézsége egymásra épül, azt azonban, hogy 
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mekkora léptekkel halad egy-egy tanuló, azt a saját fejlődési üteme 
szabja meg. Így nincs két egyforma fejlődési sebesség, a képesség a 
tehetséggel és szorgalommal egyenes arányban többszöröződhet. Az 
extrakurrikuláris színtéren történő zeneoktatás vizsgálata kutatók 
fókuszában áll, akik mind a kognitív mind az emocionális hatást 
igazolták (Broh, 2002; Eady, 2004; Fujita, 2006; Haensly et al., 1985). 
A másodoktatási opciók szabad választása biztosíthatja az egyén 
érdeklődésének megfelelő önmegvalósítását, kiteljesedését annak 
ellenére, hogy ez a szolgáltatói attitűd nem feltétlenül preferálja a 
teljesítmény mennyiségi determinálását vagy annak tárgyilagos 
minősítését. 

Magyarországon a zenei területen a kurrikuláris oktatásba 
szervesen épül be az extrakurrikulum, már az 1962-ben bevezetett 
Tanterv és utasítás is javasolta az iskoláknak a kapcsolatfelvételt más 
intézményekkel, zeneiskolákkal, kórusokkal az élő zenei bemutatás 
érdekében (Kiss, 2013). A művészeti rendezvények látogatásának 
lehetősége kiemelt szerepet kapott az utóbbi idők kulturális 
politikájában. A hatályos előadóművészeti törvény az I. fejezet 
általános rendelkezései (2008/XCIX) között kiemelt helyen kezeli az 
iskoláskorú gyermekek művészeti nevelését, kötelezően előírva a 
hivatásos művészeti együtteseknek, hogy segítsék elő a gyermek és 
ifjúsági korosztály hozzáférési lehetőségeit a művészeti alkotások 
megismeréséhez, valamint előírja, hogy járuljanak hozzá az állami és 
az önkormányzati oktatási-nevelési feladatok ellátásának 
eredményességéhez (Váradi, 2015). Az élőzenei bemutatás 
lehetősége a Nemzeti alaptantervben is megjelent: „A köznevelés és a 
kultúrát közvetítő intézmények, szervezetek együttműködése alapvető 
a zenei nevelés szolgálatában, ezért a koncertpedagógia az ének-zene 
oktatás része” (NAT, 2012: 10785). Az alaptanterv 2020-as 
változásával ez a lehetőség tovább bővült: „Kodály Zoltán zenei 
nevelési elvei lényegének megfelelően, mely az élményszerzés 
legfontosabb forrásaként a kóruséneklést nevezi meg, a Nat 
lehetőséget biztosít a tanórán kívüli zenei tevékenységek – mint a 
koncertpedagógia, az iskolai néptáncoktatás, népdalkörök, 
népdalkórusok, kamaraegyüttesek – iskolai keretek közti és azon túli 
szerveződése számára, melyhez a köznevelés és a kultúrát közvetítő 
intézmények, szervezetek együttműködése elvárható és szükséges” 
(NAT, 2020: 408). 

A rendhagyó énekóraként, vagy szabadidős programként 
megvalósuló hangversenylátogatás a „pedagógiai háromszög” 
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(didactic triangle) (Westbury, 2000), kontextusában is értelmezhető. 
Az eredetileg a tanár, tanuló és oktatási anyag közötti kapcsolat ebben 
a szituációban kiterjeszthető úgy is, hogy a tanár helyére a 
műsorvezetőt, moderátort helyezzük, a közönséget a tanuló 
szerepébe, a felhangzó zenei műsort pedig tananyagként értelmezzük, 
ezáltal az ifjúsági koncert extrakurrikuláris keretek között 
megvalósuló széleskörű zenei nevelésnek tekinthető. Pitts (2008) 
kutatási eredményei rávilágítanak arra, hogy az extrakurrikuláris 
zenei nevelés hatása a későbbiek során jelentős tényezőnek bizonyult 
a zenéhez való pozitív attitűd kialakításában. A művészetek 
létfontosságú ismeretekkel gazdagítják a tanulókat, amely előnyöket 
nehéz azoknak bizonyítani, akik maguk soha nem részesültek a 
művészeti öröm megélésében, katartikus élményben vagy az alkotás 
felszabadító érzésében. A kisgyermeknek még teljesen természetes 
mindennapi közege az alkotás, ami az évek során egyre inkább 
háttérbe szorul. Ennek egyik oka természetesen igazolható az életkori 
sajátosságokkal, hiszen a kortársak hatása és a kritikai szemlélettől 
való félelem visszatartó erő a művészeti tevékenységben, az 
önkifejezés elsődleges színterén való megmérettetésben. Ugyanakkor 
az eredmény-centrikus tudományalapú megközelítés társadalmi 
elvárása egyre nagyobb távolságot épít az időtlenséget képviselő 
művészeti kommunikáció folyamatának értelmezésébe. 
 
 
6. Összegzés 
 
A művészeti oktatás szerepét az oktatás különböző szintjeit vizsgálva 
kutatók a világ minden pontján arra az eredményre jutottak, hogy 
minden életkorban jelentős szerepet tölt be a művészet értő 
befogadása vagy a tevékenységben való minőségi részvétel, amelyért 
a kurrikulum mellett az extrakurrikuláris szegmens is felelős. 
Különböző statisztikai adatokkal támasztják alá a művészet 
legfontosabb szerepét, azt az utat, hogyan segít az egyén emberré 
válásában. A pedagógiai prioritások folyamatos változása ellenére a 
művészeti tárgyak oktatásának fontossága az oktatás minden színterén 
folyamatosan bizonyításra szorul. A művészeti tantárgyak 
elismeréséhez széles körű összefogás szükséges, ha szülők, 
pedagógusok és az oktatás különböző aktorai, oktatáspolitikusok és 
politikusok minden szinten hozzájárulnak a minőségi művészeti 
oktatás létrehozásához, akkor a gyermekek számára természetessé 
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válik egy olyan nyelv ismerete, amely segíti az önértelemzésben, a 
holisztikus szemléletű világkép kialakításában és nem utolsósorban a 
teljes emberré válásban. 
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SZŰCS TÍMEA 

A zenetanulás transzferhatásai és ami mögötte van 

Absztrakt 
 
A 20. század második felétől egyre többször találkozunk a zenetanulás 
transzferhatásairól szóló tanulmányokkal. Mind a hazai (Janurik, 
2010; Szűcs, 2019), mind a nemzetközi szakirodalomban 
(Schellenberg, 2006; Schumacher, 2014) láthatunk komoly 
tudományos háttérrel megalapozott kutatásokat, amelyek 
alátámasztják az élet különböző aspektusaira ható zenetanulás 
hatására megjelenő transzferhatásokat. Napjainkban lehetőségünk 
van megérteni a jelenség hátterében álló tényeket. Míg korábban csak 
az információkat tudtuk leírni keresztmetszeti vagy longitudinális 
felmérésekre hagyatkozva, a technológiai fejlődés révén alkalmunk 
nyílt az agy aktív területeinek megfigyelésére a különböző 
tevékenységek közben, melynek során MRI képekkel alátámasztva 
tudjuk értelmezni a különböző területekre ható transzferhatások okait 
(Csépe, 2016; Hámori, 2016; Schewe, 2009). Tanulmányomban ezen 
kutatások eredményeit vázolom fel, objektív módon megerősítve a 
zenetanulás hatására létrejövő transzferhatások mögött rejlő okokat. 

 
Kulcsszavak: zenetanulás transzferhatásai, zenetanulás neurológiai 
háttere, zenei nevelés 
 
Abstract 
 
Since the second half of the 20th century, we have come across more 
and more studies on the transfer effects of music learning. Both in 
Hungary (Janurik, 2010; Szűcs, 2019) and in the international 
literature (Schellenberg, 2006; Schumacher, 2014) we can see 
research based on a serious scientific background, which supports the 
transfer effects of music learning on different aspects of life. 
Nowadays, we have the opportunity to understand the facts behind the 
phenomenon. While previously we could only describe information 
based on cross-sectional or longitudinal surveys, technological 
advances have allowed us to observe active areas of the brain during 
various activities, during which we can use MRI images to interpret 
the causes of transfer effects to different areas (Csépe, 2016; Hámori, 
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2016; Schewe, 2009). In my study, I outline the results of this 
research, objectively confirming the reasons behind the transfer 
effects of music learning. 
 
Keywords: transfer effects of music learning, neurological 
background of music learning, music education 
 
 
1. Bevezetés 
 
A 21. századot átjárja a digitális eszközök használatának bűvölete. Ez 
azt is magában hordozza, hogy változik az információ feldolgozása és 
egyre nagyobb szerepet kap a téri-vizuális feldolgozás. Ezzel 
párhuzamosan az emberi idegrendszer is átalakulóban van, hiszen a 
környezeti hatások befolyásolják agyunk nyitott rendszerét. A 
Prensky (2001) által digitális bennszülötteknek nevezett korosztályt 
számos újszerű hatás érte, aminek hatására másképp reagálnak, 
másként hoznak döntéseket, mint az őket megelőző korosztály, a 
digitális bevándorlók. Mivel a technikai eszközök révén kész képeket 
kapnak, így a képzeletalkotás háttérbe szorult. Ennek következtében 
nem tanulják meg, hogy nyelvi sorozatból képet alkossanak, emiatt 
gyengül a szövegértés, hiszen az a képzeletalkotáson alapul. A 
kevesebb mozgás miatt lassabban fejlődik a szenzo-motoros 
rendszerük és sokszor gyengébben is működik. Ehhez hozzájárul még 
az aktív tevékenységek háttérbe szorulása és a passzív élményszerzés 
előtérbe kerülése. Mivel a kognitív működésekhez elengedhetetlen a 
vizuális élmény és a mozgás összehangolása, a fejlett 
egyensúlyrendszer, ezért nehézségek adódhatnak a gyermekek 
későbbi életében, hiszen a neurológiai rendszere nem kapott elegendő 
ingert a fejlődéséhez (Gyarmathy, 2011). 

A téri-vizuális képességek, valamint a holisztikus megközelítés 
előtérbe kerülésével agyunk jobb féltekéje került domináns helyzetbe. 
Ez az agyfélteke felelős például a képzeletért, a zene értésért, a téri-
vizuális képességekért, a humorért és a gyors megoldásokért. Ezekhez 
a változásokhoz szükséges a pedagógusoknak is alkalmazkodni és 
olyan módszereket alkalmazni, amelyekhez az átfogó-vizuális 
gondolkodás szükséges. Ebben lehetnek segítségükre a sportok, 
amelyek kétkezes mozgást igényelnek, a stratégiai játékok, a hangok-
képek-mozdulatok verbalitással, valamint a művészetek (Gyarmathy, 
2011). Jelenlegi tanulmányomban a zenetanulás transzferhatásairól és 
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a mögöttük húzódó ok-okozati kapcsolatokról lesz szó, amelyek révén 
megérthetjük miért érdemes zenetanulásra bíztatni a gyermekeket. 

Mind a hazai (Harmat & Tardy, 2013; Janurik-Józsa, 2016; Szűcs, 
2019), mind a nemzetközi szakirodalomban (Schellenberg, 2006; 
Wan-Schlaug, 2010) számos kutatást olvashatunk a zenetanulás 
transzferhatásairól. Míg a kutatások kezdetén csak a jelenséget tudták 
megfigyelni és leírni a kutatók, a technika fejlődésével (PET, fMRI) 
lehetőség nyílt arra is, hogy megismerjék azokat az okokat és 
folyamatokat, amelyek létrehozzák ezt a hatást. Először röviden 
bemutatom milyen területeken jelentkezhetnek a zenetanulás 
transzferhatásai, majd a háttérben álló neurológiai okokat tárom fel. 
 
 
2. A zenetanulás transzferhatásainak rövid áttekintése 
 
Laczó (2001) szerint a transzferhatás azt jelenti, hogy egy anyag 
megtanulása során kialakult tanulási mechanizmusok más, hasonló 
anyag elsajátításában is segíthetnek, így jobb tanulási eredményeket 
idézhetnek elő. A zenetanulás transzferhatásai kapcsán 
megkülönböztethetünk tantárgyakhoz kötődő transzferhatásokat, 
illetve olyan területek fejlődését is megfigyelhetjük, amelyek bármely 
tantárgy tanulásánál jól hasznosíthatók vagy az iskolán kívüli 
eredményességben játszik fontos szerepet. A következőkben ezt 
tekintjük át röviden. 

Kokas Klára (1972) kutatásai során zenei tagozatos és normál 
tantervű általános iskolás gyermekek körében végzett testi 
ügyességre (dinamikus koordináció, célba dobás, pálcikarajzok 
szerint zajló gimnasztikai gyakorlatok megvalósítása, ritmikus 
szabadgyakorlatok) vonatkozó vizsgálatokat. Barkóczi és Pléh (1977) 
vizsgálataiban a mozgáskoordinációt, a finom mozgások fejlődését és 
a térben zajló mozgási lehetőségeket figyelte meg különböző 
táncformák és játékok végzése közben.  A kutatások során azt 
tapasztalták, hogy a zenei tagozatos gyermekek jobb eredményeket 
mutattak. Az okokat keresve érdemes végig gondolni, hogy a zenei 
tevékenység több, hierarchikus rendben felépülő cselekvés pontos 
időzítését, sorba állítását és térbeli kivitelezését igényli (Asztalos, 
2016; Zatorre, Chen & Penhune, 2007). Tehát koordinált és 
ellenőrzött mozdulatsorok végrehajtása szükséges az éneklés és a 
hangszerjáték közben. Ennek ismeretében láthatjuk az 
összefüggéseket a testi ügyességre vonatkozó vizsgálatok során 
tapasztalt zenét tanuló gyermekek jobb teljesítményére.  
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Az olvasáskészség és helyesírás kapcsán megfigyelt jobb 
teljesítmény mögött a fejlettebb beszédhanghallás állhat. Kutatók 
szerint a fonológiai tudatosság az olvasás korai szakaszában fontos 
(Anvari & mtsai. 2002; Janurik, 2008). A zenei hangok magasságának 
megkülönböztetése is lényeges az olvasáshoz (Moreno és mtsai. 
2009). Gromko (2005) úgy véli, hogy a hangszeren való játék hatására 
gyorsabban fejlődik a hallott szövegértés. Thompson és társai (2004) 
kutatásuk során arra jutottak, hogy az olyan felnőttek, akik 
gyermekkorukban tanultak zenét, eredményesebben azonosították a 
beszéd által közvetített érzelmeket (pl. a dühöt vagy a szomorúságot), 
mind az ismert, mind az ismeretlen nyelveken. Thompson és 
munkatársai ezért úgy vélik, hogy a beszéd-prozódia és a zene 
feldolgozásakor közös agyi folyamatok zajlanak. 

Az idegennyelvi készségek és a zenetanulás kapcsolatát is több 
kutatás alátámasztotta. A beszéd, kiejtés, szóhangsúlyok, 
mondathangsúlyok észlelése, feldolgozása mind pozitív összefüggést 
mutat a zenetanulással (Janurik &Józsa, 2016; Milovanov & mtsai 
2008, 2010; Slevc & Miyake, 2006; Tallal & Gaab, 2006). A 
zenetanulás és a jobb verbális emlékezet közötti összefüggést 
támasztották alá 6-15 éves fiúk körében a kutatók (Ho, Cheung & 
Chan, 2003). Wong és társai a hangmagasság változások 
feldolgozását vizsgálták EEG-vel, amelynek során azt találták, hogy 
a zenét tanulóknak jobb a feldolgozó képessége ezen a területen. Egy 
másik kísérlet során angol anyanyelvű alanyok olyan ismert angol 
szavakat tanultak, amelyeknek más és más jelentése van a 
hanglejtésnek megfelelően. A szavak sikeres rögzítéséhez itt is 
hozzájárultak a zenei tanulmányok (Wong & Perrachione, 2007; 
Wong et al, 2007). 

Kells (2009) szerint a matematikai gondolkodás fejlesztése már 
kisgyermekkorban is lehetséges a zenetanulás eszközeivel, például a 
ritmus, ritmikai mintázatok, tempó, hangmintázatok szerveződése, 
kottakép által. A matematikaoktatásban segíthet a zenei szimbólum-
egységek felismerése, megértése, a szimbólumon belüli kapcsolatok 
megértése, és a szimbólumokkal történő manipulálás fejlődése 
(Barkóczi & Pléh, 1977). Gombás és Stachó (2004) kutatásai szerint 
a matematika-összpontszám szignifikánsan korrelált az összes zenei 
pontszámmal. A zene és a matematika kapcsolatára talált bizonyítékot 
Schmithorst és Holland (2004) is. A két terület összefüggésének az az 
alapja, hogy a kottából való játékhoz olyan készségek szükségesek, 
amelyek kapcsolatban vannak a különböző matematikai 
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műveletekkel, pl. a metrum és a ritmika (Asztalos, 2016; Hallam, 
2010).  Nisbet (1991) szerint a zene időbeli elrendeződését 
megtestesítő jelképek és a törtszámfogalommal összefüggésben lévő 
matematikai szimbólumok között jelentős kapcsolat van. Spelke 
(2008) a vizuális formák geometriai tulajdonságainak azonosításában 
vizsgálta a diákokat és azt tapasztalta, hogy a zenei nevelésben részt 
vevő gyermekek teljesítménye magasabb volt, mint a zenét nem 
tanuló gyermekek eredményei. Wenger (1990) kutatása szerint a 
zenedarabok gyakorlása közben működtetett kérgi neuronok 
használata erősíti azokat a kérgi területeket is, amelyek a matematikai 
gondolkodásban játszanak szerepet. 

Schumacher és Altenmüller a zenetanulás és az intellektuális 
képességek, a figyelem és a kitartás között talált pozitív összefüggést 
(Altenmüller, 2006; Schumacher, 2014). Az emlékezet és a figyelem 
vonatkozásában a mozgással összefüggő, a látáshoz és halláshoz 
kapcsolódó emlékezet erősödését, és a figyelem idejének növekedési 
lehetőségét észlelték Barkóczi és munkatársai (Barkóczi & Pléh, 
1977).  

A zene stresszt oldó hatása révén hozzájárul a testi-lelki 
egészségünkhöz, amely szükséges egy egészséges társadalom 
működéséhez és fejlődéséhez. Gick (2011) szerint az egészséghez 
biológiai, pszichológiai és szociális tényezők egyaránt hozzájárulnak. 
Az eredményei azt mutatták, hogy az éneklés egyértelműen jó hatással 
van a légzésre és rövidtávon az immunrendszerre. Clift és 
munkatársainak 2010-es vizsgálata szerint a kórusban való éneklés 
többféle jótékony egészségi hatással is bír. Arra a megállapításra 
jutottak, hogy a légzés-tüdőkapacitás fejlődésében, a helyes 
testtartásban, a fizikai aktivitásban és a stresszoldásban egyaránt 
jelentős szerepe van e tevékenységnek. A kóruséneklés szociális és 
mentális egészségügyi előnyeiről olvashatunk Dingle és munkatársai 
(2012) tanulmányában hátrányos helyzetű felnőtteknél, Clift és 
munkatársa (2001) munkájában egyetemisták körében, Young (2009) 
pedig rákos felnőtteknél mutatta ki a közösségi alapú éneklő 
csoportok előnyeit.  

Kreutz és munkatársai (2003) fiziológiai és pszichometriai 
hatásmechanizmusokat is megfigyeltek. A pszichológiai jóllét és az 
érzelmi állapot pozitív változásairól számoltak be a vizsgálatban 
résztvevők. Emellett a csoporténeklés immunogenetikai hatásait is 
ki tudták mutatni. A neurohumorális rendszer egyensúlyának 
fenntartásában, valamint az slgA immunglobulin termelésének 
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emelkedésében is szerepe van, ami a felső légúti fertőzések ellen véd. 
Megfigyelték azt is, hogy csökkent a szervezet kortizol szintje, ennek 
következtében az immunrendszer jobban működött. Ám ezek a 
hatások csak a tevékenységben való aktív részvétel esetén jelentősek, 
ha csak hallgatjuk a zenét, akkor nincs jelentős befolyása.    

A nagy civilizációk mindegyikében úgy gondolták, hogy 
személyiségformáló hatása van a zenének. A rendszeres gyakorlás 
fegyelemre, kitartásra, önkontrollra, kemény munkára, 
céltudatosságra, akaraterőre, felelősségérzetre, személyes 
elkötelezettségre tanítja a diákokat, amely tulajdonságok jól 
hasznosíthatók az élet más területein is. A zenélés közben az 
önkifejezés, önkiteljesedés olyan örömforrást, flow élményeket 
(Custodero, 2002; Csíkszentmihályi, 2001) jelenthet a tanulóknak, 
amelyek különleges tapasztalatokat biztosítanak számukra, ezáltal 
elégedettséget és boldogságérzést okoznak. A sikerek és kudarcok 
elviselése szintén edzi a zenészek jellemét. A gyakorlás és a 
hangversenyezés során folyamatos önértékelésre van szükség, ami 
által egyre jobban megismeri és becsüli önmagát a tanuló. Tehát a 
zenélés olyan jellemformáló, értékközvetítő hatással bír, ami segíti az 
erkölcsi, esztétikai és közösségi nevelést egyaránt (Chabra & Misra, 
2012).  

A közös zenélés fejleszti az összetartozás érzését, az önfeláldozás, 
az egyéni érdekek alárendelésének képességét, amely által részeivé 
válnak ennek a kis közösségnek, és segíti őket a nagyobb közösségbe, 
a társadalomba való beilleszkedésbe is. Az együtt zenélés közben 
fejlődnek a társas készségek, nő a csoportkohézió, fejleszti a 
kommunikációt, az együttműködést, a problémamegoldást és az 
empátiakészséget (Zsolnai & Józsa, 2002).  

A zenetanulás transzferhatásainak vizsgálatánál fontos 
megemlíteni a zene és a hangszerjáték hatását az strukturális és 
funkcionális változásokra, a neurológiai folyamatokra, valamint az 
agyi plaszticitásra. A zenéléshez kapcsolódó cselekvések mind 
komplex műveletek, amelyek összefüggésben vannak több kognitív, 
affektív és pszichomotoros területtel egyaránt. A kialakuló idegi 
kapcsolatok jelentik az alapját a transzferhatásoknak (Asztalos, 2016).  
 
 
3. Zenetanulás és az agyi tevékenységek 
 
A zenetanulás hatással van a megismerő funkciók magasabb szintjeire 
is, így kiemelkedő jelentőségű az értelmi fejlődésben. Emiatt érdemes 
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újragondolni a zene helyét az oktatásban, a korai fejlesztésben és a 
rehabilitációban egyaránt. A kognitív idegtudomány eszközei 
lehetőséget adnak arra, hogy kialakítsuk a leghatékonyabb 
módszereket, elvégezzük ezek hatásvizsgálatát és bevezetését (Csépe, 
2016). Érdemes megismerni azokat a modern képalkotó eljárásokat, 
amelyek révén sikerül egyre többet megtudni a zenetanulás során az 
agyban végbemenő változásokról.  

A funkcionális mágneses rezonanciavizsgálat (fMRI) olyan 
képalkotó eljárás, amely a mágneses tér változásait használva képes 
élőben követni az agy időbeli funkcionális változásait. Mindez a 
BOLD módszeren (Blood Oxygen Level Dependent) alapul, amellyel 
vizualizálhatóak a szenzoros, motoros, és kognitív válaszokért felelős 
funkcionális központok, mint pl. látó-, halló-, mozgató- és 
szomatoszenzoros központok (Juhász, 2015; Vandulek, 2016). A 
másik jelentős modern funkcionális képalkotó eljárás a 
pozitronemissziós tomográfia (PET), amelynek segítségével 
háromdimenziós képet nyerhetünk a test egy adott területéről. Ez az 
eljárás a szervek, szövetek különböző funkcionális jellemzőjét (pl. 
véráramlás, anyagcsere) jeleníti meg egy adott pillanatban.  

Mivel a különböző tevékenységek közben agyunk más és más 
területei aktivizálódnak, a fenti eljárások segítségével 
megfigyelhetjük, hogy az adott tevékenység végzése közben (olvasás, 
éneklés stb.) mely agyi területek aktívak, tehát azonosítani lehet a 
tevékenységért felelős agyi központot. A hangszeres játék közben az 
agy szinte minden része megmozgatásra kerül, leginkább az agykéreg 
auditív, motoros és vizuális funkcióiért felelős területei. A rendszeres 
gyakorlás során megerősödnek az agynak ezek a funkciói, amelyek 
más tevékenységekben is jól használhatók (Collins, 2014). A zene 
több csatornán érkező multiszenzoros élmény: auditív, taktilis, 
vesztibuláris és kinesztetikus inger szoros egysége, amire már a 24. 
héttől reagál a magzat (Bagdy, 2002). Az aktív zenei tevékenységek 
során a zenészek komplex mozgásokat végeznek, figyelve a ritmusra, 
dallamra, miközben minden pillanatban ellenőrzik az akusztikus, 
taktilis, vizuális, kinesztetikus és proprioceptív visszajelzéseket a 
saját tevékenységeikről. A zenélés komplex feladat, hiszen egyszerre 
több rendszerre kell figyelni, az aktív cselekvést az elképzelt 
cselekvéssel, az adott pillanatban elhangzó hangot az egész mű 
viszonyában, sőt az egyéni teljesítményt a többiek játékának 
függvényében kell felülvizsgálni, és módosítani, ha szükséges, tehát a 
zenélés nagy figyelemkoncentrációt igényel. Ez lehet az oka a 
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korábban említett egyik transzferhatásnak, ami a figyelem idejének 
növekedése (Tiszai, 2019).   

A zenészek jobb memóriájának hátterében az áll, hogy egyetlen 
emléket több úton is elő tudnak hívni, mivel a zenélés közben is 
szükséges a különböző érzékelési területek összehangolása. A 
vizuális, auditív, taktilis érzékelés útjai összefonódnak a kognitív 
tevékenységgel és ez a többszörös előhívási út adja a zenészek jobb 
memóriáját az élet más területein is (fogalmi, érzelmi, hangi, 
szövegösszefüggések) (Collins, 2014). 

Schewe (2009) arra a felismerésre jutott, hogy egy-két év 
hangszeres zenetanulás is jobb összpontosítási képességet és 
fejlettebb memóriát eredményez. Ez azonban nem terjed ki a passzív 
zenehallgatásra. Ennek hátterében az áll, hogy egy hangszer 
megszólaltatásához a hallási és motoros készségek összehangolt 
működésére van szükség, amihez erős figyelem, koncentráció és jó 
memória szükséges. Így az agy ezen területei gyorsabban fejlődnek. 
Hebb (1949) szerint, ha egy neuron gyakran ismételt cselekvések 
miatt ingerületbe hoz, „bekapcsol” egy másikat, akkor megerősödik a 
közöttük lévő kapcsolat. Löwel és Singer (1992) megfogalmazása 
alapján: „neurons that fire together wire together”. 

Érdemes különbséget tenni a zenehallgatás és az aktív zenélés 
között: a zenélés folyamán elengedhetetlenek a finommotoros 
készségeink, amihez mindkét agyfélteke szükséges. Hiszen a bal 
agyféltekéhez kötődik a matematikai és a nyelvi pontosság (pl. 
ritmus), a jobb agyféltekéhez pedig a kreativitás, újítás (pl. dallam). 
Mivel a zenélésben mindkét agyfélteke részt vesz, a közöttük lévő 
kérgestest - amely a két agyféltekét összeköti - megerősödik. Így az 
ingerületátvitel gyorsabban és változatosabb módon tud megvalósulni 
a két agyfélteke között. Ez a fokozott aktivitás megnöveli a kérgestest 
nagyságát is. Ennek következménye lehet a zenészek, zenét tanulók 
hatékonyabb, kreatívabb problémamegoldási képessége. Ez a 
kapcsolat a két agyfélteke között zenehallgatásnál viszont nincsen 
meg (Collins, 2014).  

A zenélés során az agy egyszerre dolgozza fel a zene érzelmi és 
formai üzenetét. Ennek következménye, hogy a zenét tanulók az élet 
más területein is jól tudnak teljesíteni az olyan összetett feladatok 
alkalmával, ahol érzelmi és kognitív elemzést egyidejűleg kell 
végezni (részletek megfigyelése, stratégiai tervezés) (Collins, 2014).  

A zenetanulás transzferhatásainak egyfajta magyarázatát az 
agykéreg hálózatainak egymást átfedő (zenélés és egyéb 
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tevékenységek pl. olvasás, beszéd, nyelvi fejlődés, matematika) 
működési területei adják meg. Három fő agyi struktúra fejlődésében 
tudtak kimutatni jelentős fejlődést, amelynek során a kérgi területek 
funkciói és szerkezete egyaránt átalakult: a finommozgás és a hallási 
feldolgozás agykérgi területei, valamint a korábban említett jobb és 
bal agyféltekét összekötő kérgestest növekedése volt megfigyelhető 
(Hyde et al. 2009).  

A zenélés sokszínű hatása befolyásolja az értelem és érzelem agyi 
hálózatainak alakulását, a tervezés és gondolkodás agyi struktúráinak 
kapcsolatát, a mozgást tervező és elindító területek működését (Csépe, 
2016).  

A zenei aktivitás hatásai leginkább az egzekutív (végrehajtó) 
funkciók fejlődésével köthetők össze, amelyek az elülső prefrontális 
kéreghez köthetők leginkább. Ez a terület felelős a figyelemhez 
kapcsolódó agyi folyamatokért, a munkamemóriáért és a mentális 
tervezésért, valamint a motoros tevékenységek kontrolljáért 
(Altenmüller & Schlaug, 2012).  

Hámori József (2002) szerint a zenéléshez mindkét agyfélteke 
összehangolt működése szükséges. A jobb agyféltekéhez kötődik: 
a bal kéz (és láb) mozgása; a zenei kommunikáció, a kreativitás, a 
dallammemorizálás és felidézés képessége (Hámori, 2002; Zattore, 
1998); a zenei képességek egy része pl.: hangszín, hangmagasság, 
abszolút hallás, harmóniák érzékelése; a térérzékelés és látás; az 
absztrakt gondolkodás, kreativitás › új dolgokra való fogékonyság, 
zeneértés; az emóciók feldolgozása, érzékenység nonverbális 
hatásokra › a zene élvezete; az asszociatív régió › dallammemorizálás, 
felidézés képessége. A bal agyfélteke felelős: a jobb kéz és láb 
mozgásáért; a beszédkészségért › nyelvi központ pl.: beszédértés, 
beszédelemzés; az időérzékelésért › muzikalitáshoz kapcsolódó 
ritmusérzék; a logikus gondolkodásért; a zenei képzés eredményeként 
létrejött hangszeres játékban is fontos szerepet játszik; a zene 
műveléséhez szükséges technikákban és feladatokban szintén 
(Hámori, 2005). 

A zenélés során az agy különböző területeinek is összehangoltan 
kell működniük. A kottaolvasásnál vizuális jeleket kell dekódolni, 
amiben az olvasáshoz hasonlóan a szemmozgásért, a vizuális 
percepcióért és a jel-hang asszociációért felelős rendszerek vesznek 
részt. A hangszerjátékban nélkülözhetetlen a testtartásról tudósító 
proprioceptív és a hangszerkezelésben elengedhetetlen taktilis 
ingerek feldolgozása, a nagy- és finommozgások összehangolt 
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tervezése és kivitelezése, valamint a kottakép alapján elképzelt és a 
megszólaló hang folyamatos összehasonlítása (Tiszai, 2019). 

A távoli agyi területek kapcsolatához szükséges kognitív 
folyamatok érését megelőzi a nagy- és finommozgás agyi folyamatait 
és az érzékelési modalitások (tapintás, hallás, látás) összehangolását 
elősegítő változások (Csépe, 2016).  

Annak érzékeltetésére, hogy milyen komplex és összehangolt 
tevékenység szükséges a zenéléshez, néhány konkrét példát mutatok. 
Hüther német fejlődés neuropszichológus és agykutató szerint: „Az 
egyik legcsodálatosabb testtanulási gyakorlat az éneklés. Eközben 
ugyanis a gyermek agyának olyan virtuóz módon kell a 
hangszalagokat modulálnia, hogy hajszálpontosan a megfelelő hang 
jöjjön ki. Ez a lehető legjobb finommotorikus gyakorlat, és 
ugyanakkor feltétele minden későbbi, nagyon differenciált 
gondolkodásmódnak is.” (Hüther, 2009: 405). 

Fekete (2016) szerint a komplex agyi tevékenység legfőképpen az 
énekléssel idézhető elő. Éneklés közben egyszerre lépnek működésbe 
a verbalitásért felelős domináns agyfélteke és az azzal ellentétes 
agyfélteke hangmagasságokért felelős területei, a memória, a 
hangsúlyok, az érzelmek végtelen idegrendszeri hálózata. 

Schlaug (2015) szerint a verbális és nonverbális képességekre is 
pozitív hatással van a zenei képzés. A különböző hangszerek más-
más területekre hatnak az agyban, például a billentyűs vagy vonós 
hangszeren játszók agyában más változások indultak, mint az 
énekesek agyában.  

A zenélés az egyik legösszetettebb emberi tevékenység, amely 
során idegek és izmok bonyolult hálózata lendül működésbe. A 
virtuóz hangszerjáték közben az ember teljesítőképessége határait 
súrolja. Pásztor Zsuzsa (2015) Frank Wilson (2000) amerikai 
neurológus tanulmányát idézi ezzel kapcsolatban, miszerint „Simon 
Barere, a híres zongoravirtuóz a Schumann Op. 7. C-dúr Toccata 
eljátszásakor másodpercenként 20-30 hangot szólaltat meg. Ehhez 
nemcsak a mozgató központoknak és pályáknak, hanem az egész 
agynak és abban mind a háromszáz milliárd idegsejtnek tökéletes 
szervezettségben kell működnie.”  
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4. A zenetanulás pedagógiai előnyei 
 
A következőkben néhány konkrét példával illusztrálom, hogy milyen 
pedagógiai előnyei lehetnek a zenetanulásnak. A korai zenei nevelés, 
azaz az iskolát legalább egy évvel megelőzően elkezdett intenzív 
zenei hatás a differenciált nevelés módszereit is magában foglalva 
segíti a sikeres iskolakezdésre felkészíteni a gyermekeket, 
kompenzálni a családi-szociális hátrányokat, és megteremteni 
annak lehetőségét, hogy az iskolába kerülő gyermekek közel azonos 
készültségi szintről, azonos induló esélyekkel kezdjék tanulmányaikat 
(Hegedűsné, 2016). 

A beszédhangokkal kiváltott válaszok változása a zenetanulás 
során kiemelten fontos eredménynek számít, mert a szociálisan 
hátrányos helyzetű gyerekeknél magasabb arányú az olvasási és a 
nyelvi problémák kockázata. A zene következtében jönnek létre azok 
az idegi változások a hallási feldolgozás módosulása következtében, 
amelyek révén a beszédhangok pontosabb megkülönböztetése 
lehetővé válik (Csépe, 2016). 

1966-ban az USA-ban már folytak kísérletek a fejlődésben 
visszamaradt gyermekekkel is, alkalmazva náluk is a kodályi 
elképzelések amerikai adaptációját. Az eredmények azt bizonyították, 
hogy a mindennapos zeneoktatás hatására, a gyenge képességeik 
ellenére sokkal jobb eredményt tudtak elérni más tárgyakban is, mint 
különben, valamint a kontrollcsoporthoz képest is magasan jobban 
teljesítettek. Hasonlóan hátránykompenzálásra próbálták ki a 
módszert Bostonban és New Havenben ahol hátrányos helyzetű, 
színes bőrű gyermekek csoportjainál alkalmazták a módszert. „A 
nyelvi nehézségekkel küzdő, nehezen civilizálható csoportok a 
rendszeres, szisztematikus zenetanítás mellett minden irányban 
pozitív fejlődést mutattak, a zenei nevelés transzfer hatásai világosan 
érvényesültek” (Szőnyi, 1984: 36). 

Schlaug (2015) kutatásai alapján a zenetanulás erősíti az alapvető 
felfogóképességet és nyelvi hiányosságok kezelésében is 
megfigyelhető a hatása. Így a diszlexiás gyermekek fejlesztésében 
jelentős szerepe lehet a zenetanulásnak. 

A diszlexiásoknál gyakran előforduló hiányosan működő 
munkamemóriát fejleszti, hogy kottaolvasásnál szükség van az 
emlékezet működésére a dallam felismeréséhez. Amikor a dalokat 
kézjellel mutatjuk, nagyobb egységben kell tudni tájékozódni: fontos 
a hangok megfelelő sorrendje és a következő hangra is figyelni kell. 
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Elengedhetetlen, hogy a mozdulat időbeli és térbeli sajátosságai 
egyezzenek a zenei paraméterekkel, emellett a tagolás és a mozdulat 
sebessége a ritmust és az egyes zenei egységeket érzékelteti, valamint 
a zenei karaktert is a mozdulat minősége határozza meg. Ezen túl a 
kézjelek használata a finommozgást, nagymozgást és a hangképző 
szervek mozgását is összehangolja (Tiszai, 2019). 

Az olvasási nehézségek hátterében állhat a szenzomotoros 
koordináció éretlensége vagy zavara is. Mivel a zenei tevékenység 
multiszenzoros inger - ahogy korábban láttuk - segíti a rendszerek 
összehangolását, emellett az emlékezet és figyelem fejlődését is, 
mivel több csatornán keresztül érkeznek az ingerek (Tiszai, 2019). 

A diszlexiás gyermekekre jellemző az idegrendszer általános 
éretlensége. Könnyen elfáradnak, kevesebb ideig tudnak koncentrálni 
és rosszabb a memóriájuk. Gyakran társul ehhez kialakulatlan 
feladattudat, ami miatt gyakoriak a negatív visszajelzések és ez 
komoly viselkedésproblémákhoz vezethet a későbbiekben. A zenei 
gyakorlatok hozzájárulnak az idegrendszer fejlődéséhez, valamint a 
sikerélmény növeli az önbizalmukat, ami segíthet túllépni a korábbi 
negatív visszajelzéseken, így megelőzhetők a másodlagos 
viselkedésproblémák (Tiszai, 2019). 
 
 
5. Összegzés 
 
Úgy gondolom, hogy a felsorakoztatott transzferhatások, valamint a 
zenetanulás sokszínű pedagógiai hatásának lehetősége megerősíti az 
olvasót, hogy érdemes zenét tanulni a gyermekeknek. Fontos a szülők 
tájékoztatása és a zenetanulás társadalmi hatásainak minél szélesebb 
körben való megismertetése, hogy a gyermekek ki tudják használni a 
zenetanulás örömeit és sokirányú fejlesztő hatásait egyaránt. 
 
 
Hivatkozások 
 
Altenmüller, E. (2006). Musikalsiches Lernen und Hirnentwicklung.  
Altenmüller, E., & Schlaug, G. (2012). Music, brain, and health: Exploring 

biological foundations of music's health effects. In R. MacDonald,, 
Kreutz, G. & Mitchell, L. (Eds.),Music, health and wellbeing (pp. 11-
24). Oxford University Press. 

Anvari, S. H., Trainor, L. J. &Woodside, J. – Levy, B. A. (2002). Relations 
among musical skills, phonological processing, and early reading 



100 
 

ability in preschool children. Journal of Experimental Child 
Psychology, 83(2) 111–130. 

Asztalos, K. (2016). A zenei észlelési képesség szerkezete és fejlődése 5-17 
éves korban – Online diagnosztikus mérések óvodai és iskolai 
környezetben. PhD-értekezés. 

Bagdy, E. (2002). Családi szocializáció és személyiségzavarok. Budapest, 
Tankönyvkiadó Intézet. 

Barkóczi, I., & Pléh Cs. (1977). Kodály zenei nevelési módszerének 
pszichológiai hatásvizsgálata. Kodály Intézet. 

Chabra, S., & Misra, M. (2012). A study of the effect of learning music on 
the personal values of adolescent students. MIER Journal of 
Educational Studies, Trends and Practices, 2(2), 158-167. 

Clift, S. M., Hancox, G. (2001). The perceived benefits of singing: findings 
from preliminary surveys of a university college choral society. The 
Journal of The Royal Society for the Promotion of Health, 121(4), 
248-256. 

Clift, S., Hancox, G., Morrison, I., Hess, B., Kreutz, G., & Stewart, D. 
(2010). Choral singing and psychological wellbeing: Quantitative and 
qualitative findings from English choirs in a cross-national survey. 
Journal of Applied Arts and Health, 1(1), 19-34. 

Collins, A. (2014). A hangszeres zene jótékony hatása az agyműködésre-
video. TED-Ed. 

Custodero, L. A. (2002). Seeking Challenge, Finding Skill: Flow Experience 
and Music Education. Arts Education Policy Review, 103(3), 3-9. 

Csépe, V. (2016). Zene, agy és egészség. In A. Falus (Szerk.), Zene és 
egészség, (pp. 26-42). Kossuth Kiadó. 

Csíkszentmihályi, M. (2001). Flow. Akadémia Kiadó. 
Dingle, G. A., Brander, Ch., Ballantyne, J., & Baker, F. A. (2012). ‘To be 

heard’: The social and mental health benefits of choir singing for 
disadvantaged adults. Psychology of Music. 40(3), 1–17. 

Fekete, Zs. (2016). Zeneterápia a neurorehabilitációban. In A. Falus 
(Szerk.), Zene és egészség,(pp. 112-127). Kossuth Kiadó. 

Gévayné Janurik, M., & Józsa K. (2016). Zene és tanulás. TANÍTÓ, 54 (1). 
pp. 21-24.  

Gick, M. L. (2011). Singing, health and well-being: A health psychologist’s 
review. Psychomusicology: Music, Mind & Brain, 21(1-2), 176-207. 

Gombás, J. & Stachó, L. (2004). Matematikai és zenei képességek vizsgálata 
10-14 éves gyerekeknél.  

Gromko, J. (2005). The effect of music instruction on phonemic awareness 
in beginning readers. Journal of Research in Music Education, 53(3), 
199–209. 

Gyarmathy, É. (2011). A digitális kor és a sajátos nevelési igényű 
tehetség. Fordulópont. 51, 79–88. 



101 
 

Hallam, S. (2010). The power of music: its impact on the intellectual, social 
and personal development of children and young people. 
International Journal of Music Education, 28(3), 269–289. 

Harmat, L., & Tardy, J. (2013). A gyógyító zene. Új Ember Kiadó. 
Hámori, J. (2002). Az emberi agy aszimmetriái. Dialóg Campus Kiadó. 
Hámori, J. (2005). Az emberi agy plaszticitása. Magyar Tudomány, 50(1), 

43-51. 
Hámori, J. (2016). Az emberi agy és a zene. In A. Falus (Szerk.), Zene és 

egészség, (pp. 21-25). Kossuth Kiadó. 
Hebb, D. O. (1949). The Organization of Behavior: A Neuropsychological 

Theory. New York John Wiley & Sons, Inc. 
Hegedűsné Tóth, Zs. (2016). Iskolássá érni énekkel, zenével – egy 

hatásvizsgálat bemutatása. In A. Falus (Szerk.), Zene és egészség, (pp. 
212-237). Kossuth Kiadó. 

Ho, Y., Cheung, M., & Chan, A. S. (2003). Music training improves verbal 
but not visual memory: Cross-sectional and longitudinal explorations 
in children. Neuropsychology, 17(3), 439–450.  

Hüther, G. (2009). Digitális média és gyermeki agy, Virtuális világok 
bűvöletében. Élet és Tudomány, 64(13), 405-408.  

Hyde, K. L., Lerch, J., Norton A., Forgeard, M., Winner, E., Evans A. C., & 
Schlaug G. (2009). The Effects of Musical Training on Structural 
Brain Development. The Journal of Neuroscience. 29(10), 3019–
3025.  

Janurik, M. (2008). A zenei képességek szerepe az olvasás elsajátításában. 
Magyar Pedagógia, 108(4), 289–317. 

Juhász, G. (2015). Funkcionális mágneses rezonanciás képalkotó 
vizsgálatok a fájdalom kutatásban. Semmelweis Egyetem, 
Gyógyszerhatástani Intézet MTA-SE-NAPB Genetikai Agyi 
Képalkotó Migrén Kutató csoport. 

Kells, D. (2009). The Impact of Music on Mathematics Achievement. 
Kokas, K. (1972). Képességfejlesztés zenei neveléssel. Zeneműkiadó. 
Kreutz, G., Bongard, S., Rohrmann, S., Grebe, D., Bastian, H. G. & Hodapp 

V. (2003). Does singing provide health benefits? In. Proceedings of 
the 5th Triennial ESCOM Conference. 216-219. 

Laczó, Z. (2001). „Zenepedagógia és társadalom” In Hang és lélek. Magyar 
Zenei Tanács. 

Löwel ,S. & Singer, W. (1992). Selection of Intrinsic Horizontal 
Connections in the Visual Cortex by Correlated Neuronal Activity. 
Science, 255(5041), 209-212. 

Milovanov, R., Huotilainen, M., Valimaki, V. & Esquef, P. A. A. – 
Tervaniemi, M. (2008). Musical aptitude and second language 
pronunciation skills in school-aged children: Neural and behavioral 
evidence. Brain Research, 1194. 81–89.  



102 
 

Milovanov, R., Pietila, P., Tervaniemi, M. & Esquef, P. A. A. (2010). 
Foreign language pronunciation skills and musical aptitude: A study 
of Finnish adults with higher education. Learning and Individual 
Differences, 20(1), 56–60. 

Moreno, S., Marques, C., Santos, A., Santos, M., Castro, S. L. & Besson, M. 
(2009). Musical training influences linguistic abilities in 8-year-old 
children: more evidence for brain plasticity. Cerebral Cortex, 19(3), 
712–723. 

Nisbet, S. (1991). Mathematics and music. The Australian Mathematics 
Teacher, 47(4), 4–8. 

Pásztor, Zs. (2015). A zenészek fokális disztóniája, Parlando 5.  
Prensky, M. (2001, October). Digital Natives, Digital Immigrants. On the 

Horizon 9 (5). MCB University Press. 
Schellenberg, E. G. (2006). Long term positive associations between music 

lessons and IQ. Journal of Educational Psychology, 98(2), 457–468. 
Schewe, F. P. (2009, November 06). Music Improves Brain Function. Live 

Science. 
Schlaug, G (2015). Chapter 3—musicians and music making as a model for 

the study of brain plasticity. In: E. Altenmu¨ller, S. Finger, F. Boller 
(Eds.) Progress in brain research: music, neurology, and 
neuroscience: evolution, the musical brain, medical conditions, and 
therapies, 217, (pp 37–55). Elsevier. 

Schmithorst, V. J., & Holland, S. K. (2004). The effect of musical training 
on the neural correlates of math processing: a functional magnetic 
resonance imaging study in humans. Neuroscience Letters, 354. 193–
196. 

Schumacher, R. (2014). Bessere Noten durch Musik?  
Slevc, L. R., & Miyake, A. (2006). Individual differences in second 

language proficiency: does musical ability matter? Psychological 
Science, 17(8), 675−681. 

Spelke, E. (2008). Effects of Music Instruction on Developing Cognitive 
Systems at the Foundations of Mathematics and Science. In C. 
Asbury, C., & Rich, B. (Eds.): Learning, Arts, and the Brain, (17–49). 
Dana Press. 

Szőnyi, E. (1984). Kodály Zoltán nevelési eszméi. Tankönyvkiadó. 
Szűcs, T. (2019). Alapfokú művészeti iskola, egy esélynövelő iskolatípus. 

Debreceni Egyetemi Kiadó. 
Tallal, P., & Gaab, N. (2006). Dynamic auditory processing, musical 

experience and language development. Trends in Neuroscience, 
29(7), 382−390. 

Thompson, W. F., Schellenberg, E. G., & Husain, G. (2004). Decoding 
speech prosody: Do music lessons help? Emotion, 4(1), 46–64. 

Tiszai, L. (2019). Zene és transzferhatás. Szegedi Tudományegyetem 
JGYPK Juhász Gyula Felsőoktatási Kiadó. 



103 
 

Vandulek, Cs. (2016). A modern funkcionális keresztmetszeti képalkotás 
integrálása központi idegrendszeri tumorok 3D alapú sugárkezelési 
eljárásaiba. PhD értekezés. 

Wan, C.Y., & Schlaug, G. (2010). Music making as a tool for promoting 
brain plasticity across the life span. Neuroscientist 16, 566–577 

Wenger, W., & Wenger, S. H. (1990). Training music sight-reading and 
perfect pitch in young children, as a way to enhance their intelligence. 
Journal of the Society for Accelerative Learning and Teaching, 15, 
77–89. 

Wong, P. C. M. & Perrachione, T. (2007). Learning pitch patterns in lexical 
identification by native English-speaking adults. Applied 
Psycholinguistics, 28(4), 565–585. 

Wong, P. C. M., Skoe, E., Russo, N. M., Dees, T. & Kraus, N. (2007). 
Musical experience shapes human brainstem encoding of linguistic 
pitch patterns. Nature Neuroscience, 10(4), 420–422. 

Young, L. (2009). The potential health benefits of community based singing 
groups for adults with cancer. Canadian Journal of Music Therapy, 
15(1), 11-27. 

Zatorre, R. J., Chen, J. L. & Penhune, V. B. (2007). When the brain plays 
music: auditory-motor interactions in music perception and 
production. Nature Reviews Neuroscience, 8(7), 547-558. 

Zsolnai, A. & Józsa, K. (2002). A szociális készségek kritériumorientált 
fejlesztésének lehetőségei. Iskolakultúra, 12. 

  



104 
 

KELEMEN HENRIETTA 

Szülői vélemények és tapasztalatok a zenei nevelés 
tekintetében 

Absztrakt 
 
A tanulmány témája a szülők zenei neveléssel kapcsolatos 
meglátásainak vizsgálata, mely téma aktualitását és jelentőségét az a 
tény támasztja alá, hogy ennek aspektusait egyetlen kutatás sem 
vizsgálja a romániai magyar kisebbségi területeken élő szülők és 
gyermekek körében. A pilot kutatás alapjául szolgáló felmérés egy 
fókuszcsoportos interjú által valósul meg, mely során négy általános 
iskola elemi osztályába járó gyermek édesanyja nyilatkozott a zenei 
neveléssel kapcsolatos véleményeik által a zenei nevelés 
fontosságáról, az iskolán kívüli zeneoktatásról, ennek előnyeiről és 
hátrányairól, valamint családjuk zenehallgatási szokásairól, közös 
zenei tevékenységeikről. A mintavétel (N=4) a romániai Bihar 
megyében történt hólabda módszerrel, az adatfelvétel pedig félig 
strukturált fókuszcsoportos interjú által valósult meg online térben, az 
adatok feldolgozása és elemzése az Atlas.ti program segítségével 
történt. Az eredmények az mutatják, hogy a zenét tanuló és zenét nem 
tanuló gyermekek szülei egyaránt látják a zenei nevelés előnyeit, 
céljai és szerepe kapcsán pedig legfontosabb szerintük a zene érzelmi 
vetülete. A szakirodalommal ellentétben a zene tanulmányi 
eredményekre vonatkozó pozitív hatása elenyésző arányban jelenik 
meg, míg a kutatásban résztvevő édesanyák a zene gyermekeik 
személyiségére vonatkozó hatásait emelték ki leggyakrabban. 
 
Kulcsszavak: zenei nevelés, extrakurrikulom, szülői vélemény, 
fókuszcsoportos interjú 
 
Abstract 
 
The aim of this research is the examination of parents' views on music 
education, which topic’s relevance is supported by the fact that no 
research examines its aspects among parents and children living in 
hungarian minority areas in Romania. This paper presents the pilot of 
the research, which was conducted through a focus group interview in 
which the mothers of children in primary schools expressed their 
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oppinions on the importance of music education, the advantages and 
disadvantages of extracurricular music education, about their family's 
music listening habits and their musical activities. Participants (N = 
4) were chosen using the snowball method in Bihor County, Romania, 
and data collection was conducted online through a semi-structured 
focus group interview, data were processed and analyzed using the 
Atlas.ti program. The results show that parents of both children who 
learn music and those who do not learn music see the benefits of music 
education, and they think the emotional aspect of music is most 
important in terms of their goals and role. Contrary to the literature, 
the positive effect of music on learning outcomes is negligible, while 
mothers in this research most often highlighted the effects of music 
on their children’s personalities. 
 
Keywords: music education, extracurricular, parental opinions, focus 
group interview 
 
 
1. Bevezetés 
 
Jelen kutatás célja a zenei neveléssel kapcsolatos szülői vélemények 
feltárása az általános iskola alsó (elemi) tagozatába járó gyermekek 
szüleinek körében, a pilot felmérés további kutatásunk alapjául 
szolgáló kérdőív megalkotásában nyújt segítséget. 

A zenei nevelés fontossága az ókortól napjainkig foglalkoztatja az 
emberiséget. Számos kutatás igyekszik megmagyarázni a zene 
jelentőségét az intellektuális fejlődésben, különféle kognitív és 
szociális fejlődési eredményekre összpontosítva (Southgate & 
Roscigno, 2009). Az elsődleges, és magától értetődő jelenség a 
zeneoktatás zenei készségekre gyakorolt fejlesztő hatása, emellett 
pedig a zenei nevelés számos transzferhatása kerül górcső alá a 
zeneoktatást vizsgáló kutatások során. 

A zenei tevékenységekben való részvétel (akár iskolában – akár 
iskolán kívül) összefüggést mutat a tanulmányi teljesítmény 
mértékével (Southgate & Roscigno, 2009). A zenei nevelés kognitív 
készségekre vonatkozó transzferhatásait vizsgálva megfigyelhető, 
hogy ez pozitív hatást gyakorol a logikus gondolkodásra, egyes 
számolási feladatokra, helyesírásra (Kokas, 1980), beszédészlelésre 
és olvasási készségre (Janurik, Antal-Lundstörm, & Józsa, 2018).  

A zenei nevelés egyik fő célkitűzése a zenei élmény megélése. A 
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zenei nevelés hatása annak emocionális erejében rejlik. A zene 
egyaránt felszabadíthat pozitív és negatív energiákat, lehet 
megnyugtató, ellazító, harmonizáló hatása, viszont lehet indulatokat, 
agressziót keltő hatása is (Antalfai, 2016).  

Kutatásunk célja feltárni a zenei nevelésre vonatkozó szülői 
véleményeket és tapasztalatokat a romániai magyar kisebbségi szülők 
körében. Célcsoportunk a 0-4. osztályos szülőkre koncentrálódott, 
mivel a tapasztalat azt mutatja, hogy a szülői bevonódás az iskolai 
oktatás ezen szakaszában a legmagasabb (Koltói, 2019).  
 
 
2. Elméleti háttér 
 
2.1. Zenei nevelés múltja és jelene Romániában 
 
A tudatos zenei nevelés gyökerei Európából indultak a XVI.-XVII. 
században. A magyarországi zeneoktatás kezdete is erre az időszakra 
tehető (Váradi, 2014). Az erdélyi zeneoktatást a nyugatról beszivárgó 
mesterek alakították, akik jelen voltak Erdély összes nagyobb 
városában. A XX. Század történelmi eseményeit követően bár Erdélyt 
Romániához csatolták, az erdélyi magyar zenei nevelés a 
magyarországi mintát igyekezett követni (Váradi & Óváry, 2021). Az 
1989-es rendszerváltást követően a romániai zeneoktatás intézményes 
formái fejlődésen mennek át.  

A romániai oktatásban, az általonos iskolai elemi szintjén a 
zeneoktatás Zene és mozgás tárgyként jelenik meg. A kerettantervben 
a 0. (előkészítő), 1. és 2. osztály számára heti két Zene és mozgás 
tanóra jelenik meg, míg 3. és 4. osztályban ez lecsökken heti egy órára 
és megjelenik heti egy órában a Játék-mozgás tárgy (Ministerul 
Educației Naționale, 2013). Az alapkompetenciák meghatározása 
után a tanterv a következőkben lebontja ezeket sajátos 
kompetenciákra, illetve tanulási tevékenységekre. A sajátos 
kompetenciák leírását követően a tanterv ajánlásokkal szolgál a 
pedagógusok számára daltanulás, illetve zenehallgatás 
szempontjából. Az említett tanterv az alábbi alapkompetenciákat 
határozza meg: 
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1. táblázat. Zene és mozgás tárgy tantervében megfogalmazott alapkompetenciák 
 

Előkészítő, I. és II. osztály III–IV. osztályok 
1. Az énekes és hangszeres 
előadóképesség, a zenei 
kifejezőképesség  
2. Az alapvető zenei kifejezőeszközök  
3. A zenei élmény iránti fogékonyság 
(Ministerul Educației Naționale, 2013, 
3) 

1. Daltanulás, éneklés játékos és 
mozgásos helyzetekben  
2. A zenei nyelvezet, az alapvető 
zenei kifejezőeszközök elsajátítása az 
életkori sajátosságoknak megfelelően 
3. Gondolatok, élmények és érzelmek 
kifejezése zene és mozgás által 
(Ministerul Educației Naționale, 2014, 
3) 

Saját szerkesztés a tantervek által 
 
Romániában a kötelező zeneoktatás mellett a zenei szakoktatás a 
zeneművészeti líceumokban és zeneiskolákban folyik, melyek az 
Oktatási Minisztérium jogszabályai alapján működnek, valamint a 
megyei tanfelügyelőségek hatáskörébe tartoznak. A közoktatás 
hálózatának szempontjából ezen zeneiskolák ugyanolyan iskolák, 
mint bármely másik iskola, azzal a különbséggel, hogy itt kiemelkedő 
mértékű és minőségű zenei képzés folyik (Szűcs, 2018). Ezek mellett 
léteznek mindenki számára elérhető Művészeti Iskolák, melyek 
igyekeznek megfelelni a gyerekektől a felnőttekig mindenki 
elvárásainak, ezért kínálatukban megtalálható a klasszikus zene, a 
népzene, a jazz, az énekszón belüli modern és népi zene, valamint a 
hangszer szekció. A művészeti iskolákban a képzés nem ingyenes, 
viszont a félévenkénti tandíj megszabásakor a lakosság átlagos anyagi 
hátterét is figyelembe veszik. Az itt megszerzett bizonyítványok nem 
adnak szakmai képesítést (Hausmann, 2017). A fent említett 
zenetanulási lehetőségek mellett a gyermekek számos intézményen 
kívüli magánórán vehetnek részt, melyeket zenetanárok, zenészek, 
zenével foglalkozó magánszemélyek kínálnak. 

Romániában az extrakurrikuláris tevékenységekkel foglalkozó 
kutatások terén nagy hiányosság figyelhető meg. A témában található 
tanulmányok száma elenyésző. Egy 2012-es kutatás eredményeiből 
kiderül, hogy a romániai fiatalok milyen arányban vesznek részt a 
különböző extrakurrikuláris tevékenységekben. Az első három 
legkedveltebb tanórán kívüli tevékenység között megtalálható a sport 
és művészeti tevékenység, illetve a környezetvédelmi szervezetek 
által szervezett extrakurrikuláris tevékenységek (Ionescu & Popescu, 
2012). 
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2.2. Szülői szerep a zenei nevelésben 
 
Régóta elfogadott tény, hogy a nevelés az egész egyénre vonatkozik, 
így a nevelés vizsgálatakor elengedhetetlen a család szerepe. A szülők 
az egyik legjelentősebb szocializációs közvetítők, akik felelősek 
gyermekeik értékrendjének kialakításáért (Kleiber, 1999). A szülők 
fontos szerepet játszanak a gyermekek tehetségének fejlődésében, így 
az iskolán kívüli –tehetséggondozó – tevékenységben is (Páskuné, 
2014).  

A tanórán kívüli tevékenységek feltételei közé tartozik a szülőktől 
származó lelki és anyagi támogatás (Xu, 2017). Az anyagi támogatás 
tekintetében Szűcs és Péter (2020) tanulmányukban bemutatják a 
Művészetpedagógiai kutatócsoport vizsgálatát, melyben az 
extrakurrikuláris tevekénységeken való részvétel és a szocio-
ökonómiai háttér kapcsolatának vizsgálatakor arra a következtetésre 
jutottak, hogy a család szocio-ökonómiai háttere befolyásolja a 
gyermekek művészeti tevékenységeken való részvételét. 
Kutatásukból kiderült, hogy az extrakurrikuláris tevékenységekben 
jellemzőbb a jobb szocio-ökonómiai hátterű családok gyermekeinek 
részvétele (Szűcs & Péter, 2020).  

A lelki támogatás a szülők zenei nevelés iránti pozitív attitűdjeiben 
nyilvánul meg (Xu, 2017). A zeneoktatába való szülői bevonódás 
(lelki és fizikai) fontosságát hangsúlyozó nézetek nem újkeletűek 
(Bugeja, 2009). A történelem során már olyan elismert zenészek, mint 
Mozart is részesült a szüleitől érkező iránymutatásban és 
támogatásban zenei tevékenységei során (Wagner, 1998).  
 
 
2.3. Nemzetközi kitekintés a szülők zenei neveléssel kapcsolatos 
megítéléseiről 
 
Peterson (2008) kutatásában a zenei extrakurrikuláris tevékenységek 
választásának motivációit vizsgálta az általános iskola 3., 5., és 7. 
osztályába járó gyermekek szülei körében Sydney városában. A 
tanulmány a kutatás eredményeként négy - szülők által leggyakrabban 
meghatározott okot emel ki, melyek a következők: a szülők hisznek 
abban, hogy a zene pozitív hatást gyakorol gyermekük kognitív 
képességeire; a szülők szeretnének „jó szülők” lenni, és minél több 
lehetőséget biztosítani gyermekeik számára; a szülők szeretnék 
biztosítani gyermekeik számára a szabad döntéshozatal lehetőségét; 



109 
 

végül pedig a szülők szeretnék ösztönözni, hogy gyermekeik 
megszeressék a zenét. 

Leong (2008) Kuala Lumpur városában végzett hasonló felmérést, 
melyben szülők és zenetanárok véleménye által tárta fel a szülők 
zeneoktatás iránti attitűdjét. Kutatásából kiderült, hogy a szülők két fő 
indokkal magyarázzák gyermekeik tanórán kívüli zeneórákon való 
részvételét. Elsősorban jellemző a szülők körében a vágy, hogy 
gyermekeik teljes körű oktatásban részesüljenek, élvezzék a 
hangszeren való játékot és ápolják a zenei képességeiket – mely úgy 
értelmezhető, hogy meglátásaik szerint a zenei oktatás egy olyan 
eszköz, amellyel minden területen maximalizálják a gyermekeikben 
rejlő lehetőségeket, és többletkészséget biztosítanak gyermekeiknek. 
A második fő ok a megkérdezett szülők körében a zeneoktatás 
lehetőségeinek kihasználása a nem zenei előnyök érdekében, például 
a gyermekek természetének, türelmének és önfegyelmének 
fejlesztése. A szülők válaszaiban felmerült az a jelenség is, melyben 
a zeneórákban gyermek foglalkoztatását látják szabadidejükben, 
szünidőkben. 

A NAMM (National Association of Music Merchants) nonprofit 
alapítvány célja a tudományos kutatások, jótékonysági és 
közszolgálati programok támogatása által az egész életen át a 
zenélésben való aktív részvétel elősegítése. A NAMM 2015-ös 
felmérésében az Amerikai Egyesül Államokban élő tanárok és szülők 
zeneoktatás iránti attitűdjeit vizsgálta. A kutatásból kiderült, hogy a 
szülők 64%-a különösen, vagy nagyon fontosnak véli a zeneoktatást. 
Ennek okát keresve a felmérésből az derül ki, hogy a megkérdezett 
szülők 79%-a erősen hisz abban, hogy a zenei nevelés pozitív hatást 
gyakorol gyermekeik tanulmányi eredményeire. Emellett, gyakran 
megjelenő indok a zenei nevelés fontosságának alátámasztására az 
önkifejezés lehetőségének biztosítása, a magabiztosság elősegítése, a 
kreativitás fejlesztése, az önfegyelem fejlesztése, motoros képességek 
javítása. 

Youm (2013) dél-koreai kisgyermekes édesanyák zenei 
oktatásával kapcsolatos felfogását, céljait és elvárásait vizsgálta.  A 
kutatás első kérdése a dél-koreai szülők gyermekeik zenei oktatásával 
kapcsolatos céljainak megértése volt kvalitatív vizsgálat által. Négy 
téma merült fel a szülők céljaival kapcsolatba: a gyermek 
fejlődésének elősegítése, a gyermek életének gazdagítása, a jövőbeli 
tanulásra való felkészítés és a zenei játék. A gyermek fejlődésének 
elősegítésével kapcsolatban fontos megemlíteni, hogy a résztvevők 
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válaszai között a zenei fejlődés mellett az érzelmi, szociális, kognitív, 
fizikai, nyelvi és kreatív fejlesztés is felmerült a zenei tevékenységek 
által. 

Magyarországon a szülők zenei neveléssel kapcsolatos 
perspektíváit Pintér és Csíkos (2020) vizsgálta az ének-zenét tanító 
tanárok (N=15), zeneiskolába járó (N=506) és nem zeneiskolába járó 
(N=536) gyermekek és szülők megkérdezése által. A kutatás 
Magyarország megyei jogú városainak (Budapest, Debrecen, 
Nyíregyháza, Pécs és Szeged) 11 általános – és zeneiskolájának 4. 
osztályától 10. osztályáig terjedt ki. A zeneoktatás legfőbb céljainak 
és feladatainak tekintetében a megkérdezett szülők az önellátó 
kulcskompetencián belül a zenei élmények biztosítását említették az 
ének-zene órák legfontosabb feladataként. Emellett, számos esetben 
említésre került a zenetanulás fejlődésre gyakorolt hatása, a zene 
transzferhatása és a személyiségre gyakorolt hatása, kiváltképp a 
tanulási és szociális kompetenciák fejlődése. 
 
 
3. Kutatás bemutatása 
 
3.1. Kutatás módszerei, mintavétel, minta bemutatása 
 
Kutatásunk kezdetén a szakirodalomfeltárást követően az alábbi 
kutatási kérdések fogalmazódtak meg: 
1. Hogyan vélekednek a romániai magyar kisebbségi 0-4. osztályos 

zenét tanuló és nem tanuló gyermekek szülei a zenei nevelés 
céljáról, szerepéről és fontosságáról? 

2. A zenei nevelés milyen előnyeit és hátrányait említik, valamit 
felmerül-e a zenetanulás által okozott változás? 

3. Mi jellemző a szülők, gyermekek és családok zenehallgatási 
szokásaira, közös zenei tevékenységeire?  
A kutatási kérdések megfogalmazása után az alábbi hipotéziseket 

állítottuk fel: 
H1: A romániai magyar kisebbségi 0-4. osztályos zenét tanuló 

gyermekek szülei fontosnak tartják a zenei nevelést és annak előnyeit 
látják a zenetanulás tanulmányi eredményekre gyakorolt 
transzferhatásai által, míg a zenét nem tanuló gyermekek szülei 
kevésbé ismerik a zenei nevelés fontosságát és előnyeit, hátrányait. 

H2: A zenetanulás hátrányait a szülők az időhiány és leterheltség 
jelenségeiben látják. 
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H3: A zenét tanuló gyermekek családjában jellemzőbbek a közös 
zenei tevékenységek és közös zenehallgatás, mint a zenét nem tanuló 
gyermekek családjában. 

A mintavétel célzottan kiválasztott szülők körében hólabda 
módszer által valósult meg (N=4 édesanya) a közösségi média 
segítségével. Egy Bihar megyei édesanyák számára szóló csoportban 
egy közösségi média felületént történt az interjúra való felkérés, az 
édesanyák önkéntes módon jelentkezhettek a beszélgetésre. 
Célcsoportunk az általános iskola 0-4. osztályába járó gyermekek 
édesanyái, az iskolán kívül zenét tanuló és zenét nem tanuló gyermek 
változó mentén. A mintavétel lezárásakor 5 édesanya jelentkezett a 
fókuszcsoportos interjúra, végül pedig 4 édesanya vett részt a 
beszélgetésben. Az interjúalanyokra vonatkozó – kutatásunkban 
releváns adatokat a beszélgetés előtt írásos formában kaptuk meg a 
szülőktől. Ezek az alábbi táblázatból olvashatók ki: 
 
2. táblázat: A kutatás mintája 
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R 36 Város Egyetem 
BA óvónő 2 7, 8 0. És 

2. nem 

K 36 Város Egyetem 
BA óvónő 2 7, 4 1. hegedű 

A 38 Város Egyetem 
BA tanár 1 8 2. dob 

H 45 Város Egyetem 
BA tanár 3 15, 11, 

3 4. zongora 

L* 37 Város Érettségi 
Magán-
vállalko

zó 
2 9 és 3 3. nem 

*(nem jelent meg) 
Saját szerkesztés 
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A résztvevőkkel egy fókuszcsoportos interjú1 zajlott le az online 
térben. A kérdések összeállításában a szakirodalomfeltárás segített. A 
hangfelvétel írásban rögzítését követően az adatokat az Atlas.ti 
program segítségével kódoltunk majd elemeztük.  
 
4. Eredmények bemutatás és értelmezése 
 
Az adatok elemzése a kutatási kérdések mentén valósul meg, így 
három fő témakört mutat be: a zenei nevelés célja, szerepe és 
fontossága – és az interjú során ehhez kapcsolódóan elhangzó 
jelenségek bemutatása; a zenei nevelés kapcsán felmerülő előnyök és 
hátrányok; valamint a családok zenei kultúrájára vonatkozó kérdések. 

Első kutatási kérdésünk a zenei nevelés céljaira, szerepére és 
fontosságára vonatkozott. A megkérdezett szülők az alábbi 
aspektusokat emelték ki jelen kérdés kapcsán: 
 
1. ábra. A zenei nevelés célja, szerepe és fontossága kapcsán elhangzott 
válaszok 
 

 
Saját szerkesztés Atlas.ti által 
 

 
1 Interjúvázlat: 1. melléklet 
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Az 1. ábrából kiolvasható, hogy az interjú során a zenei nevelés 
céljának, fontosságának és szerepének kapcsán milyen jelenségek 
fogalmazódtak meg az édesanyák körében. Az ábra fentről lefelé 
haladva mutatja be a leggyakrabban említett aspektusokat a 
legritkábbig. A zenei nevelés legfontosabb céljaként emelhető ki az 
érzelmek megélése és kifejezése, valamint az érzelmi intelligencia és 
a beszédkészség fejlesztése. Ezek mellett olyan fogalmak kerültek 
említésre, mint a világ megismerése, szorgalom, megnyugvás, a szép 
és jó észrevétele, kreativitás, kitartás, következetesség, érzékenyítés, 
csapatmunka és a tanulás segítése. 
Az érzelmi intelligencia és az érzelmek megéléséhez kapcsolódó 
szövegkiemelések: 
 
„Nem vagyunk zenész család senki visszavezetőleg x generációra 
nem zenész... viszont nagyon zenekedvelő emberek vagyunk és én 
is hiszem és vallom, hogy az érzelmi intelligencia fejlesztésében 

borzasztóan sokat jelent a zene, plusz a mi kicsi fiunk ADHD 
gyanús, hiperaktivitás gyanús és igyekeztünk megoldani, vagy 

legalábbis enyhíteni és könnyíteni a helyzetét ezzel, hogy 
kijátszhatja magát és kitombolhatja magát és a ritmusérzéke is 

fejlődik ezáltal.” (A, 38 éves édesanya) 
„Nagyon fontos szerintem a kreativitás, ami mind a zenében, mind a 
művészetben megjelenik, hogy a gyerek ki tudja fejezni magát” (K., 

36 éves édesanya) 
 
A beszélgetésben résztvevő édesanyák számos tulajdonságot és 
személyiségjegyet említenek, melyek fejlesztése a zenei nevelés célja, 
szerepe és eredménye. Emellett, megjelennek nagyobb hatáskörrel 
bíró jelenségek is: 
 

„Szerintem a művészetek a világ megismerésének egy másik 
módját tudják biztosítani és így a zenei nevelés is. Kicsit 

megtanítják látni a sorok között vagy a jelenségek mögött és 
tájékozódni a világban” (H., 45 éves édesanya) 

 
A következő kutatási kérdés a zenei nevelés előnyeire és hátrányaira 
vonatkozóan várta a szülői megítélések, vélemények 
megfogalmazását. A kérdésre összecsengően az a válasz érkezett, 
hogy a zenei nevelés számos előnnyel jár, melyek már az előző 
kérdésre adott válaszok által felsorolásra kerültek. A zenei nevelés 
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hátrányaira vonatkozóan az édesanyák konkrét hátrányt nem 
említettek, a hátrány fogalmát más szóösszetételekben fogalmazták 
meg. Az alábbi ábra a hátrányokra vonatkozó megfogalmazásokat és 
azok gyakoriságát mutatja be: 
 
2. ábra. A zenei nevelés hátrányai kapcsán felmerülő megfogalmazások 

 

 
Saját szerkesztés Atlas.ti által 
 
Ahogyan az a 2. ábrán is látható, a hátrány fogalmával kapcsolatos 
megnyilvánulások esetében leggyakrabban a hátrányt inkább 
nehézségként említő fogalom jelent meg, melyet az ezzel kapcsolatos 
szövegkiemelések támasztanak alá: 
 

„Én azt tudom mondani, hogy a 4 év alatt, nem az, hogy 
hátrányát láttam, hanem az, hogy voltak periódusok amikor úgy 

feladni szerette volna vagy… vagy nehezebben áthidalható 
időszakok, amikor tényleg úgy oda kellett állni vagy tényleg 

ilyen...tehát nem mindig volt az, amikor teljes kedvvel gyakorolt 
és akkor ezeken úgy túl kellett lendülni. Ezt mondjuk inkább 

nehézségnek mondanám, mint hátránynak, Tehát ezek a 
nehézségei voltak. Hátrányt úgy nem látok benne.” (H., 45 éves 

édesanya) 
 
Emellett, két esetben megjelent a nincs hátrány egyértelmű 
kinyilatkoztatása, valamint a rövidtávú hátrány, melynek jelentését az 
alábbi szövegkiemelés magyarázza: 
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„Hosszútávú hátrányát én sem látom egyáltalán, most a mi 
szempontunkból ugye, az ADHD szempontjából rövidtávú, 
pillanatnyi hátránya van. Tehát az én kicsi fiam hajlamos a 

feltöltésre, túlpörgésre, ugye a dobolás sem egy igazán nyugtató 
cselekmény és ha felpörög akkor nagyon nagyon-nagyon nehéz 

lenyugtatni és akkor akarja, nem tudja, túllép egy bizonyos 
határt, ami bizonyos kontrollvesztéssel jár.” (A., 38 éves 

édesanya) 
 
A másokhoz (zenét nem tanuló gyermekekhez) hasonlító hátrány 
fogalma az alábbi szövegkiemelésben jelenik meg: 
 

„Én először úgy gondoltam, hogy semmilyen jellegű hátránya 
nincs ennek, talán egy icipicike mégis van, az hogy a gyerek 

hazajön 1 órakor, egy-fél kettőkor hazajön az iskolából és alig 
tölt itthon egy fél órát, már utána rögtön mennie kell hegedűre, 
onnan zeneelméletre. Tehát hogy egy picikét fárasztó már ahhoz 
képest, hogy azokhoz képest, akik mondjuk nem járnak egy ilyen 
pluszra (…) Tehát hogy olyan szempontból, hogy egy ilyen kicsi 

gyereknek lehet, hogy ez a sok óra így megterhelő. Másokhoz 
képest, akik nem járnak.” (K., 36 éves édesanya) 

 
A családok zenei kultúrájának vizsgálata több kérdés mentén zajlott. 
Első sorban a szülők zenehallgatási szokásaira vonatkozó kérdés 
jelent meg, majd a gyermekek zenehallgatási szokásai. Kivétel nélkül 
minden esetben az ezekre a kérdésekre adott válaszok átfedést 
mutattak, mivel a gyermekek azt a zenét hallgatják, amit a szülők is, 
vagy a szülők igazodnak a gyermekek zenei igényeihez. Az alábbi 
ábra a családok zenehallgatására vonatkozó kódokat és azok 
említésének számát mutatja be: 
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3. ábra. Szülők zenehallgatási szokásai 

 
Saját szerkesztés Atlas.ti által 
 
Ahogyan a 3. ábra mutatja, a válaszadók körében legjellemzőbb a 
változatos stílusú zenék és gyermekdalok hallgatása. A szülők 
elmondása szerint megfigyelhető, hogy a szülők sok esetben 
alkalmazkodnak gyermekük zenehallgatási igényeihez: 
 

„Na most, hogyha mi hallgatunk zenét, hát… én igyekszem a 
gyerekdalokat, vagy esetleg az ünnepekhez kapcsolódó zenéket 

betenni. Például karácsonykor karácsonyi dalokat hallgatunk, de 
ha választani lehet, hogy milyen zenét hallgassunk, akkor például 

Gryllus Vilmos dalokat szoktam betenni, vagy utazás közben is 
olyan dalokat betenni, amelyek inkább őket kötik le. Inkább a 
gyerekdalok azok, amelyek dominálnak nálunk.” (K., 36 éves 

édesanya) 
 

„És amikor azt mondja, hogy „anya, rakd be ezt” vagy „anya, 
rakd be azt” már a stílusa elárulja annak a zenének, hogy ha 
arra vágyik, akkor az vajon mit jelent. Tehát már árulkodó, és 
ebből már tudjuk és következtetünk, hogy vajon mi forog az ő 
agyában. Miért pont arra a zenére, miért pont arra a stílusra 

vágyott adott pillanatban és adott hangulatban. És ez 
tulajdonképp ugyanúgy egy fajta kommunikáció, amit meg kell 

becsülni. És ugyanúgy az érzelmek kifejezése, ha nem is 
verbálisan.” (A., 38 éves édesanya) 
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Ez utóbbi idézet azt szemléleti, hogy a család hogyan igazodik a 
gyermek zenehallgatási igényeihez, kiemelve annak érzelmi 
aspektusát – ahol az egyes zenei stílusok a család értelmezésében 
bizonyos érzelmi, lelki állapotokat közvetítenek.  

Ezzel szemben olyan eset is megfigyelhető, ahol a gyermek 
alkalmazkodik a szülők zenehallgatási szokásaihoz. Ilyen jelenségről 
számol be a zenét nem tanuló gyermek édesanyja a következő 
szövegkiemelésben: 

 
„Amit mi hallgatunk az elég széles körön mozog. Tehát a rock-tól 

kezdve… (…) (A gyerekek) tényleg a mi zenénket hallgassák, 
amit mi hallgatunk, például autóban vagy rádióban.” (R., 36 

éves édesanya) 
 
Közös zenei tevékenységek tekintetében a legtöbb esetben a 
koncerteken való részvétel volt jellemző, emellett pedig két család 
esetében megjelenik a közös, családi zenélés ünnepekkor, családi 
eseményekkor. A koncertek kapcsán felmerültek a koronavírus 
világjárvány okozta koncertlátogatást korlátozó nehézségek, viszont 
említésre került akár online, akár fizetős koncerteken való részvétel 
is. 
 
4. ábra. Közös zenei tevékenységek 

 

 
Saját szerkesztés Atlas.ti által 
 
A 4. ábrán látható, hogy a leggyakrabban említett közös zenei 
tevékenységek mellett megjelennek egyedi, családra jellemző 
tevékenységek. Ilyen például a Kerekítő, amely egy baba-mama 
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foglalkozáshálózat2. A. (38 éves édesanya) családjának esetében egy 
különleges, általa szubjektív zenei tevékenységnek nevezett közös, 
családi zenei tevékenységet mesél el: 
 
„Kialakult az a szokásunk, hogy ha valakinek, vagy akár az egész 

családnak kimondottan rossz napja van, akkor beülünk az 
autóba, legyünk ketten, vagy legyünk akár mind a hárman… 

csutkára tekerjük a zenét, és mind a hárman éneklünk… és tele 
torokból…és az egyáltalán nem éneklésnek nevezhető, hanem 

kornyikálásnak és varjú károgásnak, és nagyokat nevetünk és úgy 
érünk haza – legyen az 10 perc vagy másfél óra –, hogy csorog a 

könny a szemünkből, és valahogy úgy letisztul az egész kép. 
Tehát én ezt mégis szubjektív közös programnak nevezném, mert 
a zene megnyugtat, és közös programot indukál.” (A., 38 éves 

édesanya) 
 
A kérdések kapcsán számos olyan jelenség merült fel, mely említésre 
méltó jelen dolgozatban. Az interjú során felmerülő kérdés volt a 
zenetanulás által indukált változások jelensége. Az interjúban 
résztvevő édesanyák az alábbi változásokat emelték ki gyermekükben 
a zenetanulás megkezdése óta: 
 
5. ábra. Zenei nevelés által észlelt változások 
 

 
Saját szerkesztés Atlas.ti által 

 
2 A Kerekítő Mondókázó: “Félóra höcögés, göcögés, kacagás a Kerekítő 
mondókáskönyvsorozat ölbeli játékai, mondókái, dala nyomán! Lovagoltatás, 
lógázás, hintáztatás, cirókázás, csúszdáztatás, zsuppolás élő hangszerjátékkal, népi 
hangszerekkel, népdalokkal, sétáltatókkal színesítve.” Forrás: www.kerekito.hu 

http://www.kerekito.hu/
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Az 5. ábra jól szemlélteti, hogy ebben az esetben is a leggyakrabban 
említett változás az érzelmek kifejezésének módjában rejlik az 
édesanyák véleménye szerint. Emellett, olyan tulajdonságok 
megjelenését és erősödését vallják az édesanyák, mint az önkontroll 
és az érzékenység, gyengédség.  
A beszélgetés lezárásaként felmerült a gyermekek zene iránti 
szeretetének kimutatása. A négyből két anyuka kiemelte a 
sikerélmény fontosságát, melyet gyermekeik a közönség előtt 
bemutatott zenei tevékenység által nyernek, ami ösztönzőleg hat 
rájuk. 
 

„És akkor ez, ha van egy közönség, ha van siker, ha van 
visszajelzés arra vonatkozóan, hogy ez jó, akkor… vagy hogy ő 

ebben jó, akkor öhm… akkor egyértelműen tovább tudja csinálni 
és akkor öröme telik benne.” (H., 45 éves édesanya) 

 
„Igen, amúgy én is ezt látom, hogy nagy sikerélményt ad a 

gyereknek. Bár ő csak így a család előtt szokott koncertezni, vagy 
amikor itt vannak a nagyszülők, vagy nagynéni, nagybácsi. Tehát 

amikor így összegyűlik a család és akkor na ő most előveszi a 
hegedűt. Hát most egyértelmű, hogy szeptember óta… tehát nem 
tud ő úgy hegedülni… tehát cincogtatja és nyikorogtatja és akkor 

megtapsoljuk, és a gyerek úgy el van szállva tőle, hogy az egy 
olyan sikerélményt ad neki, az egy olyan löket neki a 

folytatáshoz, hogy akkor azt mondja még többet gyakorol és 
akkor még jobban oda teszi magát. És látszik rajta, hogy úgy ez a 
lendület, ez úgy viszi előre. Körülbelül ennyi lenne.” (K., 36 éves 

édesanya) 
 
 

5. Összegzés 
 

A szülők zenei neveléssel kapcsolatos véleményét, meglátásait és 
tapasztalatait vizsgálva a kutatásból kiderül, hogy a kutatásban 
résztvevő, romániai magyar kisebbségben élő, az elemi iskola alsó 
tagozatába járó gyermekek szülei számára a zene lelki, érzelmi 
vetülete a legfontosabb szerep és célkitűzése a zenei nevelésnek, a 
szakirodalommal ellentétben – ahol sok esetben a szülők a tanulmányi 
eredmények növelésével hozzák összefüggésbe a zenei nevelést 
(Peterson, 2008; Youm, 2013; NAMM Foundation, 2015; Pintér & 
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Csíkos, 2020). Ezáltal, első hipotézisünk, mi szerint a zenét tanuló 
gyermekek szülei a zene transzferhatásában látják annak fontosságát 
és célját, csak részben igazolódott be, mert bár említésre került a zene 
tanulmányi eredményekre gyakorolt transzferhatása, ezzel szemben 
magasabb arányban jelent meg a zene lélekre és személyiségre ható 
jellege. A kutatásban résztvevő szülők egybecsengő véleménye, hogy 
a zenei nevelés pozitívan hat a személyes kompetencia kialakulására 
és fejlődésére megfigyelhető azonban, hogy az iskolán kívül zenét 
nem tanuló szülő esetében a zenei neveléssel kapcsolatos ismeretek, 
vélemények és tapasztalatok redukált számban jelennek meg szemben 
azon szülőkkel, kiknek gyermeke zenét tanul. Így első hipotézisünk 
második része, melyben azt feltételeztük, hogy a zenét nem tanuló 
gyermekek szülei kevésbé érdeklődnek a zenei nevelés fontossága, 
előnyei és hátrányai iránt, igaznak bizonyult. 

Második hipotézisünk a zenetanulás hátrányaira vonatkozott. Azt 
feltételeztük, hogy a szülők az időhiányban és gyermekeik 
leterheltségében látják a zenetanulás hátrányát. A kutatásban részt 
vevő szülők válaszai által ezen hipotézisünk is beigazolódott, hiszen 
említésre került a zenét nem tanuló gyermekekkel szembeni 
zenetanulás okozta hátrány, amit a szülők inkább nehézségként 
fogalmaztak meg hátrány helyett.  

A harmadik hipotézisünkben a családok közös zenei tevékenységei 
kapcsán azt feltételeztük, hogy a zenét tanuló gyermekek családjában 
a közös zenehallgatás és zenei tevékenységek jellemzőbbek, mint a 
zenét nem tanuló gyermekek családjában. Ezen hipotézisünk is 
beigazolódott azáltal, hogy a zenét nem tanuló gyermek édesanya a 
közös zenehallgatás kapcsán a gyermek szülőkhöz való 
alkalmazkodását említette, valamint a közös zenei tevékenységek (pl. 
koncertek) kapcsán nem nyilatkozott. 

A vizsgálat eredményei által a kutatás folytatásaként összeállítjuk 
azt a kérdőívet, mely a romániai Partiumi térségben élő magyar 
kisebbségi szülők zenei nevelés iránti attitűdjeit, véleményeit és 
tapasztalatait vizsgálja, valamint célunk egy összehasonlító 
tanulmány megalkotása, melyben a zenét tanuló és zenét nem tanuló 
gyermekek tanulmányi eredményeit hasonlítjuk össze szem előtt 
tartva a család szocio-ökonómiai és demográfiai háttérváltozóit.  
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6. Limitációk 
 
Jelen tanulmány a fókuszcsoportos interjú sajátosságai és az 
interjúalanyok kis létszáma miatt nem szolgál reprezentatív 
adatokkal. Célja a szülők zenei neveléssel kapcsolatos 
meglátásaiknak átfogó – de nem teljes körű – feltárása a további 
kérdőívek megalkotásának érdekében. A kutatási kérdések és a 
hipotézisek megfogalmazása a szakirodalomfeltárást követően 
valósult meg. A hipotézisek értelmezése és kiértékelése csupán a 
kutatásban részt vevő szülők esetében értendő, nem általánosítható. 
Emellett, a hólabda mintavételi eljárás következtében a kutatásban 
résztvevő édesanyák foglalkozásukat tekintve a minta hasonló 
összetételű, ami egyrészt torzíthat az eredményen, másrészt viszont 
azt sugallhatja, hogy a pedagógusi pályán dolgozó szülők nagyobb 
hajlandóságot mutatnak zenei neveléssel kapcsolatos véleményük 
kinyilatkoztatására.  
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KEREKES RITA 

Az ének-zene tanárszakos hallgatók pályával kapcsolatos 
meggyőződései önismeretük tükrében 

 
Absztrakt 
 
A pedagógusképzés paradigmabővülésének új árnyalata egyre 
nagyobb jelentőséget tulajdonít a tanárjelöltek már kialakult 
személyiségjegyeinek és pszichikus nézetrendszerének (Nahalka, 
2003; Falus, 2004; Szivák, 2003). Ettől a perspektívától azt várjuk, 
hogy a tanárképzés dinamikusabban tud reagálni azokra a 
mintázatokra, társadalmi változásokra, iskolai kontextusokra, 
amellyel a hallgatók által szembesülnek. Ilyen módon közelebb 
juthatunk ahhoz a gyakorlathoz, amely nem csupán a kínálatalapú, 
szolgáltató típusú iskolai tanítást helyezi előtérbe, hanem a 
szükségalapú alternatívákra összpontosít, lassanként oldva a képzés 
során tanultak és később a valós iskolai terepen tapasztalható 
kontrasztot (Falus, 2004; Henning, 2013). Az ének-zene szakos 
tanárjelöltek énképének, meggyőződéseinek monitorozása nemcsak a 
szakmai potenciálok kiaknázása miatt fontos, hanem a mentális 
egészségük, a pályán maradásuk szempontjából is mérvadó.  

Vizsgálatunkban saját fejlesztésű kérdőívet alkalmaztunk, melyet 
99 ének-zene tanárszakos fiatal töltött ki.  A leíró statisztikai 
eljárásokon kívül faktor- és klaszterelemzések segítségével jutottunk 
közelebb kutatási kérdéseink megválaszolásához.  

Tanulmányunkban a hallgatók pályával kapcsolatos énképére, 
önmagukkal kapcsolatos meggyőződéseire fókuszáltunk, ezen 
keresztül vizsgáltuk az elhelyezkedést befolyásoló motívumokat is. 
Eredményeink azt mutatják, hogy szükséges volna tanárképzésen 
belül olyan stratégiák kialakítására, amelyek segítenek egyensúlyt 
teremteni a hallgatók reális öndefiniálásának dimenziói között a 
felsőoktatás tanulmányi időszakában és a pályakezdés éveiben. 
 
Kulcsszavak: nézetkonstrukciók (beliefs), énkép, pályaelképzelések, 
ének-zene tanárképzés 
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Abstract 
 
The new nuance of the paradigm expansion of teacher education 
assigns more and more responsibility to the already formed 
personality traits and psychological outlook of teacher candidates 
Falus 2004, Henning 2013). From this perspective, we expect that 
teacher training can respond more dynamically to the patterns, social 
changes, and school contexts faced by students. In this way, we can 
get closer to the practice that not only prioritizes supply-based, 
service-type school teaching, but focuses on need-based alternatives, 
slowly resolving the contrast between what was learned during the 
training and what is later experienced in the real school environment 
(Falus 2004, Henning 2013). Monitoring the self-image and beliefs of 
vocal-music teacher candidates is not only important for the 
exploitation of their professional potential, but also authoritative from 
the point of view of their mental health and their staying in the field. 

In our study, we used a self-developed questionnaire, which was 
filled out by 99 young music teachers. In addition to descriptive 
statistical procedures, we came closer to answering our research 
questions with the help of factor and cluster analyses. 

In our study, we focused on the students' career-related self-image 
and self-beliefs, through which we also examined the motives that 
influence employment. Our results show that it would be necessary to 
develop strategies within teacher training that help create a balance 
between the dimensions of the students' realistic self-definition during 
the study period of higher education and the years when they start their 
careers 
 
Keywords: beliefs, self-image, career aspiration, voice-music teacher 
training 
 
 
1. Elméleti háttér 
 
A tanárszakos hallgatók pályával kapcsolatos elképzeléseire hatnak az 
iskolaszocializációval kapcsolatos direkt vagy látens módon nyomot 
hagyó személyes élmények. Ezek meghatározzák a hallgatók 
tanárképét, a tanári személyiség ideáját, befolyásolja a magukkal 
szemben való meggyőződéseiket, hitüket, hatással van a gyakorlati 
cselekvéseikre, és magára az új ismeret befogadásának pszichikus 
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képességére is (Szivák, 2003; Nahalka & Dudás, 2005). A belépő 
hallgatók előzetes tanári mintáinak, pályaelképzeléseinek 
megismerése hozzájárulhat a képző intézmények tantárgypedagógiai, 
szakmódszertani megújulásához, a tanulmányi időszak 
produktivitásához (Szivák, 2003; Falus, 2004).  

Pajares (1992) és Richardson (1996) nézetkonstrukciókkal 
(beliefs) kapcsolatos felfogásában közös vonás, hogy a hivatással 
kapcsolatos meggyőződéseket (hitek, nézetek) elkülönítik, 
függetlenítik a tudás dimenziójától. A fiatalok prekoncepciói szoros 
összefüggésben vannak a tanári magatartásformákkal, azaz a 
meggyőződési szisztémák, és az ebből eredő attitűdök kevésbé 
elhatárolhatók egymástól (Richardson, 1996). A hallgatók szakmai 
nézetei, saját maguk megítélése (énhatékonyság, szubjektív nézetek) 
gátolja vagy generálja a professzionális fejlődést, megszabja az 
oktatási-nevelési stratégiák befogadásának képességét (Szivák, 2003; 
Nahalka, 2003). A tanárszakos egyetemisták személyes 
tapasztalatokon nyugvó feltevései szűrő szerepet töltenek be, hatást 
gyakorolva ezzel a képzés sikerességére (Goodman, 1988; Pajares 
1992; Szivák, 2003; Bárdossy & Dudás, 2011). Az előzetes 
feltevéseik filtere gyakran csak az azonos vonásokat tükröző 
pszichikai momentumokat engedi beépülni (Szivák, 2003). 
Richardson (1996) ezt a jelenséget azzal magyarázza, hogy a nézetek 
kognitív összetevőkből állnak össze, míg az ebből következő 
különböző magatartásformákat affektív komponensek alkotják 
(Richardson, 1996). A kialakult attitűdök skálája határozza meg a 
tanári tevékenység minőségét (Lévai, 2014). 

Az általános és középiskolai évek alatt megszerzett 
nézetkonstrukciók változtathatóságáról megoszlanak a kutatói 
vélemények.  Ennek egyik magyarázatát abban keresik, hogy a 
tanárszakos hallgatók tanításról alkotott elképzelései a tanítás-tanulás 
folyamatát leszűkítik az információátadásra és a memorizálásra, azaz 
a megfelelő kérdések és válaszok halmazára (Brookhart & Freeman 
1992). Ez egyben azt is jelentheti, hogy nem magát a tantárgyat 
tanítja, hanem a valamilyen megmérettetésre való (portfóliószerű) 
felkészítés kerül fókuszba, ezzel azonosítva az oktatás tanárra háruló 
felelősségét (Falus, 2004). A saját iskolai neveltetéssel kapcsolatos 
tapasztalatok sémájának alkalmazása látens módon jelenik meg a 
hallgatók és pályakezdők eszköztárában (Falus, 2001a, 2001b; Schon, 
1983, 1987), gyakran felülírva a képzésük elméleti ismereteinek 
gyakorlatba való beépülését (Varga & Ludányi, 1994; Nahalka, 2003; 
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Falus 2004).  Ez magyarázhatja azt a jelenséget, hogy a 
pedagógusképzés struktúrája, tartalmi elemei izoláltnak, 
életszerűtlennek tűnnek az osztálytermi légkörben. 

A kutatók úgy vélik, hogy a hallgatók prekoncepcióiból fakad az 
elmélet és a gyakorlat feloldhatatlannak tűnő ellentmondása (Falus, 
2001a, 2001b; Szivák, 2003). A tanárképzés valójában nem találja a 
közös nyelvet, a tudományos fogalomhasználat nem illeszkedik az 
iskolai környezetbe, így nem tudja felülírni a tapasztalati mintákat 
(Nahalka, 2003).  A probléma egy másik aspektusa a sztereotípiák 
szubjektív jellege, a képzés nem tud egyénileg reagálni ezekre, nem 
tud személyre szabottan igazodni ezek megdöntésére (Falus, 2004). A 
kommunikáció közös nyelvezetének kialakulását az is nehezíti, hogy 
a felsőoktatásban elméleti tárgyakat oktatók egy részének nincsenek 
köznevelési tapasztalatai.  

A hit- vagy meggyőződésrendszerek szélesítésének, a 
nézetformálásnak egyik lehetséges útja az elmélet ismeretek és 
gyakorlati kipróbálás szinkronizálása (Falus, 2004; Dudley, 2013). 
Jelenleg ez leginkább a tanárképzés negyed-ötödévére szorul, az 
utolsó évet szentelik az összefüggő tanítási gyakorlatnak. 
Napjainkban vannak olyan jellegű kezdeményezések, amelyek a 
felsőfokú tanulmányok kezdetétől szorgalmazzák a valós iskolai 
közeggel való találkozást. 

A közös gondolkodás és az azonnali kipróbálás folyamata, a 
gyakorlatból leszűrt tapasztalatok visszakonvertálása az elméletbe 
fontos állomása lehetne az előzetes prekoncepciók átformálásának, 
árnyalásának. Ezt több nemzetközi vizsgálat is megerősíti. 

Rientiesa, Brouwerb, és Lygo-Bakera (2013) eredményei is azt 
mutatják, hogy a legcélravezetőbb az elméleti ismeretek azonnali 
gyakorlati beágyazottsága. A tudás integrálásával, az alkalmazási 
lehetőségek folyamatos csatolásával a képzésben résztvevők 
eredményesebben tudnak hatással lenni a tanulási-tanítási 
folyamatokra a hagyományos módon közvetített elméleti 
ismeretátadással szemben. Normál tanulási kereteknél, a tradicionális 
oktatási formák arra készítenek fel, mi várható a képzés után, nem 
pedig arra, hogy a tanárjelöltek, hogyan alkalmazzák a megszerzett 
ismereteket (Rientiesa, Brouwerb & Lygo-Bakera,, 2013). A tanári 
közvetítés hatékonyságát nem feltétlenül a szaktudományban való 
jártasság határozza meg, hiszen annak az iskolai szinten 
megnyilvánuló szintjét minden résztvevő elsajátítja. A tanulók 
teljesítményével elsősorban a tantárgypedagógia kompetenciák 
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mutatnak összefüggést. A tanítás módszereinek deficitjét oldhatja fel 
az elmélet és gyakorlat egymásra épülő, és párhuzamosan futó 
megvalósulása a tanárképzés színterén (Henning, 2013). 

Az elemző hospitálásoknak a belépéstől nagyobb jelentőséget 
kellene tulajdonítani. A probléma gyökere onnan is eredeztethető, 
hogy a hallgatók nem tudatosan szemlélik, amit látnak.  Fokozni kell 
az érdekeltséget a megfigyelt tanórák iránt. A tanórák jegyzetelése 
során a feladattípusok, mondatbankok, a szakmai és pedagógiai 
terminológiák, kifejezések megőrzésére, elemzésére fel kell hívni a 
figyelmet. Meg kell tanulni látni az órát megelőző, majd utána 
következő folyamatokat, ahhoz, hogy idővel beérjenek a tanítással 
kapcsolatos látens és direkt módon ható momentumok. A tanárképzés 
egyik kiemelt feladata az előítéletek megismerése, majd átformálása 
az egyéni támogatás lehetőségének és képzés hatékonyságának 
érdekében (Falus, 2004). A mentortanárok lehetnének kulcsfigurái a 
hallgatók egyéni fejlődésének. Ennek egyik kritériuma a tapasztalatok 
visszacsatolása az egyetem felé, míg egy másik feltétel a 
gyakorlatvezető tanárok küldetéstudatában, hozzáértésében rejlik.  

A hallgatói nézetek vizsgálatának egy érdekes dimenziója az 
elköteleződéssel kapcsolatos összefüggések feltárása. Henning (2013) 
longitudinális vizsgálatában arra mutat rá, hogy a tanárjelöltek és 
oktatók rendszeres együttes munkavégzése, többlet tevékenysége 
fokozza a fiatalok pálya és az iskola iránti elkötelezettséget, jobban 
garantálja a tartósabb megmaradást a szakmában (Henning, 2013). A 
bevonódás mélységét az oktatókkal/tanárokkal való kapcsolat 
minősége határozza meg, erősíti a tanulási kedvet. A kutatók arra a 
meglepő ellentmondásra hívják fel a figyelmet, hogy a hallgatói 
autonómia túlsúlya csökkenti az elhivatottság szintjét, fokozhatja a 
tanulmányi kudarcokat, megteremtve a lehetőségét a 
lemorzsolódásnak (Uden, Ritzen & Pieters, 2014) 

A tanárszakos hallgatók énképét gyakran jellemzi túlzott 
önbizalom (Weinstein, 1989; Garvis, 2009). Énhatékonyságuk 
megítélése, magabiztos fellépésük koncepciói nem a felsőoktatáshoz 
kötődő forrásokból táplálkoznak ebben a tanulmányi periódusban 
(Tschannen-Moran & Woolfolk Hoy, 2007). Weinstein (1989) 
kutatási eredményei azt igazolták, hogy az egyetemisták gyakran 
megkérdőjelezik az elméleti ismeretek szükségességét, a tanítás 
tanulását a professzióval szemben a gyakorlat prioritásához kötik. A 
„jó tanár” kategóriáját a személyes tulajdonságoknak és az 
affektivitásnak tulajdonítják a képzés időszakában (Weinstein, 1989). 
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Az önmeghatározás formálódásában, a szakmai identitás 
kialakulásában a tapasztalati élmények meghatározóak (Super, 1968). 
A képzési rendszerben megtett út, a másokkal való közösségi 
érintkezésben betöltött szerepek kipróbálása csökkenti a hallgatók 
túlzóan pozitív énképét. Ennek mértéke annak függvénye, hogy 
énképhez képest mennyire kap eltérő visszajelzést a társaitól, az 
osztálytermi közösségektől (Weintsein, 1989; Draves, 2019). 
 
 
2. Kutatás 
 
2.1. Minta és módszer  

 
2021 márciusában online formában került sor az ének-zene szakos 
hallhatók felmérésére. Az egyetemisták eléréséhez a tanulmányi 
osztályok, és az ének-zene tanszékek, intézetek vezetőinek segítségét 
kértük. Az intézmények személyes felkeresésére a járványügyi 
helyzet miatt nem volt lehetőség. Kutatásunk célja az volt, hogy minél 
több dimenzióban megismerhessük a jelenleg képzésben résztvevő 
fiatalokat, feltárjuk a rájuk jellemző sajátosságokat.  
Az adatgyűjtéshez a Debreceni Egyetem, az Eszterházy Károly 
Egyetem, az Eötvös Lóránd Tudományegyetem (budapesti és 
szombathelyi képzése), a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem, a 
Nyíregyházi Egyetem, a Pécsi Tudományegyetem és a Szegedi 
Tudományegyetem ének-zene tanárképzésében résztvevőket 
vizsgáltuk. A tanulmányi osztályok tájékoztatása alapján az osztatlan 
ének-zenei képzésben résztvevők számát az 1. táblázatban közöljük. 
(Az Eszterházy Károly Egyetemről és a Pécsi Tudományegyetemről 
nem kaptunk adatokat.) 
 
1. táblázat. Az ének-zene tanárszakos hallgatók száma 
 

DE EKE ELTE LFZE NYE PTE  SZTE 
12 n.a. 77 19 33 n.a. 19 

 
Az egyetemek által kutatásunkhoz rendelkezésre bocsátott összevont 
adatok, valamint a képzési szintek változatossága miatt az elénk táruló 
kép igencsak árnyalt. A fenti intézmények ének-zene tanárképzésben 



130 
 

résztvevő hallgatóinak 54,1%-a válaszolt kérdőívünkre (N=99). 
Tanulmányukban az osztatlan tanárszakosokra koncentrálunk. 

Vizsgálatunkban a leíró statisztikai eljárásokon kívül faktor- és 
klaszterelemzések segítségével jutottunk közelebb kutatási 
kérdéseink megválaszolásához. Tanulmányunkban a hallgatók 
pályával kapcsolatos énképére vagyunk elsősorban kíváncsiak. 

Munkánkban olyan kérdésekre keressük a választ, hogy milyen 
feltételeket, kihívásokat kellene biztosítani egy általános iskolának 
ahhoz, hogy vonzó legyen a fiatalok számára. Érdekel bennünket 
továbbá, hogy van-e összefüggés a társadalmi háttérváltozók és 
pályával kapcsolatos énkép, nézetek általunk létrehozott 
csoportváltozói között. 

 
 

2.2. Pályával kapcsolatos elképzelések, énképek 
 
A pedagógushivatással kapcsolatos hallgatói nézetek feltárását 
kiemelten fontosnak tartjuk az elhelyezkedési szándék és a pálya 
megtartó ereje szempontjából. Az egyetemisták meggyőződéseinek 
vizsgálata során a leíró statisztikai eljárásokon kívül független 
faktoros modelleket állítottunk fel, t-próbát, klaszter- és Anova 
elemzéseket futtatunk le. 

Az általános iskolák humánerőforrásának pótlása komoly kihívást 
jelent az oktatási rendszer számára. Megkérdeztük az ének-zene 
tanárszakos hallgatókat, mit kellene kínálnia egy általános iskolának 
ahhoz, hogy vonzó legyen számukra. Ebben az esetben az 1-es a 
nagyon fontos, a 2-es a fontos, a 3-as a közepesen fontos, a 4-es a nem 
nagyon fontos, az 5-ös az egyáltalán nem fontos minősítést jelentette, 
így az átlagok közül a kisebb értékek jelzik a hangsúlyosabb 
tényezőket.  
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2. táblázat. Az általános iskolára vonatkozó hallgatói igények 
 

 Átlag N 
próbaterem, szaktanterem 1,63 97 
több művészeti ág jelenléte az iskola profiljában 1,71 99 
a tantestület azonos állásponton van a szülőkkel való 
együttműködés és konfliktuskezelés kérdéseiben 

1,72 99 

egyedi kezdeményezésű iskolán kívüli programok 
támogatása 

1,84 96 

a tantestület azonos állásponton van az iskolai fegyelem 
kezelésében 

1,90 98 

kórusvezetés 1,95 99 
országos megmutatkozási lehetőségek támogatása 2,22 99 
önálló hangversenyek szervezése 2,28 99 
osztályfőnöki tevékenység 2,33 99 
emelt szintű ének-zenei képzésben való tanítás 2,33 99 

 
A felvázolt alternatívák közül leginkább a szaktanterem igénye 
emelkedett ki, az egyetemisták 51%-a nagyon fontosnak, 34%-a 
fontosnak, kb. 9%-uk közepesen fontosnak tartotta. A hallgatók 
válaszai alapján az rajzolódik ki, hogy vonzó számukra, ha az 
iskolában több művészeti ágat tanítanak. Feltételezhető, hogy a 
művészet iránt nyitottabb iskolai profil kedvezőbb környezetet teremt 
az ének-zene tárgynak is. A skála minimális szélsőségét nem jelölte 
meg senki, a nagyon fontos (47%) és a fontos (36%) kategória 
emelkedett ki egyértelműen, csupán 13% ítélte meg közepesen 
fontosként, kb. 2 hallgató vélte úgy, hogy ez nem nagyon fontos.  

Az iskolák klímáját nagyon meghatározza, ha a tantestületi kohézió 
kiterjed a tanulókkal és a szülőkkel való együttműködésre és 
problémakezelésre is. Minél egységesebben tekint a kollektíva a 
konfliktusok, fegyelmezési kérdések megoldására, annál nagyobb 
védelmet élveznek a pedagógusok egyénileg is. Ez a pályakezdők 
számára jelentős segítség lehet, amikor a szakmai feladatokon túl 
pedagógiai kihívásokkal is szembesülnek. A 2. táblázatban láthatjuk, 
hogy a szülőkkel való kapcsolattartás egységes álláspontját, normáit 
helyezték előtérbe a válaszadók (1,72), míg az iskolai fegyelem az 5. 
helyen szerepel (1,90). A hallgatók pályával kapcsolatos 
elképzeléseiben kidomborodik az egyedi kezdeményezésű programok 
igénye is (1,84).  

Érdekesnek találjuk, hogy az emelt szintű ének-zenei képzésben 
való tanítás nem motiválja a hallgatókat. Az osztályfőnöki 
tevékenységgel egyetemben a legkevésbé jelentősnek tartják (2,33).  
Ez azért különös számunkra, mert az ének-zene tárgy emelt 
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óraszámban 3 tanórát és kórusfoglalkozásokat foglal magában, amely 
nagyobb szakmai kiteljesedést és presztízst biztosít a normál tantervű 
osztályokkal szemben. Ennek egyik oka valószínűleg az, hogy a 
hallgatók többségének nincs gyermekkori emléke, esetleg túl nagy 
kihívást jelentenek számukra a zenetagozattal járó kötelezettségek.  

Az alternatívák átlagértékei arra utalnak, hogy a hallgatók jelentős 
része még a hivatás felszínét érzékeli. Mélyebb, szakmailag 
specifikusabb nézeteiknek megismerésére ezek az opciók nem voltak 
alkalmasak.  
 
 
2.3. A pályával kapcsolatos énképek faktorai és a társadalmi 
háttértényezők összefüggései 

 
Kutatásunkban a hallgatók egyéni nézeteit célzó 34 állításból 
független faktoros modellt hoztunk létre, melynek Kaiser-Meyer-
Olkin-kritériuma (KMO index 0,690) 69%-ban igazolja változóink 
csoportosítását.  

Az első faktorba tömörülő állítások magasabb szakmai 
önbecsülésről (szakmai önbizalom), ambícióról, énhatékonyságról 
tanúskodnak. Ebben a változócsoportban találjuk a legnagyobb 
faktorsúlyt (0, 812). A második faktorunknak a magabiztos fellépés 
címkét adtuk, alapvetően önmagát jól pozicionáló karaktert tükröznek 
a benne megfogalmazott kijelentéseink. A harmadik 
változócsoportunk megnevezése az elit iskolákban lehetséges 
pályaívet demonstrálja (elit karrier). A szakmai specifikumokon 
túlmutató pedagógiai attitűdöket, rátermettséget szimbolizáló 
állításokat rendez egybe a negyedik faktor (pedagógia rátermettség). 
Változóink ötödik tárgykörében félelmek, gátlások, frusztrációk 
jelennek meg, míg az utolsó faktorban szereplő kijelentések az alulról 
való építkezés, a fokozatos előrelépések elvét követik („kicsiből 
indulva”).  

Az általunk felállított pályával kapcsolatos nézetkonstrukciók 
faktorait összevetettük a társadalmi változókkal. A minta nemek 
szerinti megoszlása a pedagóguspályára jellemző női dominanciát 
mutatja (68,7%), a hallgatók 31,3%-a férfi.  
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3. táblázat. A pályával kapcsolatos énfaktorok és nem  
 

 t-érték p (Sig.) 
szakmai önbizalom 1,943 ,055 
pedagógiai rátermettség 2,886 ,005 

 
A kétmintás t-próba vizsgálat során a nők magasabb átlaggal (M 
0,2010060; σ 0,85630272) szerepeltek a pedagógiai rátermettség 
faktorában (t 2,886;  df 92; p 0,005). Ebben a faktorban plusz 
energiabefektetéseket tartalmazó állításokat is találunk, a női 
egyetemisták ezekkel való azonosulása nem annyira meglepő a két 
nem fiatal felnőttkorára jellemző sajátosságok miatt sem.  A szakmai 
önbizalom faktora is határértéken mozog, ebben az esetben is a 
gyengébbik nem többsége érezte úgy, hogy értékeinek tudatában 
magasabb szinten ambicionált, dinamikusabb énhatékonysággal bír. 

Az állandó lakhely település típusa, a szubjektív anyagi tényezők 
és a faktorok közötti kapcsolatot varianciaanalízissel kívántuk 
feltárni, azonban nem találtunk szignifikáns összefüggést a pályával 
kapcsolatos én-konstrukciókkal egyik változó esetében sem.  

A család objektív anyagi változóiból létrehozott faktorok esetében 
gyenge korrelációt találtunk a kicsiből indulva kategória és család 
extra anyagi mutatói között (r=0,260 p <= 0,05). A felszereltebb 
háztartási háttérrel rendelkező hallgatók, pályájuk elején kevésbé 
szeretnék megmérettetni magukat, ezért a kisebb települések, és a 
szakmailag kevésbé kiemelkedő munkahelyi környezetet részesítik 
előnyben. 

A szülők zenei tanulmányai és a hallgatók egyéni 
meggyőződésének faktorai között újfent t-próbát alkalmaztunk, 
azonban egyik szülő esetében sem volt kimutatható kapcsolat egyik 
kategóriával sem. Azonban az édesanyák közel 44,7%-a tanult 
intézményes keretek között zenét, amely a két mintás t-próba során 
majdnem szignifikáns összefüggést eredményezett a magabiztos 
fellépés változócsoportjával (t 1,901; df 92; p 0,060). Érdekes, hogy 
az édesapáknak a 21,3%-a tanult zenét, de t-próba eredménye az 
anyákhoz hasonló (p 0,060; t -1,905; df 92), ugyanebben a faktorban.  

 Az egyetemisták általános iskolai korosztályban végzett 
zeneiskolai tanulmányainak a pedagógia rátermettséggel kapcsolatos 
meggyőződésre van szignifikáns hatása (t = 2,068; p 0,041), melyet 
szintén a t-próba igazolt. Relevánsnak véltük a középiskolában 
folytatott, felvételi előtt történő hangszertanulás kapcsolatát vizsgálni 
az énhiedelmek változócsoportjaival, de egyik esetben sem nyert 
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igazolást. Ez a jelenség arra utal, hogy az általános iskolai 
korosztályban végzett zenei tevékenységek lényegesen mélyebb 
benyomásokat hagynak, mint a későbbi tanulmányi időszakok.  

Feltételezzük, hogy az önmagukkal és a hivatással kapcsolatos 
nézeteikre (beliefs) hatással van, milyen középiskolákból érkeztek az 
ének-zene tanárképzésbe. 

 
4. táblázat. A középiskola típusa és a pályakép faktorainak összefüggései (Anova) 
 

 df F érték p (Sig.) 
szakmai önbizalom 2 2,871 ,062 
kicsiből indulva 2 3,235 ,044 

 
Az egylépéses (One Way) Anova eljárást alkalmazva azt tapasztaltuk, 
hogy a hat általunk felállított faktor közül csak a „kicsiből indulva” 
mutat szignifikáns kapcsolatot a középiskolák típusaival (p 0,044).  

Ennek („kicsiből indulva”) a faktornak az állításaival a 
gimnáziumban végzettek azonosultak magasabb aránnyal, de 
szignifikánsan nem tudjuk őket megkülönböztetni a művészeti 
szakgimnáziumokból érkezőkkel (A Dunett T3 próba csak a 
gimnazisták és a középiskolások között észlel szignifikáns 
különbséget (p 0,003)). Ez azt jelenti, hogy akár a gimnáziumban, 
akár a szakgimnáziumban érettségizett egyetemistákról van szó, 
fokozatos kihívásokkal szeretnének szembesülni, kisebb feladatokat 
szeretnének megoldani, kis lépésekben haladó tapasztalatszerzésre 
vágynak. Úgy vélik, kisebb települések, kevésbé teljesítményorientált 
intézményében jobban tudnának boldogulni. Mindamellett érdemes a 
későbbiekben foglalkoznunk a szakmai önbizalom faktorával is, 
amelynek szignifikanciája nem áll távol a határértéktől (p 0,062). 

 
 

2.4. Életvezetési kompetencia és a pályaképpel kapcsolatos 
nézetek 

 
Úgy véltük, hogy a hallgatók életvezetési kompetenciái és a 
pályaképpel kapcsolatos nézeteik összefüggésben lehetnek. Kiss 
István 2009-ben az egyetemista populációt életvezetési kompetenciáit 
mérte fel. Mivel ezek változói erősen korrelálnak egymással, így 
kutatói döntésünk alapján a hierarchikus klaszterfát rajzoltunk ki, 
majd az ez alapján kirajzolódó változócsoportokra faktorelemzést 
futtatunk le. 
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A főkomponens-elemzés során 5 faktort különítettünk el. Az első 
változócsoportban a legfajsúlyosabbnak az együttműködési 
készségeket éreztük annak ellenére, hogy ennél többről is szó van az 
állítások mögött. A sikeres kooperáció komponensei közé tartoznak 
az önszabályozó motívumok, amelyek hozzásegítenek bennünket a 
másokra való fókuszálásban. De az önreflexió, elemző attitűdök, 
kialakult egyéni értékrend, és a problémamegoldó készség is éppúgy 
részét képezi, mint a mások igényeinek érzékelése. A legmagasabb 
faktorsúlyok (0,7 felett) az együttműködéshez és az önálló 
tudásszerzéshez kötődtek. 

 A változók második faktora kifejezetten a problémamegoldó 
készség köré csoportosul, de megjelennek benne a tanulással 
kapcsolatos motívumok is, mint az önszervezés, mintakövetés, 
újraalkotás, tervezés. A legmagasabb faktorsúlyok egyéni reakcióira 
fókuszálnak, a tervek megvalósításának lépéseire, a másokkal való 
interakciókban és vagy feladatokban való helytállást helyezi 
középpontba. A 0,7 feletti faktorsúlyok kizárólag a 
problémamegoldáshoz és a hallgatók terveihez kötődnek, míg a 0,6 
feletti értékek az egyén önképviseleti motívumait és a tanult minták 
alkalmazását helyezi előtérbe.  

Az általunk kommunikációként elnevezett változók egy része a 
magabiztos fellépés ismérveit is magában foglalja, a gondtalan 
verbális kapcsolatfelvétel kategóriáját képezik. Mindezekkel egy 
faktorba rendeződtek azok az állítások is, amelyek a világban való 
tájékozódással, a naprakész információk birtoklásával, közéleti 
érdeklődéssel, esetleg aktivitással párosulnak.  A legmagasabb 
faktorsúlyokkal a gördülékeny megszólalások, kapcsolatfelvétel, 
önképviselet állításai rendelkeznek, míg a legalacsonyabb értékeket a 
hírvilágban való tájékozódás és a csoportmunka hordozzák ebben a 
faktorban. 

A negyedik faktorba olyan állítások rendeződtek, amelyek egy 
megkomponált, tervszerű tanulmányi ívet tükröznek. Ennek részét 
képezi az időkezelés, az előre gondolkodás képessége, az önkontroll 
és a mértékletesség szellemi és fizikai megnyilvánulása is. A 
legerősebb faktorsúlyok (>0,7) egy kivételével tanulási 
mechanizmusokhoz köthetők, míg a 0,6 –os értékekhez tartozó 
állítások már az életvezetés más dimenzióit is érintik. A tudatosság 
változóinak csoportjában a legalacsonyabb faktorsúllyal a minőségi 
táplálkozás rendelkezik. 
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Az életvezetési kompetencia ötödik faktorát összesen 5 változó 
alkotja. Habár új faktorba rendeződtek ezek az állítások, azonban 
nagyon hasonlóak a tudatosság faktorához. Az árnyalatnyi különbség 
talán abban fogalmazható meg, hogy itt érezhető valamiféle 
kötelességtudat megjelenése is.  

Úgy véltük, hogy a Kiss által (2009) létrehozott HDSEQ-HE 
kompetenciákra létrehozott változócsoportjaink és a pályaképpel 
kapcsolatos meggyőződések, énképek faktorai korrelálhatnak 
egymással. 

 
 

5. táblázat. A HDSEQ-HE és a pályával kapcsolatos énképek korrelációja 
 

 tudatosság célorientált kommunik
áció 

probléma-
megoldóké

szség 

együttműk
ödés 

szakmai 
önbizalom 

r  ,444 
p , 000 

  r  ,590 
p ,000 

r ,656 
p ,000 

magabiztos 
fellépés 

  r   ,578 
p   ,000 

  

frusztráció r -,311 
p ,003 

r  -,464 
p   ,000 

 r - ,327 
p ,002 

 

 
A szakmai önbizalommal rendelkező hallgatók a Pearson-féle 
korrelációs együttható alapján közepes pozitív megfelelést mutatnak 
a tudatosság (r 0,444), a problémamegoldókészség (r 0,590) és az 
együttműködés (r 0,656) faktorával. A szaktárgyi tudásukban 
önbizalommal rendelkező egyetemisták életvezetési képességeikben 
is hordozzák a tervszerűséget, rugalmas gondolkodásuk révén 
megbirkóznak a nehézségekkel, szociális készségeik fejlettek, 
könnyen teremtenek kapcsolatot másokkal. A társas készségekhez 
soroljuk a kommunikációs faktor itemjeit is, ami összefüggést mutat 
a közösségeken belül központi helyet elfoglaló, jól pozicionáló 
személyiségjegyekkel (magabiztos fellépés). A frusztráció 
tárgykörében megjelenő gátlások, félelmek, önbecsülésükben 
alacsony szintet mutató tanárjelöltek a tudatosság (r -0,311), 
célorientáltság (r -0,464) és a problémakészség (r -0,327) faktorában 
is deficitet mutatnak, közepesen negatív kapcsolat jellemzi 
valamennyi korrelációt. 

Varianciaanalízis segítségével próbáltunk kapcsolatot keresni az 
emelt szintű tagozattal kapcsolatos attitűd és az életvezetési 
kompetenciák általunk létrehozott faktorai között. 
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6. táblázat. A HDSEQ-HE faktorok és az emelt szintű képzés összefüggései 
 

HDSEQ-HE df F érték p 
tudatosság 2 2,643 ,077 
problémamegoldókészség  2 3,427 ,037 

 
Azt vártuk, hogy szinte valamennyi faktorral (együttműködés, 
kommunikáció, tudatosság, célorientált, problémamegoldó készség) 
kapcsolatot mutat a vizsgált item, de csak a problémamegoldó készség 
faktorával találtunk szignifikáns kapcsolatot (df 2; F-érték 3,427; p 
0,037). A szignifikancia-szinthez még legközelebb a tudatosság 
faktora van. (p 0,077; F-érték 2,643; df 2). 

Eredményeink azt mutatják, hogy akinek alacsonyabb a 
problémamegoldó készsége, annak nem fontos, nem vonzó a 
zenetagozaton való tanítás. Míg az ilyen képességeket magasabb 
szinten birtokló egyetemistákra motiválóbban hat a magasabb 
óraszámmal járó szakmai elvárásoknak való megfelelés. Ezeken a 
faktorokon belül a Post Hoc teszt Dunnett T3 próbája nem mutatott ki 
szignifikáns különbséget a különböző kategóriák között. 

 
 

3. Összegzés 
 
Munkánkban az ének-zene tanárszakos hallgatók pályával 
kapcsolatos meggyőződéseit vizsgáltuk saját fejlesztésű kérdőívünk 
alapján két kérdéskör mentén. Elsőként az általános iskolákkal 
szemben megfogalmazott elvárásokra összpontosítottunk, majd a 
hallgatók pályával kapcsolatos nézeteit vetettük össze a társadalmi 
változókkal és az életvezetési kompetenciák általunk felállított 
faktoraival. 

A tanárjelöltek általános iskolával kapcsolatos igényeiben a 
szaktantermi infrastruktúra, a különböző művészeti ágak együttes 
jelenléte, valamint a konfliktuskezelések és együttműködések 
tantestületi kohéziója domborodott ki.  

Figyelemre méltó és a szakma jövőjét tekintve kedvezőtlen 
felfedezés az emelt szintű tanítás népszerűtlensége. Azért tartjuk 
fontosnak, hogy az ének-zene szakos egyetemisták elköteleződjenek 
az alapfokú tanítás felé, mert ennek hiánya hosszútávon negatívan 
befolyásolja a tanulók iskolán kívüli, vagy tanórán kívüli zenei 
tevékenységét is (beiratkozók számának csökkenése, lemorzsolódás 
növekedése.) Az emelt szintű ének-zenei képzés oktatókörének 
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kiürülése veszélyezteti a többszólamú éneklési kultúra megmaradását 
és rontja a közönségnevelés hatékonyságát.  

Az életvezetési kompetenciák általunk létrehozott faktorai közül a 
zenetagozat felé való motiváció a problémamegoldókészség 
nívójához kötődött, de a tudatosság változócsoportja is felkeltette 
magyarázó tényezőként az érdeklődésünket. A HDSEQ-HE és a 
pályaelképzelés énképeihez tartozó faktorok korrelációjánál 
evidenciaszerű összefüggéseket igazoltak az eredményeink. A 
problémamegoldó készségek együtt járnak a szakmai önbizalommal, 
míg a frusztrációs beállítódásnál a tudatosság, a célorientáltság és a 
problémamegoldókészség hiányáról halmozottan beszélhetünk. 

Szükségesnek tartjuk olyan lehetőségek megteremtését a 
felsőoktatásban, amelyek az általános iskolák és az egyetemek 
szorosabb együttműködésének köszönhetően pozitív 
megerősítésekkel járul hozzá a hallgatók szakmai énképének 
javulásához. 
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LEHOTKA ILDIKÓ 

A zongora szerepe az általános iskolák ének-zene óráin – 
az Oktatási Hivatal által kiadott tankönyvek és a NAT2020 

ének-zene kerettanterve alapján, valamint az ének-zene 
tantárgyat tanítók véleménye szerint 

 
Absztrakt 
 
Az ének-zene órák számos részfeladatból épülnek fel: az éneklés, a 
zenei írás-olvasás, a szolmizáció, a formatan, a hangközök és 
hangzatok ismerete, a zenetörténet a felsőbb évfolyamokban és a 
zenehallgatás is egy-egy tanítási egységbe tartozik. Dolgozatunk 
tárgya a zongora ének-zene órai szerepének vizsgálata. 
Dokumentumelemzésünk a 2020-ban megjelent módosított NAT 
ének-zene kerettantervén és az erre épülő tankönyveken alapul. Bár a 
2021/2022-es tanévben hat évfolyamon történik a tantárgy tanítása az 
új oktatási dokumentumok alapján, azonban a kerettanterv 10 
évfolyamra közli az ének-zene tanításának feladatait. A 2020-as 
NAT-hoz illeszkedő ének-zene kerettanterv teljes, ezért a 
dokumentumban jelzett művek alapján vizsgáljuk a 3-4., és a 7-8. 
osztály tananyagát is. A tankönyvekben, a kerettantervben jelzett 
zongoraművek, zongorát is előíró kompozíciók táblázatba foglalása 
mellett megvizsgáltuk a különböző, ének-zene tanárokat képző 
egyetemek zongoratudást vizsgáló felvételi előírásait, valamint a 
képzés alatti óraszámokat. Ehhez kapcsolódóan az Interneten 
közzétett kérdőív segítségével válaszoltak a pedagógusok többek 
között a zongoratudásuk fokáról. Megtudakoltuk azt is, hogy az ének-
zene tanárok tanórai zongorahasználata mely tevékenységeket segíti, 
összefüggést találunk-e a diploma típusa, a különféle tantervek szerint 
haladó pedagógusok, illetve az általános és középiskolákban tanítók 
zongorahasználatáról. 
 
Kulcsszavak: zongora, zongoratudás, zongorahasználat az ének-zene 
órákon, zongoraművek 
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Abstract 
 
Music lessons at schools are made up of several sub-tasks: singing, 
solfegio, solmization, musical form, intervals and chords, music 
history in the upper grades and music listening belong to a teaching 
unit. Our document analysis is based on the singing and music 
framework curriculum of the modified National Basic Curriculum 
published in 2020 and the connecting textbooks.  
Although the subject will be taught only in six grades in the 2021/2022 
academic year based on the new educational documents, the 
framework curriculum specifies the tasks of teaching singing and 
music for 10 grades. The framework curriculum for singing and music 
corresponding to the 2020 NAT is complete, therefore, based on the 
works indicated in the document, we also examine the curriculum for 
grades 3-4 and 7-8. In addition to tabulating the solo piano works and 
compositions that also require the piano in the textbooks and the 
framework curriculum, we examined the admission requirements for 
testing piano skills of the various universities that train singing and 
music teachers, as well as the number of lessons during the training. 
In connection with this, the teachers answered with the help of the 
questionnaire published on the Internet, among other things, the level 
of their piano skills. We also investigated which activities are 
supported by the use of the piano in class by singing and music 
teachers, and whether there is a correlation between the type of 
diploma, the use of the piano by teachers following different curricula, 
and teachers in primary and secondary schools. 
 
Keywords: piano, piano skills, use of piano in singing and music 
lessons, piano work 
 
 
1. Bevezetés 
 
Az ének-zene órák menetébe jól illeszkedik valamilyen hangszer 
használata. Színesíti a tanórák menetét, valamint a tanulók egy 
bizonyos hangszer hangszínét, hangterjedelmét, sajátosságát is 
megismerhetik. Emlékezetes pillanatokat nyújt, ha a zenepedagógus 
hangszeren mutat be egy népdalt, műdalt, vagy zenei szemelvényt, 
vagy kíséri az éneklést. „A zenei élmény megteremtésének 
leghatásosabb eszköze az élőzenei bemutató, amelynek nagyobb a 
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hatékonysága, érzelmileg jobban megfogja a gyermekeket” (Wilheim, 
2010, idézi Váradi, 2015: 6).  

Az élőzenei bemutatásokhoz talán a zongora a legmegfelelőbb 
hangszer, különösen a többszólamú darabok, vagy a zongorakíséretes 
dalok esetében. Az instrumentum hangja erős, a tanulók éneklés 
közben is támaszkodhatnak a zongora hangjára. Nem csak a tanulók 
éneklésének biztonsága, vagy a zenei jelenségek bemutatása, például 
a hangközök, hangzatok egyidejű megszólaltatása lehetséges a 
hangszeren, hanem egy-egy zongoradarab, vagy a zenehallgatási 
anyag előkészítése is megvalósítható a tanári zongorajáték 
segítségével.  
 
 
2. A zongora szerepe az általános iskolai zeneoktatásban 
 
Az első népoktatási törvény 1868-ban jelent meg, amely kötelezővé 
tette az iskoláztatást. A hatosztályos (kötelező) elemi népiskolákban, 
a hitfelekezetek által működtetett oktatási intézményekben, a polgári 
és a felsőbb népiskolák fiú- és leányosztályaiban a tantárgyak között 
az ének is szerepelt. A „tanitóképezdék”-ben a megfelelő 
végzettséggel rendelkező, vagy felvételi vizsgát tett, a 15. életévüket 
betöltött fiatalok (a ’tanítónőképezdékbe’ jelentkezők életkora a 
betöltött 14 év) folytathatták hároméves tanulmányaikat, a képzéshez 
a „az ének és zene (különösen hegedű és zongora) a kötelezett 
tantárgyak” is tartoztak (1868. évi XXXVIII. törvénycikk). Mind a 
tanítóképezdék, mind a tanítónőképezdék tanfolyamát három évre 
tervezték. A zongoratudás, vagy más hangszeren történő játék tehát 
már az 1868-as törvény óta a (zene)tanítás elengedhetetlen feltétele 
volt.  

Itt jegyezzük meg, hogy Kodály Zoltán a kétszólamú éneklés, 
illetve a kóruspróbák menetében nem tartotta helyesnek a temperált 
zongora használatát. (Mivel az ének-zene órák tananyagában két-, 
vagy többszólamú darabok is szerepelnek, például kánonok, ezért 
Kodály szavai – véleményünk szerint – a tanórákra is 
vonatkozhatnak1.) A zongorával történő irányítás problematikáját 

 
1 Többszólamú művek a 2. osztályos tankönyvben: Kering az orsó (Rápli, 2020b, 
25); Táncnóta (Rápli, 2020b, 26); Este van már, nyolc óra (Rápli, 2020b, 27). 
Többszólamú művek az 5. osztályos tankönyvben: Bach: Parasztkantáta – duett 
(Lakner 2020a, 58), Praetorius: Viva la musica (Lakner, 2020a, 4); Szőnyi Erzsébet: 



143 
 

Kodály azzal magyarázta, hogy a hangszeren a hangközök egyes 
hangnemeken belül nem minden esetben szólalnak meg tökéletesen. 
Kodály szerint „még a legtisztábbra hangolt zongora sem lehet az 
ének zsinórmértéke”. Véleménye szerint egy második énekszólam 
lehet az énekléssel ismerkedők legfőbb segítsége (Kodály, 1941).  

Véleményünk szerint az ének-zenét tanító pedagógusok számára 
nélkülözhetetlen a biztos, biztonságos zongoratudás. Az óra eleji 
beéneklés mellett a gyermekek tiszta éneklésének segítése, a 
hangközök, hangzatok, az ötfokú (pentaton, pentachord), a hatfokú 
(hexaton, hexachord), a dúr, a moll és a modális hangsorok, vagy a 
népdalok esetében a kvintváltás (a két dallamsor egyidejű játszása) 
bemutatása talán nem igényel magas szintű zongoratudást. A 
dalokhoz, népdalokhoz, műzenei, énekelhető szemelvényekhez 
játszott harmóniai támasz, a műdalok zongorakísérete is a 
zenepedagógus feladata. Az ének-zene órák része a különféle 
zeneművek, zeneműrészletek, vagy azok témáinak tolmácsolása 
szintén a tanári, tanítói feladatok közé tartozik. Ezek a művek, 
műrészletek lehetnek szólózongora-darabok, más hangszerre írt 
szólóművek, kamarazenei vagy szimfonikus kompozíciók. A 
zongorakíséretes kórusművek osztály- vagy iskolaszintű éneklése 
emlékezetes marad a tanulók számára, de a hangszer szólamát 
biztosan kell játszania a pedagógusnak, miközben az osztályt, vagy a 
kórust is irányítja. 

Az ének-zene tanórák egyik feladata az élménynyújtás, amelyek 
közé sorolhatjuk a tanár kifejező daléneklését, hangszerjátékát; az élő 
zenei bemutatást. Ha a gyermek már az iskolába lépéstől kezdve 
minőségi élőzenei bemutatást hallhat a pedagógustól, feltételezzük, 
hogy a későbbiekben nyitottá válik a művészi zenére. Ezért tartjuk 
szükségesnek a pedagógusok minél magasabb szintű zongoratudását. 
Szintén feltételezzük, hogy a tanulók számára szervezett 
hangversenyek látogatása is befolyásolja a művészi zene iránti pozitív 
attitűdöt. „Az innovatív szemléletű élménykoncertek célja kiegészíteni 
a közoktatást az iskoláskorú gyermekek zenei nevelésében” – írja 
Váradi (Váradi, 2015: 2).  
 

 
A kislányok (Lakner, 2020a, 57); Postaváró (Lakner, 2020a, 52); Pál, Kata, Péter – 
kánon (Lakner, 2020a, 54).  
Többszólamú művek az 5. osztályos tankönyvben: Bárdos: Ugyan, édes 
komámasszony (Lakner 2020b, 35); Hayes, Philip – Kerényi György: Karácsony 
ünnepén (Lakner 2020b, 49); Fornsete: Nyárkánon (Lakner 2020b, 54). 
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3. Az ének-zene tanárképzésre jelentkezőktől elvárt zongoratudás 
 
Ahhoz, hogy az ének-zene tanár biztos zongoratudás birtokában 
tanítsa a tantárgyat, több évnyi hangszertanulást feltételezünk. Ezért 
áttekintettük az ének-zene tanárokat képező felsőfokú intézmények 
felvételivizsga-követelményeit – megvizsgáltuk azt, hogy szükséges-
e a zongoratudás a jelentkezéshez. Valószínűnek tartjuk, hogy a 
pályájuk végén járó ének-zene tanárok számára más 
követelményrendszer volt érvényben. 

Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem osztatlan ének-zene 
tanári szakra történő jelentkezésének feltétele a zeneiskolai 5-6. 
osztályos tananyagának megfelelő nehézségű két mű eljátszása 
zongorán. Ha a felvételiző más hangszeren játszik, akkor is szükséges 
a zeneiskolai 2-3. osztály anyagából egy művet előadni (EKKE 
felvételi tájékoztató). A Miskolci Egyetem Bartók Béla 
Zeneművészeti Intézetének felvételi kiírása szerint két különböző 
stílusú műdal előadása (az egyik saját zongorakísérettel), valamint 
egy Bach-mű (a kétszólamú invenciók szintjén), egy klasszikus 
szonátatétel, egy romantikus előadási darab, és egy XX. századi vagy 
kortárs mű előadása a képzésbe kerülés feltétele. A felvételizőnek 
azonban saját zongorakísérettel kell megszólaltatnia három barokk 
tételt (tartalmazzon egy recitativót is) és három bécsi klasszikus 
részletet (például dal vagy oratórium-részlet), ha az ének-zene – 
zeneismeret MA szakra jelentkezik. Nem szükséges a Szegedi 
Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógus Kar ének-zene tanár 
szakán bizonyságot tenni a zongoratudásról. A felvételi tájékoztató 
szerint a felvételi vizsga része a hangszerjáték, „ha hangszeres 
tanulmányokat folytatott már a felvételiző” (SZTE JGYPK felvételi 
tájékoztató).  

A Szegedi Tudományegyetem Bartók Béla Művészeti Kara 
azonban zongoratudáshoz köti a sikeres felvételi vizsgát. Egy 
klasszikus szonáta tétele, vagy egy romantikus mű előadása a 
követelmény (SZTE BBMK, felvételi tájékoztató). Az ELTE BTK 
Művészetközvetítő és Zenei Intézet, és az ELTE Savaria osztatlan 
ének-zene tanár képzésére jelentkezőknek a felvételi vizsga része a 
zongorázás. A jelentkező legyen képes előadni „a) két szabadon 
választott, különböző stíluskorszakból származó zongoradarabot, b) 
egy zongorára, illetve más hangszerre írt művet (minimális 
követelmény a zeneiskolák 2-3. osztályának megfelelő hangszeres 
tudás”). 
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A Pécsi Tudományegyetem Zeneművészeti Karának osztatlan 
ének-zene tanár (két, szabadon választott, különböző stílusú darab 
előadása), és az ének-zene – zeneismeret MA szakra történő 
bekerülésének feltétele a zongoratudás (PTE felvételi tájékoztató, 
ének-zene tanár). A Debreceni Egyetem közismereti ének-zene 
tanárképzésére szintén csak zongoratudás birtokában nyerhet felvételt 
a jelentkező. A felvételi kiírás azonos az ELTE és az ELTE Savaria 
követelményeivel.  

Az országban három helyen történik ének-zene művésztanár-
képzés. A Pécsi Tudományegyetemen a szak a kóruskarnagy – 
művésztanár szakkal párosul, a zongoratudás feltétel. J. S. Bach két-, 
vagy háromszólamú invenciói, egy klasszikus szonáta választott 
tétele, egy romantikus vagy egy Bartók-mű előadása szerepel a 
felvételi kiírásban (PTE felvételi tájékoztató ének-zene művésztanár 
– kóruskarnagy – művésztanár). A Debreceni Egyetem 
Zeneművészeti Karának ének-zene művésztanár szakpárjára 
jelentkező egy Bach-művel, egy bécsi klasszikus szonátaformájú 
tétellel, valamint egy romantikus előadási, vagy egy Bartók darabbal 
készül. A felvételi vizsgán a jelentkező „ének-zongorás előadásban 
szólaltat meg hat művet a 17. századtól napjainkig terjedő időszak 
vokális irodalmából” (DE felvételi tájékoztató, ének-zene 
művésztanár). A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem ének-zene 
művésztanár képzésének a feltétele a biztos zongoratudás. A felvételi 
vizsgára a jelölt négy különböző stílusú zongoraművel készül: J. S. 
Bach két- vagy háromszólamú invenciója, a Wohltemperiertes 
Klavier, valamint a Francia szvit mellett egy bécsi klasszikus szonáta 
nyitó, szonáta formájú tétele, egy romantikus vagy Bartók-mű 
előadása szerepel a felvételi követelményben. A szakra jelentkező a 
zongorával történő lapról olvasási készségét is bemutatja.  

Táblázatunkban összefoglaljuk az ének-zene tanárokat képző 
intézményeket, a szak vagy szakpárosítás nevét, valamint vizsgáljuk 
azt, hogy a felvételi vizsgán szükséges-e a szakra jelentkezőnek a 
zongoratudását bemutatni. Látható, hogy nem az összes, ének-zene 
tanárt képző felsőoktatási intézmény felvételi követelménye 
tartalmazza a zongoratudást. A Szegedi Egyetem Juhász Gyula 
Pedagógus Karának ének-zene tanári szakára jelentkezőnek nem 
szükséges a zongoratudását bemutatni – sőt nem is feltétele a 
felsőoktatásba kerülésnek a hangszerjáték. Az Eszterházy Károly 
Katolikus Egyetemen nem csak zongorán, hanem más hangszeren is 
bemutathatja tudását a felvételi vizsgára jelentkezett.  
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1. táblázat. Az ének-zene szakra felvételizőktől elvárt zongora-, vagy hangszeres 
tudás 
 

egyetem, a szak neve elvárt hangszeres vagy zongoratudás 
SZE JGYPK 
ének-zene tanár 

bármely hangszeren – ha hangszeres 
tanulmányokat folytatott már a felvételiző – 1 darab 
előadása emlékezetből vagy kottából 

EKKE 
ének-zene tanár 

zongorán, vagy más hangszeren előadott zenemű, 
kottából vagy kotta nélkül. 

EKKE  
ének-zene tanár MA 

két különböző stílusú zongoramű, vagy egy 
zongoramű és egy más hangszeres mű előadása, 
kottából vagy kotta nélkül 

DE  
ének-zene tanár 

a) két szabadon választott, különböző 
stíluskorszakból származó zongoradarab, b) egy 
zongorára, illetve más hangszerre írt mű (minimális 
követelmény a zeneiskolák 2-3. osztályának 
megfelelő hangszeres tudás 

ELTE 
ének-zene tanár osztatlan 

a) két szabadon választott, különböző 
stíluskorszakból származó zongoradarab  
b) egy zongorára, illetve más hangszerre írt mű 
(minimális követelmény a zeneiskolák 2-3. 
osztályának megfelelő hangszeres tudás 

ELTE Savaria 
ének-zene tanár osztatlan 

NYE 
ének-zene tanár 
 

Hangszerjáték: három különböző stílusú mű 
előadása kotta nélkül (elvárt: minimum a 
zeneiskolák 3-4. osztályos szintjén). Javasolt: egy 
barokk, egy bécsi klasszikus, valamint egy Bartók-
kompozíció. 

ELTE 
ének-zene tanár 

három különböző stílusú mű, minimum a 
zeneiskolák 3-4. osztályos szintjén 

ELTE Savaria 
ének-zene tanár 

három különböző stílusú mű, minimum a 
zeneiskolák 3-4. osztályos szintjén (nincs megadva, 
hogy a darabokat zongorán kell előadni) 

SZTE BBMK 
ének-zene tanár – 
zeneismeret-tanár 

egy klasszikus szonátatétel, vagy egy romantikus 
mű előadása 

PTE 
ének-zene tanár 
ének-zene – zeneismeret 
MA 

1. egy szabadon választott Bach mű 
megszólaltatása, legalább a kétszólamú invenciók 
nehézségi szintjének megfelelő anyag;  
2. egy szabadon választott szonátaformájú bécsi 
klasszikus szonáta tétel, romantikus zongoramű, 
vagy egy 20., vagy 21. századi kompozíció 

ME BBZI 
ének-zene tanár – 
zeneismeret-tanár 

egy Bach mű (legalább háromszólamú invenció 
szinten); két klasszikus szonáta tétel (egy gyors és 
egy lassú); egy romantikus előadási darab; egy XX. 
századi vagy kortárs mű 

Pécsi 
Tudományegyetem 
Zeneművészeti Kar  

egy J. S. Bach mű a két, vagy háromszólamú 
invenciókból; egy klasszikus szonáta egy tétele; egy 
romantikus mű, vagy Bartók darab 
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ének-zene művésztanár – 
kóruskarnagy-
művésztanár 
Debreceni Egyetem 
Zeneművészeti Kar 
ének-zene művésztanár – 
zeneelmélet-tanár 

egy J. S. Bach mű; egy bécsi klasszikus 
szonátaformájú tétel; egy romantikus előadási 
darab vagy Bartók mű 

Liszt Ferenc 
Zeneművészeti Egyetem 
ének-zene művésztanár 
 

négy különböző stílusú zongoradarab kifejező, 
stílusos előadása fejből 
egy J. S. Bach mű (pl. két- vagy háromszólamú 
invenció, Wohltemperiertes Klavier, francia szvit); 
egy klasszikus szonáta szonáta formájú nyitótétele; 
egy romantikus mű vagy egy Bartók-darab;  
lapról olvasás helyben kapott kottából 

Saját szerkesztés 
 
Áttanulmányozva a felvételi követelményeket, azt olvashatjuk, hogy 
a zongoratudás foka nincs egységesen meghatározva. Van olyan 
intézmény, ahol a zeneiskolai 2-3.,2 más egyetemen a 3-4. osztálynak 
megfelelő zongoratudás a sikeres felvételi vizsga egyik feltétele. 
Olyan egyetem is van, ahol nem jelölik a zongoratudás fokát, csak azt, 
hogy egy klasszikus szonáta egy tétele, vagy egy romantikus mű 
előadása az elvárás. Valószínűnek tartjuk, hogy a zeneiskolai 
tananyag 3. osztályának darabjait várják a felvételizőtől, de 
Beethoven késői zongoraszonátái is a klasszikus szonáták közé 
tartoznak. A romantikus zongoradarabok kategóriája is tágas: 
Csajkovszkij Régi francia dalától Liszt virtuóz darabjaiig szinte 
végtelen a művek sora. Vannak olyan ének-zene tanárokat képző 
intézmények, ahol mindössze egyetlen darabra korlátozódik a 
zongora-meghallgatás (EKKE, SZE JGYPK), más egyetemeken 
három különböző stílusú mű játékát várják el. A Miskolci Egyetem 
felvételi vizsgáján a jelentkezőnek egy műdalt kell énekelnie, saját 
zongorakísérettel. 

Nem csak az ének-zene tanár, hanem az ének-zene művésztanár 
szak felvételi vizsgájának követelményei sem egységesek. Bach-mű 
játékát mindhárom művészképző feltételként jelzi, de van, ahol a 
szerző kétszólamú, máshol a háromszólamú invenciói, vagy a 
Wohltemperiertes Klavier, vagy a Francia szvit tételei választhatóak. 
A bécsi klasszikus korszakból egy szonátatétel (két egyetemen 
szonátaformájú tétel), valamint választhatóan egy romantikus mű, 

 
2 Az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi programja tartalmazza a 
zongora szak követelményeit.  
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vagy Bartók-darab előadása a követelmény. Kiemeljük a Liszt Ferenc 
Zeneművészeti Egyetem azon feltételét, amely a zongorajáték és az 
ének szólam egyidejű lapról olvasási képességét is vizsgálja, ez a 
feladat nem csak a zongoratudást, hanem a rendkívül koncentrált 
figyelmet is megköveteli. 

A felvételi tájékoztatók szerint a jelentkezőnek nem minden 
felsőoktatási intézménybe történő vizsgáján szükséges a hangszeres 
darabot kívülről játszania. A Szegedi Egyetem tanárképző karán 
emlékezetből vagy kottából, a Pécsi Egyetem tanárképző karán 
lehetőleg kotta nélkül, az EKKE kiírása szerint kottából vagy kotta 
nélkül mutatják be a felvételi vizsgán a jelentkezők a hangszeres 
tudásukat. Kotta nélküli előadást vár el a felvételizőtől a Nyíregyházi 
Egyetem, valamint a Debreceni Egyetem és a Liszt Ferenc 
Zeneművészeti Egyetem. A többi egyetemi tájékoztatóban nem 
szerepel a kottából játszás lehetősége, illetve az emlékezetből történő 
játék.  

Az ének-zene tanári képzettség feljogosítja a pedagógust arra, hogy 
minden iskolatípusban és minden évfolyamon végezhet nevelő-oktató 
munkát (326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 6. számú melléklet 26. 
pontja) az „enyhe értelmi fogyatékos” tanulók oktatását is (2017. évi 
LXX. törvény10. §. d pont). A 2013-ban megjelent kormányrendelet 
előtt még általános iskolai, illetve középiskolai ének-zene tanár 
képesítéssel taníthattak a végzettek a megfelelő iskolatípusban.  

Mivel az alsó tagozaton az ének-zene tantárgy tanítása döntő 
többségében a tanítók feladata, ezért itt jegyezzük meg, hogy a 
tanítóképzésbe kerülésnek nem feltétele a zongoratudás, azonban az 
ELTE TÓK az ének-zene műveltségi területet választók számára 
„nagyon fontos a zenei – lehetőleg hangszeres – előképzettség, 
ajánlatos legalább néhány év zongoratanulmány” (ELTE TÓK: 
Tájékoztató a műveltségi területekről, 2021). Az ének-zene 
műveltségi terület óratervében négy féléven keresztül szerepel a 
zongoraóra (ELTE TÓK óra- és vizsgaterve, 2021). 

A felsőoktatási intézmények ének-zene szakának óraterveit 
vizsgálva is különbségeket fedezünk fel a zongoraoktatás 
óraszámában. Például az ELTE BTK Zenei Tanszékén hat féléven 
keresztül szerepel a zongoratanulás, és szigorlattal zárul a képzés 
(ELTE BTK tanegységlista, 2015). Ugyanitt a tanító végzettségűek 
mesterképzése mindössze két félévnyi zongoratanulást ír elő (ELTE 
tanítói képzettségre épülő általános iskolai tanárképzés). 
Valószínűsíthető, hogy olyan tanító végzettségűek jelentkeznek, akik 
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biztos, és magasabb szintű hangszertudással rendelkeznek. A 
Nyíregyházi Egyetem tanszékén ehhez hasonlóan hat félévig történik 
a zongoraoktatás a hallgatók számára3. Az EKKE Zenei Intézete 
(EKKE ének-zene tanár szak mintatanterve, 2020), a Miskolci 
Egyetem Bartók Béla Zenei Intézete (Miskolci Egyetem Bartók Béla 
Zeneművészeti Intézet: kredittáblák) és a Szegedi Egyetem Bartók 
Béla Művészeti Kara (Szegedi Tudományegyetem Bartók Béla 
Művészeti Kar tantárgyak) nyolc félévnyi zongoratanulást ír elő a 
hallgatók számára. Ahogy a képzésbe kerüléshez sem egységes a 
zongoratudás meghatározása, úgy a félévek, zongoraórák száma sem 
azonos a fentebb felsorolt intézményekben. Tehát a hallgatók más és 
más szintű zongoratudással kezdik el a tantárgy tanítását. Az ének-
zene művésztanár képzésbe kerülés feltétele a magas szintű 
zongoratudás. 
 
 
4. Szólózongora-darabok és zongorás művek a 2020-as NAT 
kerettanterve és a megjelent tankönyvek alapján 
 
Táblázatunkban évfolyamokra bontva mutatjuk be azokat a 
zeneműveket, amelyek zongorára íródtak, illetve eredetileg zongorára 
komponálta a zeneszerző. Örömmel fedezzük fel, hogy Bartók 
népdalfeldolgozásai súlyozottan szerepelnek az 1. és 2. osztály 
anyagában (Rápli, 2020a; 2020b). Az 5. osztályos anyag két Bartók-
darab mellett egy bécsi klasszikus és három romantikus művet is 
tartalmaz, míg a 6. osztályban csak egyetlen zongoramű található 
(Lakner, 2020a; 2020b). Táblázatunkban, illetve az egyelőre csak a 
kerettantervben jelzett darabok közül kiemeltük azokat a műveket, 
amelyeket a pedagógus bemutathat a tanórán, illetve kíséri az osztályt 
zongorával.  
 
2. táblázat. A 2020-as NAT-hoz illeszkedő tankönyvekben szereplő szólózongora-, 
illetve zongorás művek 
 

oszt. szerző, műcím előadói apparátus 

1. Bartók Béla: Gyermekeknek 
I./3. Quasi adagio4 (Szegény legény5); szólózongora 

 
3 Mivel az egyetem zenei intézetének óraterve a nyilvánosságtól elzárt, ezért Bíró 
István Ferenc tanársegéd közlésére hagyatkoztunk. 
4 A címet pontosítottuk. Csak a népdal kezdősora szerepelt a dokumentumban. 
5 Zárójelben szerepel az idézett népdal kezdősora. 
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I./12. Allegro6 (Lánc, lánc, eszterlánc); 
Bartók Béla: Mikrokozmosz – részletek 
Saint-Saëns: Az állatok farsangja – részletek7 két zongora és zenekar 

2. 

Bartók Béla: Gyermekeknek 
I./1. Játszó gyermekek (Süssünk, süssünk 
valamit) 
I./4. Párnatánc (Elvesztettem 
zsebkendőmet) 
I./6. Balkéztanulmány (Hej, tulipán) 
I./7. Játékdal (Keresd meg a tűt) 
I./17. Körtánc (Kis kece lányom) 
II./23. Táncdal (Hopp, Juliska) 
II./27. Tréfa (A gúnárom elveszett) 

szólózongora 

Bartók Béla: Mikrokozmosz – Mese a kis 
légyről szólózongora 

Bartók Béla: Román népi táncok8 szólózongora 
Saint-Saëns: Az állatok farsangja – részletek9 két zongora és zenekar 
Rimszkij–Korszakov: Mese Szaltán Cárról – 
A dongó10 átirat 

Muszorgszkij: Egy kiállítás képei – 
Kiscsibék tánca a tojáshéjban11 szólózongora12 

5. 

Bartók Béla: Este a székelyeknél (Tíz 
könnyű zongoradarab); Ürögi kanásztánc 
(Tíz könnyű zongoradarab) 

szólózongora 

Bartók Béla: Román népi táncok 6., 7. 
tétel13 

zongora 
zenekari átirat 1917, 
Székely Zoltán 
hegedű-zongora 
átirata: 1925 

W. A. Mozart: A dúr zongoraszonáta III. 
Török induló szólózongora 

Liszt Ferenc: Manók tánca szólózongora 

 
6 A címet pontosítottuk. Csak a népdal kezdősora szerepelt a dokumentumban. 
7 A tankönyvben az Oroszlán és a Finálé tétel szerepel. 
8 Csak a tankönyvben szerepel. 
9 A tankönyvben csak a Finálé tétel szerepel. 
10 A tankönyv az interneten fellelhető felvételeket javasolja, például „zongora, 
zenekar, fuvola, férfikar (The King’s Singers)” (Rápli, 2020, 9). 
11 A kerettanterv és a tankönyv alapján nem derül ki, hogy az eredeti szólózongora 
vagy a hangszerelt mű változatra utal a szerző. 
12 A tankönyv nem említi, hogy az eredeti mű, vagy a Ravel (esetleg más szerző) 
által hangszerelt változat szólal meg a tanórán. 
13 A tankönyv nem említi, hogy az eredeti mű, vagy az említett átiratok közül 
szólal meg valamelyik a tanórán. 
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Mogyeszt Muszorgszkij: Egy kiállítás képei 
– Ódon várkastély; Tuilériák kertje14 szólózongora 

Johannes Brahms: 5. magyar tánc15 négykezes 

6. 
Bartók Béla: Gyermekeknek 
II/6. Allegro (I. körtánc16) (Fa fölött, fa 
alatt) 

szólózongora 

Saját szerkesztés 
 
Érdemes azonban vázlatosan tovább vizsgálni a kerettantervet: a 3. 
osztály anyagában folytatódik a Bartók Béla Gyermekeknek (I/5; 
II/17; II/29) és Mikrokozmosz (II/95) sorozat darabjainak 
bemutatása. Szintén a szólózongora hangzását figyelhetik meg a 
gyermekek Szokolay Sándor Hüvelyk Matyi című darabjában. Bár a 
kerettantervben megtalálható Kodály Háry Jánosának Sej, 
Nagyabonyban című tétele, létezik zongora-ének változat is. (Az 5. 
osztály anyagában ugyanez a tétel újra zenehallgatási feladat.) A 4. 
osztály zongorára készült zenehallgatási anyaga Bartók 
Gyermekeknek (I/11; II/22; II/37) és Mikrokozmosz (Dallam 
ködgomolyagban) szólózongora-sorozatából áll. Szintén 
szólózongorára íródott Claude Debussy A néger baba tánca. A 
zongoraverseny műfaja is helyet kapott a tananyagban: W. A. Mozart: 
Esz-dúr zongoraversenyének (Jeunehomme) KV. 271. III. tételének 
részletét hallgathatják meg a tanulók. Érdekes felfedezés lehet a 
szólózongora és a zenekar hangszínének, a témák bemutatásának 
megfigyelése. Két zongorakíséretes vokális darab is szerepel a 
kerettantervben. W. A. Mozart Gyermekjáték című dala, illetve a két 
énekes szólistát előíró mű, Rossini Macskaduettje. Muszorgszkij: 
Egy kiállítás képeinek részlete már megjelent a 2. osztályos 
anyagban, de szerepel újabb tétel a 4. évfolyam anyagában (Baba 
Yaga kunyhója). Ismét nem tudjuk eldönteni, hogy melyik változatra 
gondolt a kerettanterv készítője.  

A 7. osztályos anyagban három olyan kompozíció szerepel, 
amelyben megszólal a zongora. Beethoven G-dúr 
zongoraversenyének II. tétele mellett Schubert A pisztráng című 
dala, és az A-dúr zongoraötös (Pisztrángötös) mint kamarazenei mű 
képezi azokat a műveket, amelyek a kerettantervi javaslatban 

 
14 A tankönyv nem említi, hogy az eredeti mű, vagy a Ravel (esetleg más szerző) 
által hangszerelt változat szólal meg a tanórán. 
15 A tankönyv nem említi, hogy az eredeti mű, vagy az egy zongorára átírt, vagy a 
Martin Schmeling-féle zenekari átirat szólal meg a tanórán. 
16 A címet pontosítottuk. Csak a népdal kezdősora szerepelt a dokumentumban. 
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megjelennek. A 8. osztályos tanulók Chopin g-moll mazurkája, 
Schumann Gyermekjelenetek – Álmodozás tétele kapcsán 
ismerkedhetnek meg a karakterdarabokkal. Újra zenehallgatási 
anyagként találhatjuk meg Debussy A néger baba tánca című tételt, 
amely korábban a 4. osztályban szerepelt. Az említett művek 
szólóhangszerre íródtak. Különleges mű a szintén szólózongorára 
komponált Bartók Béla Allegro barbaro-ja – az elementáris ritmika, 
a kifejezőerő a zongora addig nem ismert sajátosságát mutatja a 
tanulók számára. A zongorát, mint zenekari apparátusban előírt 
hangszert Sztravinszkij Petruska című balettjének Orosz tánc 
tételében, figyelhetik meg a tanulók. A 3. és 5. osztály után a 8. 
évfolyamban is megtalálható Kodály Zoltán Székelyfonójának két 
részlete: a Rossz feleség balladája és az El kéne indulni tétel. Itt 
jegyezzük meg, hogy ezeknek a népdalfeldolgozásoknak zongorás 
változata is van, ezért a zongorás művek között is említjük. Szintén 
népdalfeldolgozásokon alapul Bartók Béla Négy szlovák népdal 
(eredeti címe Négy tót népdal vegyeskarra zongorakísérettel) című 
zongorakíséretes kórusműve. A 8. osztályos anyagban kiemelkedő a 
táncjellegű darabok aránya.  

Az általános iskolai kerettanterv is segítséget nyújt a zongora, a 
zongorahangzás teljesebb megismerésére. Az 1-2. osztály anyaga 
alapján „felismeri a zongora hangját”, a fogalmak közül a 
’zongoramű’ és a ’népdalfeldolgozás’ szerepel ismeretanyagként. A 
3-4. osztályban „további zongoradarabokban ismer rá a tanult 
dalokra”, illetve „hangszerkíséretes dalokat énekel tanára vagy 
hangszeren játszó osztálytársa kíséretével”. A felső tagozaton nem 
találunk zongorára utaló említést a zenehallgatási anyagon kívül. 
Megvizsgáltuk azt is, hogy tartalmaz-e a kerettanterv olyan dalokat, 
kórusműveket, amelyeket zongorakísérettel énekelhetnek a 
gyermekek. Az első két osztály anyagában nincs ilyen ajánlás, a 3-4. 
osztály a Himnuszt énekelheti kísérettel. A felső tagozat 5-6. osztálya 
számára készült kerettantervének „énekes anyag”-a három 
zongorakíséretes műdalt jelöl, amelyek a következők: Beethoven A 
mormotás fiú dala; Johannes Brahms Bölcsődal (5. osztály), Haydn 
Falusi jókedv (6. osztály). A 7. osztály tananyagában Haydn 
Szerenád-ja, Mozart Vágyódás a tavasz után; Beethoven Urián Föld 
körüli utazása; Schubert A pisztráng című dala szerepel.  
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5. A vizsgálati minta bemutatása 
 
Tanulmányunkban tanári kérdőívek segítségével vizsgáljuk az ének-
zene tanárok tanórai zongorahasználatát. Főbb kérdéseink között 
szerepel az, hogy van-e billentyűs hangszer (zongora, pianínó, 
elektromos zongora, szintetizátor) abban a teremben, ahol tanít a 
pedagógus. Megtudakoltuk azt, hogy a zenetanár tanult-e a 
felsőoktatásba kerülése előtt zongorázni, illetve azt, hogy saját 
megítélése szerint milyen fokon zongorázik. Érdekes és tanulságos 
válaszokat kaptunk arra, hogy az ének-zene órák különféle 
részfeladatait segíti-e a pedagógus zongorajátékkal, ha a teremben van 
billentyűs hangszer. 

Az ének-zenét tanítók számára egy 30 itemből álló, saját 
fejlesztésű kérdőívet állítottunk össze, amelyet Google űrlappal 
szerkesztettünk és küldtünk el, majd SPSS-programmal elemeztünk. 
Az adatgyűjtés szakmai csoportban történő felhívással, illetve egyéni 
megkereséssel történt. A válaszokat 2022. március 16. és április 18. 
között fogadtuk. Összesen 217 válasz érkezett. Felmérésünk 
eredménye nem reprezentatív, azonban rámutathat a fontosabb 
kérdésekre. 

A kérdőív leíró statisztikai adatait és kétdimenziós kereszttáblás 
eredményeit a következőkben mutatjuk be. Az ének-zene tanárok 
életkora azt mutatja, hogy a pedagóguspályát kevés fiatal tartja 
vonzónak (Varga, 2019: 72.). Jellemzően nők tanítanak, a kérdőívet 
mindössze 12 férfi (5 %) és 206 nő (95 %) töltötte ki (Varga, 2019, 
70.). Vizsgálati mintánk tehát igazodik az országos adatokhoz. A 
kérdőív alapján a legtöbb, tanítással töltött idő 42 év, és van olyan 
pedagógus, aki ebben a tanévben kezdte el oktatómunkáját. A 
válaszadók közül legtöbben községben tanítanak (23 %), a városban 
dolgozó aránya 22%, Budapestről és megyei jogú városokból 
egyaránt 21 % küldött kérdőívet. A kisvárosokban tanító pedagógusok 
aránya a legkisebb, 18 %. A fenntartó szerint, elemzés alapján a 
zenetanárok döntő többsége állami fenntartású intézményben 
dolgozik (80 %), az egyházi iskolákból a pedagógusok 19 %-a, a 
magánintézményekből alig 1 %-a küldött választ. Mivel a 
pedagógusok 81 %-a dolgozik egyetlen oktatási intézményben, 19 % 
két, három vagy négy iskolában is tanít, ezért több választ jelölhettek 
meg a kérdezettek. Szintén több válasszal jelölhették a pedagógusok 
azt, hogy mely iskolatípusban dolgoznak. Általános iskolában a 
válaszadók 89 %-a, négyosztályos gimnáziumban 19 %-a, 
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hatosztályos gimnáziumban 7 %-a, nyolcosztályos gimnáziumban 3 
%-a tanít. Az általános tanterv alapján a pedagógusok 84 %-a, az 
emelt tanterv alapján 6 %-a, mindkét tanterv szerint 10 %-a halad. A 
kétdimenziós kereszttábla eredménye alapján az általános iskolákban 
általános tanterv alapján a pedagógusok 83 %-a, középiskolában 85 
%-a, emelt szintű tanterv alapján az általános iskolákban 7 %-uk, 
középiskolában 2 %-uk dolgozik. Mindkét tanterv szerint a 
válaszadók 10 %-a tanít általános iskolában, és 13 %-a oktat mindkét 
iskolatípusban.  

A pedagógusok ¾-e ének-zene tanár, 10 %-a tanító, ének-zene 
műveltségi területtel, 11 % tanító, és 4 %-uk felsőfokú zenei 
képzettséggel rendelkezik (hangszeres vagy elmélettanár), de nem 
ének-zene tanár. Nem érkezett válasz olyan pedagógustól, aki nem 
szakos tanár, illetve nem rendelkezik tanári végzettséggel. Az ének-
zene órák száma az alsó tagozaton és az 5. osztályban heti két tanóra, 
a 6. osztálytól heti egy tanóra a gimnáziumokban. Ha a pedagógusnak 
nincs másik szakja, és egy-egy osztályban heti egy tanórát tart, akkor 
a kevés óraszám miatt valószínűleg másik intézményben is tanít. 
Kitöltőink megerősítik a feltételezést: 19 %-uk dolgozik több 
intézményben, ebből 16 % két iskolában, 2 % három intézményben, 
és egy fő négy helyen is tanít. Kétdimenziós kereszttáblával 
vizsgáltuk azt, hogy a végzettség szerint mely iskolatípusban oktatnak 
a pedagógusok. Általános iskolában a felsőfokú zenei végzettségű, de 
nem ének-zene tanárok 3 %-a, a tanítók, az ének-zene műveltségi 
területet elvégző tanítók 12 %-a és az ének-zene tanárok 73 %-a tanít. 
A középiskolákban nem oktatnak tanítók (a diploma típusa sem teszi 
lehetővé ezt), a felsőfokú zenei végzettségű, de nem ének-zene szakos 
tanárok 8 %-a, az ének-zene tanárok 93 %-a helyezkedett el 
középiskolában. Mindkét esetben szignifikáns az eredményünk (p 
0.007; p .001). 
 
 
6. A tanórai zongorahasználat 
 
Az ének-zene órákon a tanár segítségére lehet a zongora, vagy más 
billentyűs hangszer. 2017-ben Balog Zoltán, az akkori emberi 
erőforrások minisztere 2 milliárd forintot tervezett elkülöníteni 
pianínóvásárlásra, a hangszereket az iskolák igényelhették. Az ötlet 
Kocsis Zoltántól eredt (MTI, 2017). A 2012-es ének-zene 
kerettantervek szerint a tárgyi feltételek közé tartozik a szaktanterem 
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pianínóval, vagy zongorával (51/2012. (XII. 21.) számú EMMI 
rendelet). Valószínű, hogy ha van zongora az iskolában, az a 
szaktanteremben van, azonban az általános tanterv szerint haladó alsó 
tagozatos tanulók tanóráit általában az osztályteremben tartja a 
pedagógus.  

Kérdőívünkben a pedagógusok bejelölték azt, hogy mely 
évfolyamokban tanítanak, és a tanított évfolyam óráit 
szaktanteremben tartják-e.  
 
3. táblázat. Az évfolyamonként szaktantermekben tanítók aránya  
 

évfolyam összesen szaktanteremben 
tanít 

nem szaktanteremben 
tanít 

1. 36 % 7 % 29 % 
2. 33 % 8 % 25 % 
3. 39 % 12 % 27 % 
4. 42 % 14 % 28 % 
5. 69 % 34 % 35 % 
6. 69 % 35 % 34 % 
7. 66 % 33 % 33 % 
8. 67 % 34 % 33 % 

 
Az alsó tagozaton minden évfolyamban kevesebb pedagógus tartja 
szaktanteremben az ének-zene órát. A 6. osztálytól a szaktanteremben 
tartott tanórák aránya magasabb, mint a nem szaktanteremben 
megvalósuló foglalkozásoké. A táblázatból az is látszik, hogy a 
válaszadók nagyobb része a felső tagozaton tanít. Megállapíthatjuk 
tehát, hogy az alsó tagozaton tanítók kis hányadának lenne lehetősége 
– megfelelő zongoratudással – szólózongora-darabokat bemutatni, 
illetve hangszerrel segíteni a tanórai munkát. Az élőzenei bemutatás 
tehát szaktanterem vagy a tanító hangszertudásának hiánya miatt nem 
valósulhat meg. 

Az általános, illetve emelt tanterv alapján tanítók véleményét is 
tudakoltuk a tanórai zongorahasználat szükségességéről. Az emelt 
szint alapján haladó pedagógusok egyöntetűen elengedhetetlennek 
véli a hangszer használatát. A mindkét tagozaton tanítók 10 %-a nem 
tartja fontosnak a zongora meglétét, az általános tanterv alapján 
oktatók a 16 %-a szerint nem szükséges a hangszer a tanórákon. 
Mintánk eredménye nem szignifikáns, azonban jól látszik az, hogy az 
emelt tanterv, illetve a két különböző tanmenet alapján haladó 
pedagógusok inkább fontosnak tartják a hangszerhasználatot, mint az 
általános osztályokban tanítók.  
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Szintén vizsgáltuk az általános és középiskolákban tanítók 
véleményét a zongora szükségességéről. Az általános iskolákban 
dolgozók 17 %-a, a középiskolákban oktatók 7 %-a szerint nem 
szükséges a zongora az ének-zene órák megtartásához. Mintánk csak 
10 %-os szinten szignifináns, de pontosan kirajzolódik ebben az 
esetben is az, hogy a magasabb évfolyamokon a pedagógusok 
többsége elengedhetetlennek tartja a hangszer meglétét.  

A kérdezettek 37 %-a jelezte azt, hogy a termében nincs hangszer. 
Úgy véljük, hogy ez a százalék nagyon magas. Megtudakoltuk, vajon 
fontos-e az, hogy hogy az ének-zene oktatásához rendelkezésére 
álljon zongora, pianínó vagy szintetizátor – a pedagógusok 15 %-a 
úgy vélte, hogy hangszer nélkül is lehetséges a tanórákat megtartani. 
Szignifikáns eredményt kaptunk a végzettség és a zongora tantermi 
meglétének vizsgálatakor.  

 
4. táblázat. A zongorahasználat fontossága az ének-zene tanórákon 
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elengedhetetlen 75.0 % 62.5 % 78.3 % 90.1 % 85.3 % 
nem szükséges 25.0 % 37.5 % 21.7 % 9.9 % 14.7 % 

összesen 100.0 % 100.0 % 100.0 % 100.0 % 100.0 % 
 
A tanítók 38 %-a, az ének-zene műveltségi területet elvégző tanítók 
22 %-a, felsőfokú zenei végzettségű, de nem ének-zene tanárok 25 %-
a és az ének-zene tanárok 10 %-a véli úgy, hogy a zongora vagy 
pianínó nem szükséges az ének-zene órák tartásához. Az ének-zene 
tanárok számára tehát nagyon fontos a hangszer (p 0.002). Azt 
tapasztaljuk, hogy a tanári végzettségűek és a felsőfokú zenei 
végzettséget szerzett, de nem ének-zene szakos tanárok számára 
fontosabb a hangszer, mint az ének-zene műveltségterületet elvégző 
tanítók és a tanítók számára. Tehát minél több zenei tapasztalata van 
egy pedagógusnak, annál fontosabbnak véli a tanórai 
zongorahasználatot. 

Kétdimenziós kereszttábla segítségével elemeztük a különféle 
tagozatokon tanítók válaszát, hogy van-e hangszer a teremben. Az 
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általános tanterv szerint haladók 61 %-a, az emelt szinten tanítók 77 
%-a, a mindkét tanterv alapján oktatók 71 %-a jelezte azt, hogy a 
tanteremben van billentyűs hangszer. Megállapíthatjuk azt, hogy az 
emelt tanterv alapján tanítók több mint ¾-e olyan tanteremben tanít, 
ahol a pedagógus rendelkezésére áll a hangszer. A tanterv is 
befolyásolja tehát azt, hogy van-e a teremben zongora. 

Az általános iskolákban 60 %, a középiskolákban 76 % azoknak a 
pedagógusoknak az aránya, akik zongorával rendelkező tanteremben 
tanítanak. Eredményünk mindkét esetben szignifikáns (p 0.00; p 
0.03). Ez a két adat azt bizonyítja, hogy a minél magasabb 
évfolyamon, illetve iskolatípusban tanít a pedagógus, annál inkább 
meghatározó az, hogy a tanteremben van-e billentyűs hangszer. 3. 
táblázatunk adatai is ezt támasztják alá. 

Az ének-zenét tanítók zongoratudását is megkérdeztük. Mivel a 
szaktanári képzésbe kerülés majdnem minden esetben a 
zongoratudáshoz is kötött, ezért azt vártuk, hogy a zeneiskolai 7-8. 
osztályos anyagnak megfelelő műveket képesek előadni a 
szaktanárok. Öt kategóriát állítottunk fel.  

 
5. táblázat. A pedagógusok zongoratudása saját megítélésük szerint 
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Nagyon egyszerű 
műveket tudok 

eljátszani (zeneiskolai 
zongoraanyag 1-2. 

osztály) 

12 % 70 % 22 % 6 % 13 % 

Könnyebb műveket 
tudok eljátszani 

(zeneiskolai 
zongoraanyag 3-4. 

osztály) 

0.0 % 17 % 13 % 18 % 17 % 

Polifonikus darabokat 
(Bach kétszólamú 

invenciói), könnyebb 
szonátát (Scarlatti) 

tudok eljátszani 
(zeneiskolai 

zongoraanyag 5-6. 
osztály 

25 % 13 % 39 % 35 % 32 % 

Nehezebb darabokat 
(Bach háromszólamú 0.0 % 9 % 13 % 29 % 24 % 
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invenciói, Beethoven 
korai szonátái), tudok 
eljátszani (zeneiskolai 
zongoraanyag 7-10. 

osztály 
(Szinte) bármit képes 

vagyok eljátszani 63 % 0.0 % 13 % 13 % 13 % 

Saját szerkesztés 
 

Könnyebb műveket a pedagógusok 17 %-a, polifonikus darabokat, 
könnyebb szonátát 32 %-a, nehezebb darabokat 24 %-a képes előadni. 
A legkevésbé zongorázni tudó, és a magas szinten játszók aránya 
egyaránt 13 %. Az ének-zenét tanítók 32 %-a a zeneiskolai 5-6. 
osztályban megfelelő műveket képes tolmácsolni, ebbe a kategóriába 
tartoznak a legtöbben. Szignifikáns eredményt (p <.001) kaptunk a 
végzettség bontásában: a felsőfokú zenei végzettségű, de nem ének-
zene szakos tanárok 63 %-a nagyon magas szinten zongorázik, míg a 
tanítók 70 %-a a zeneiskolai 1-2. osztálynak megfelelő nehézségű 
műveket képes játszani. Tehát a technikai szempontból nagyon 
egyszerű művek (Bartók egyes darabjai a Mikrokozmoszból) 
tolmácsolása is nehézségekbe ütközik a tanítók 70%-a számára. A 
felsőfokú zenei végzettséggel rendelkező, nem szakos tanárok 
hangszertudásáról azt valószínűsíthetjük, hogy zenei tanulmányaikat 
zongora, esetleg szolfézs szakon végezték. A tanítók közül egyetlen 
pedagógus sem jelölte ezt a kategóriát, nehezebb műveket is 
mindössze 9 %-uk játszik. Az ének-zene műveltségterületet választó 
tanítók zongoratudása jóval árnyaltabb, a tanítókhoz viszonyítva 
kevesebben tartoznak az első kategóriába, illetve a magas szintű 
zongoratudás jelölése is megjelenik a válaszokban. Azok a tanítók, 
akik megfelelő zongoratudással rendelkeznek, azok a felsőfokú 
képzést megelőzően, vagy amellett folytatott tanulmányaik 
eredményeként képesek a hangszerjátékra.  

Elemeztük azt is, hogy az általános, illetve az emelt tanterv alapján 
oktatók zongoratudása között van-e különbség. Bár szignifikáns 
eredményt nem kaptunk, de ebben az esetben is kirajzolódik, hogy az 
a pedagógus, aki emelt szinten tanít, saját véleménye szerint jól 
zongorázik. Szinte bármilyen darabot képes az emelt szinten tanítók 
16 %-a, illetve a zeneiskola 7-10. osztályának megfelelő anyagot 46 
%-a tolmácsolni.  

Azok a pedagógusok, akiknek lehetőségük van a tanórai 
zongorahasználatra, több részfeladatot (éneklés, elméleti ismeretek, 
szolmizáció) is segíthetnek a hangszer segítségével. Válaszadóink 
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leggyakrabban a hangközök, hangzatok (86 %), majd a hangsorok 
(pentaton, pentachord, hexachord, dúr, moll, modális hangsorok, 78 
%) bemutatását, valamint a tiszta éneklés segítését (76 %) jelölték be. 
A negyedik leggyakoribb feladat a beéneklés (72 %), zongorával 
történő irányítással. A kórusművek, dalok kíséretét 50 %, a 
’zongoraművek bemutatása’ válaszlehetőséget a pedagógusok 42 %-
a választotta. A ’kamarazenei, szimfonikus művek témáinak, 
részleteinek egyszólamú bemutatása’ a kérdezettek 36 %-ára 
jellemző, a ’kamarazenei, szimfonikus művek témáinak, részleteinek 
bemutatása zongora-, vagy saját átiratban’ mindössze 27 %-os arányt 
mutat. Ebből is kiviláglik, hogy az – véleményünk szerint – 
egyszerűbb zongoratudást feltételező elméleti ismeretek és az éneklés 
tisztaságának segítése gyakrabban történik a tanórákon, mint a 
többszólamú, esetenként szimfonikus művekből átültetett 
zongoraátirat bemutatása. 

Elemzésünk szerint a felsőfokú zenei végzettséggel rendelkező, de 
nem ének-zene szakos tanárok 38 %-a, és az ének-zene tanárok 29 %-
a mutat be kamarazenei, szimfonikus műrészleteket zongora-, vagy 
saját átiratban. A kamarazenei, szimfonikus műrészletek 
(egyszólamú) dallamának bemutatása a nem szakos, de zenész 
végzettségű pedagógusok 25 %-ára, az ének-zene tanárok 44 %-ára, a 
tanítók 4 %-ára és az ének-zene műveltségterületet elvégző tanítók 17 
%-ára jellemző. Szintén a végzettség határozza meg nagymértékben 
azt, hogy a pedagógus a tanórán kíséri-e a kórusműveket, dalokat 
zongorán. A felsőfokú zenei végzettséget szerzett, de nem ének-zene 
szakos tanárok fele, az ének-zene tanárok 58 %-a jelölte a kérdőívben 
a kórusművek vagy dalok kíséretét. A zongoradarabok bemutatása a 
felsőfokú zenei végzettségű, de nem ének-zene szakos 
pedagógusoknál 63 %-os, az ének-zene tanároknál 48 %-os arányt 
mutat. Mind a négy vizsgálatunk szignifikáns eredményt hozott: a 
kamarazenei, zenekari műrészletek átiratának szignifikancia-értéke p 
0.004; az egyszólamú dallambemutatás, a zongoradarabok 
játszásának és a kórusművek kíséretének szignifikancia-értéke p 
<.001. 

Hasonlóan szignifikáns értékeket kaptunk két esetben, amikor a 
különféle tantervek alapján haladók válaszait értékeltük a különféle, 
zongorahasználatot feltételező feladatok tükrében. Az emelt tanterv 
alapján haladók 31 %, a mindkét szinten tanítók 57 %-a, az általános 
tagozaton tanítók 20 %-a mutat be műrészleteket zongoraátiratban (p 
<.001). A kórusművek kíséretének adatai a következők: az emelt 
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szinten tanítók 77 %-a, a mindkét tagozaton tanítók 67 %-a, az 
általános tanterv alapján haladók 46 %-a jelölte a válaszlehetőséget. 
Az eredmény ebben az esetben is szignifikáns (p 0.022). A 
zongoradarabok bemutatása az általános és emelt tanterv szerint is 
haladó pedagógusok esetében a leggyakoribb, 62 %, az emelt szinten 
tanítók 54 %-a, az általános tanterv szerint oktatók 39 %-a játszik a 
tanórán zongoraművet. Egy-egy kompozíció egyszólamú 
dallambemutatása a mindkét tanterv alapján haladók esetében a 
legmagasabb, 57 %. Az általános tanterv szerint oktatók 34 %-a, az 
emelt szint előírásait követők 31 %-a ismerteti zongora segítségével 
egy mű dallamát. Utóbbi két eredményünk nem szignifikáns.  

Kérdőívünkben a pedagógusok 37 %-a jelezte, hogy a termében 
nincs zongora, vagy egyéb billentyűs hangszer. Azonban a 
zenetanárnak a tanulók éneklését valamilyen módon irányítania kell. 
A válaszok szerint a legtöbb esetben a pedagógus is énekel a 
tanulókkal (32 %), illetve furulyával (11 %) segíti az éneklést. Három 
tanár számítógépről játszik le zenei kíséretet, két pedagógus előre 
felvett kísérettel segíti az éneklést. Egy-egy pedagógus népi 
hangszert, más fuvolát, xilofont, metallofont, gitárt használ a tiszta, 
pontos éneklés irányítására. Egy válaszadó az okostábla használatát 
jelezte, az IKT-eszközök – CD, telefonos applikáció, Youtube 
felvételek – is szerepeltek a válaszok között. Egy pedagógus a 
ritmushangszerekkel, testzenével segít, véleményünk szerint ez 
inkább a ritmusgyakorlást segíti. 
 
 
7. Összegzés 
 
A kerettantervben és a már forgalomban lévő ének-zene 
tankönyvekben a szólózongora- és zongorát szerepeltető művek 
mennyiségét megfelelőnek tarthatjuk, különösen annak fényében, 
hogy számos más hangszeres összetételű mű szerepel, amelyben a 
szerző nem írt elő zongorát. Az ének-zene órák emlékezetes pillanata 
marad, ha a tanár zongorán mutat be egy zongoradarabot, vagy 
szimfonikus zenei átiratot. Ehhez azonban zongora, és megfelelő 
zongoratudás szükséges. Kérdőívünk alapján az ének-zene tanárok 
majdnem fele képes komolyabb nehézségű műveket eljátszani, a 
tanítók esetében az arány mindössze 9 %. Az ének-zenét tanító 
pedagógusok zongoratudása tehát nem egységes. Szintén nem 
egységes a felsőoktatásba kerüléshez szükséges zongoratudás 
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szintjének meghatározása, valamint a főiskolai, egyetemi évek alatti 
zongoraórák száma. A tanítóképzésben nem szerepel a 
zongoraoktatás, csak azok számára, akik az ének-zene 
műveltségterületet választották. A tanítóknak egy Bartók-mű – 
például a Gyermekeknek-sorozatból – bemutatása a nem megfelelő 
hangszertudás miatt ritkán valósul meg. Ráadásul az alsó tagozaton 
tanítók termében nincs megfelelő hangszer a zeneművek 
bemutatásához. A felső tagozaton és a középiskolákban tanítók 
zongoratudásának szintje magasabb, az ének-zene órák menetét is 
ezek a pedagógusok segíthetik inkább zongorával. Elemzésünkből 
kiviláglik, hogy a hangszer, illetve a zongoratudás hiánya miatt a 
zongoraművek bemutatása nem történik meg a tanórán. Holott a tanári 
bemutatás több szempontból is fontos a tanulók számára. A beéneklés, 
a zenei jelenségek, vagy műrészletek zongorával történő bemutatása 
nem csak a pedagógus munkáját könnyíti meg, de szemléletesebbé 
teszi a tananyagot. A tankönyvekben jelzett szólózongora-darabok 
bemutatása, valamint a dalok kísérete véleményünk szerint rendkívül 
fontos, hiszen egyrészt az élő zene varázsa elsődleges, másrészt a 
tanórai zongorakíséretes daléneklés közösségformáló.  

Azok a pedagógusok, akik nélkülözni kénytelenek a hangszert, 
azok énekléssel, illetve furulyával segítik a tanulókat. Azonban a 
zongoradarabok élő bemutatását nem pótolja az említett két hangszer. 
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Melléklet: Zongorahasználat az ének-zene órákon 
Hány éves Ön? 
Mi az Ön neme? 
Hány éve tanít Ön ének-zenét? Kérem, számmal válaszoljon! 
Milyen településtípuson tanít? 

Budapest, mjv, város, kisváros (20000 fő alatt, község 
Kérem, válassza ki, hogy milyen fenntartású az intézmény, ahol 
Ön dolgozik! 

állami, egyházi, alapítványi, magán, egyéb 
Milyen iskolatípusban tanít? Több választ is jelölhet! 

általános iskola, hatosztályos gimnázium, nyolcosztályos 
gimnázium, négyosztályos gimnázium 

Általános vagy emelt szinten tanít? 
általános, emelt, mindkettő 

A végzettsége szerint Ön  
tanító, 
tanító, ének-zene műveltségi területtel  
ének-zene tanár  
felsőfokú zenei végzettsége van, de nem ének-zene szakos 
tanár 
nem szakos ének-zene tanár 
semmilyen tanári végzettsége sincs 

Ön hány oktatási intézményben tanít ének-zenét? 
egy 
kettő  
három 
négy 

Kérem, jelölje be, hogy hány évfolyamon tanítja az ének-zene 
tantárgyat? 
Ön szaktanteremben tanít? Kérem, évfolyamokra lebontva 
jelölje be válaszát! 

igen 
nem 
nem tanítok abban az évfolyamban 

Ön fontosnak tartja azt, hogy az ének-zene oktatásához 
rendelkezésére álljon zongora, pianínó vagy szintetizátor? 

elengedhetetlen 
nem szükséges 

Az Ön termében van zongora vagy pianínó vagy szintetizátor? 
igen, van 
nincs 

Ön tanult felsőfokú tanulmányai előtt zongorázni? 
igen, nem 

Ön – véleménye szerint – milyen fokon zongorázik? 
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Nagyon egyszerű műveket tudok eljátszani (zeneiskolai 
zongoraanyag 1-2. osztály) 

Könnyebb műveket tudok eljátszani (zeneiskolai 
zongoraanyag 3-4. osztály) 

Polifonikus darabokat (Bach: Kétszólamú invenciók), 
könnyebb szonátát (Scarlatti) tudok eljátszani (zeneiskolai 
zongoraanyag (5-6. osztály) 

Nehezebb darabokat (Bach: Háromszólamú invenciók, 
Beethoven korai szonáták) tudok játszani (zeneiskolai 
zongoraanyag (7-10. osztály) 

Szinte bármelyik zongoraművet képes vagyok eljátszani  
 

Ön igénybe veszi a zongora segítségét a következő 
részfeladatokhoz? 

beéneklés 
tiszta éneklés 
hangközök bemutatása és a visszaénekléshez 
hangsorok (dúr, moll; pentaton, pentachord, hexachord, 
modális hangsorok) bemutatása 
hangzatok bemutatása 
kamarazenei, szimfonikus művek témáinak, részleteinek 
bemutatása egy szólamban (csak a dallam) 
kórusművek kísérete 
zongoradarabok bemutatása 
kamarazenei, szimfonikus művek témáinak, részleteinek 
bemutatása zongoraátiratban (vagy saját átiratban) 

Ha nincs a teremben billentyűs hangszer, hogyan segíti a 
gyermekek éneklését? 

énekléssel segítek 
egyéb hangszerrel segítek, mégpedig 

Ha nincs a teremben billentyűs hangszer, milyen módon mutat be 
egy témát, műrészletet vagy művet? 

Eléneklem a darabot, vagy egy jellegzetes témát, 
dallamfordulatot 
Más hangszerrel mutatom be, mégpedig 
felvételről mutatom be 
meghívok egy előadót 

  



166 
 

ÓVÁRY ZOLTÁN 

Johann Kaspar Mertz stílusgyakorlatainak illeszkedése 
Szendrey-Karper László pedagógiai koncepciójába 

 
Absztrakt 
 
Szendrey-Karper László (1932-1991) a huszadik század második 
felében megteremtette a hazai klasszikus gitároktatás teljes körű 
módszertani bázisát és tananyagát, mely a mai napig meghatározó 
jelleggel bír a zeneiskolák programjában. Módszertana, nevelési és 
oktatási terve, továbbá nyolc kötetes gyakorlat és darabgyűjteménye 
mellett számos olyan kiadványt is publikált, mely ezeket kiegészítve 
részét képez(het)ik komplex pedagógiai koncepciójának. Jelen 
tanulmány azon Johann Kaspar Mertz (1806-1856) műveiből 
összeállított gyakorlat és stílustanulmányával foglalkozik, mely 
Szendrey hiánypótló műve ugyan, mégsincs általa beleillesztve a 
gitártanulmányok sorába. Szándékom, hogy segítséget nyújtsak a 
tervezés folyamatában a tanároknak abban a tekintetben, hogy milyen 
tudásszintet kell elérni a növendékeknek ahhoz, hogy ezzel a kötettel, 
illetve az ezekben lévő gyakorlatokkal, zeneművekkel 
foglalkozhassanak. Módszerem a kottaanyag elemzése a pedagógiai 
folyamatok kontextusában, melyhez Mertz 19. században írt 
gitáriskoláját is segítségül hívom. 
 
Kulcsszavak: Szendrey-Karper László, Johann Kaspar Mertz, 
klasszikus gitár pedagógia, tananyagtervezés, tananyagelemzés 
 
Abstract 
 
It was László Szendrey-Karper who created the fully comprehensive 
base and pedagogical material for the Hungarian classical guitar 
teaching in the second half of the 20th century, which is still the major 
programme of music schools. Beside his educational scheme and an 
8-volume collection he published many other issues which are 
considered to be part of his complex tuitional concept. This essay 
deals with the characteristic studying of the exercises of Johann 
Kaspar Mertz, which shall be treated as a suppletory material and still 
have not been inserted in the series of the guitar volumes. Our aim is 
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to give help to teachers with planning tutorial materials taking into 
consideration what knowledge level students have to attain to deal 
with which volume and which pieces of music. Our method is the 
analysis of sheet music in the context of pedagogical processes based 
on the guitar school by Mertz written in the 19th century. 
Keywords: Szendrey-Karper László, Johann Kaspar Mertz, classical 
guitar pedagogy, educational material planification, educational 
material analysis 
 
 
1. Bevezetés 
 
A második világháború utáni magyarországi klasszikus gitározás 
meghatározó alakja volt Szendrey-Karper László (Fodor, 2006). 
Előtte csupán próbálkozások voltak a hangszer játékára és annak 
tanítására, melyet igyekvő amatőrök, vagy más hangszerről áttért 
tanult muzsikusok műveltek. Ugyan végzett zeneszerzői szakot, de 
magának Szendreynek is hasonló tanárai voltak, illetve önképzéssel 
jutott előre, melyben a Zeneakadémia más hangszeren játszó 
professzorai, vagy elméleti szakemberei voltak segítségére. Már 
fiatalon berobbant a magyar koncertéletbe. Először csak 
Magyarországon, majd külföldön is, szinte minden kontinensen 
vendégszerepelt. Tizenkét lemezfelvétele készült, melyeken a 
barokktól a huszadik századig egyaránt szerepelt szóló és kamarazene 
(Fodor, 1991.) 

Pedagógiai munkássága is úttörő jellegű volt. A korábbi kísérletek 
a gitároktatás intézményesítésére nem voltak sikeresek, így Szendrey 
teljes egészében magára vállalta azt. Kidolgozta az alap, később a 
középfok oktatási tervét, majd elérte, hogy a zeneiskolákban minél 
szélesebb körben induljon be a gitároktatás. Kezdetben egyedül, 
később legjobb tanítványaival közösen dolgozva képezte az 
oktatatókat a Zeneművészeti Egyetem Budapesti Tanárképző 
Intézetében (Óváry, 2016.)17. Mindhárom szinten, a zeneiskolában, a 
zeneművészeti szakközépiskolában és a tanárképző intézet(ek)ben az 
ő munkásságának köszönhetően indult be a képzés. A legfelső fokot, 
tehát a gitárművész képzés beindítását már nem élhette meg. Az 
csupán halála után mintegy tíz évvel Eötvös József munkássága által 
sikerült. 
 

 
17 Fülep (szerk.) 1988 adatai alapján. 
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2. Szendrey gitárpedagógiájának előzményei 
 
A század első felében a viszonylag alacsony színvonalú pengetős 
kultúrának a Magyar Gitár Egyesület tagjai voltak a követői. 
Mindazonáltal, hogy a hangszerjáték magasabb szintre emelésében 
nem jeleskedtek, mégis elérték azt, hogy a negyvenes évek elején a 
fővárosban több helyen is felvegyék a gitárt a zeneoktatással 
foglalkozó intézmények választható szakjai közé.  

A Magyar Gitár Egyesületnek ifj. Babrik János volt az irányítója. 
Nem csak vezető személyiségként, hanem a legkeresettebb 
gitártanárként is beszélnek róla a korabeli források. Tevékenysége 
leginkább azokhoz az oktatókéhoz volt hasonlatos, akik manapság 
könnyűzenei akkordokat, vagy éppen a növendék kedvenc slágereit 
tanítják magán úton. Gitáriskolája is jelent meg 1943-ban (Fodor, 
2006.). Léteztek olyan muzsikusok, akik valamely más hangszer 
képzett előadói voltak és puszta kedvtelésből kezdtek el gitározással 
foglalkozni. Közülük a leghíresebbek voltak az operaénekes Kárpáthy 
Ernő és Varga Istvánné, „Mária Néni”, aki a hangszeres zenén túl 
kamarazenét és összhangzattant is tanított (Déri, 2006).  

A háború után lassan újrainduló gitáros élet leginkább 
foglalkoztatott művésze és tanára Kováts Barna volt. Rendszeresen 
koncertezett és oktatott, azonban 1956-ban távozott Magyarországról 
(Fodor, 2006). Két kötetes gitáriskolájából csak az első jelent meg, de 
ez sem lett sem a korabeli, sem a jelenlegi gitároktatás alapműve. 
Túlságosan bonyolult lett, nagy léptekkel haladt, amely alkalmatlanná 
tette iskolás korú gyerekek fejlesztésére (Déri, 2006.). Felemás 
pedagógiai eredményei ellenére Szendrey (akinek tanára is volt rövid 
ideig) munkásságának közvetlen előfutáraként tekintünk rá. 

 
 

3. Szendrey féle pedagógiai koncepció pillérei 
 
A publikációk, melyeket a Szendrey féle pedagógiai koncepció 
alappilléreiként szolgálnak a Gitártanítás módszertana (1979), a 
nyolckötetes Gitárgyakorlatok és darabok című sorozat (1980), 
továbbá Az állami zeneiskola nevelési és oktatási terve (1981). A 
három kiadvány egymás kiegészítésének, teljessé tételének 
rendszerében működik (működött). A módszertan mintegy tizenöt 
fejezeten keresztül (az akkori lehetséges szinten) teljes útmutatást 
tartalmaz az oktatók számára kottapéldákkal, magyarázattal, 
fényképes illusztrációkkal, a tanítás minden szegmensére kitérve. 
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Végignézve a kiadványt az is leszűrhető tartalmából, hogy több 
helyen a tanárokat is „tanítja” azokra a dolgokra, melyekre a 
növendékeket kell majd. Ez érthető, hiszen ahogyan már utaltunk rá, 
ekkor a hangszer művelése és tanítása még kezdetleges volt. 

A Gitárgyakorlatok és darabok című sorozat azokat a zeneműveket 
és feladatokat tartalmazza, melyekkel (természetesen 
kiegészítésekkel) végig lehet vezetni a növendékeket az alapfokú 
zenei oktatás évfolyamain. Tartalma kizárólag kottaalapú, a kötetek 
tartalma fokozatosan egyre nagyobb kihívás elé állítja a tanulót, 
azonban a zenedarabok nem minden esetben numerikusan követik 
(illetve nem ajánlott így követniük) egymást a tananyagban. A pontos 
sorrendiség a nevelési és oktatási tervben van feltüntetve. Ezen 
kiadvány a módszertannal együtt szolgál használati útmutatóul a 
tanításhoz. További jelentősége, hogy a zeneiskolai intézményesített 
oktatás hitelességéhez és legitimitásához hozzátartozott, hogy ez a 
kiadvány megszülessen. 

Korábbi kutatásaink (Óváry, 2017) rámutattak, hogy a 
nyolckötetes gitáriskolát előszeretettel használják a gitártanárok a mai 
napig, azonban a szakmai konzultációk során fény derült arra is, hogy 
a másik két publikációt szinte senki nem forgatja (többen nem is 
ismerik). Túl azon, amit az előbbiekben ismertettünk, ez azért is 
problémássá teszi a sorozat háttérinformációk nélküli használatát, 
mert tartalomelemzéssel végzett vizsgálataink során kiderült, hogy az 
egyes gyakorlatokhoz olyan multiplikált feladatok tartoznak, melyek 
szükségessé teszik a tanárok kreatív kiegészítő közreműködését 
(Óváry, 2017) 
 
 
4. A kiegészítő pedagógiai kiadványok rendszere 
 
Szendrey életművében több olyan kiadás is napvilágra került, mely 
nem tartozik közvetlenül a zeneiskolai tanítás alap kiadványai közé, 
mégis pedagógiai vagy látens pedagógiai jelentőségük van (a 
kifejezetten az előadóművészetet célzó kiadványok nem tárgyai ennek 
az írásnak). Ezek közül a legfontosabbak az 50 magyar népdal gitárra 
(1976.), Bartók: Gyermekeknek – 60 tétel gitárra (1976), Johann 
Sebastian Bach: Húsz könnyű darab gitárra (1976.) és a Mertz János 
Gáspár: Gyakorlatok és könnyű stílustanulmányok gitárra (1988). Az 
itt felsorolt négy tételből csupán a Bach és a Mertz gyűjtemény számít 
önálló kiadványnak. A Bartók átiratok módszertani írásában szinte 



170 
 

egy az egyben megtalálhatók, a népdalfeldolgozások pedig a 
módszertanon túl a Gitárgyakorlatok és darabok első kötetében 
változatlan formában fellelhetők. A három hetvenes években született 
zenei kötetre egyaránt jellemző, hogy a Módszertan és a Nevelési és 
oktatási terv instrukciói alapján beilleszthetők a tanítási folyamatba. 
Tanulmányunk szempontjából viszont pont azért érdekes a Mertz 
kiadvány, mivel a Szendrey féle pedagógiai életmű rögzített szöveges 
részében említés sincs a szerzőről. Ezt feltehetően az magyarázhatja, 
hogy művészete leginkább a nyolcvanas évek végén fordult Mertz 
felé. 1988-ban a jelen kötet mellét egy a Mertz: 6 válogatott darab 
gitárra (1988) címűt publikálta, továbbá életművének egy jelentős 
rendezvényén, az általa megalkotott (utolsó) Esztergomi 
gitárfesztiválon is a pozsonyi szerző művei voltak a program 
középpontjában 
 
 
5. Szendrey Karper Mertz kiadványa 
 
Szendrey Karper egykori tanítványaival készült interjúinkban 
elhangzott, hogy a „mesternek különböző korszakai voltak”. 
Előfordult, hogy egyszer Bach, máskor Villa-Lobos munkásságába 
ásta bele magát, vagy éppen Bartók műveinek szentelt nagyobb 
figyelmet. Ezek mind koncertrepertoárjának építésében és 
kottakiadványaiban, mind a tanításának súlypontozásában szerepet 
játszottak (Óváry, 2014.). A „Mertz korszak” a nyolcvanas évek 
második felében, életének utolsó szakaszában jött el. Méltatlanul 
elfeledettnek tartotta a szerzőt, ezért túl azon, hogy az említett két 
gyűjteményt is közreadta a szerző műveivel, az 1989-es Esztergomi 
gitárfesztiválon az ő művei szólaltak meg 21 ország 247 
muzsikusának tolmácsolásában (Fodor, 1991).  

A két kiadványból az első gyakorlatokat és stílustanulmányokat, 
míg a második koncertrepertoárul szolgáló előadási darabokat 
tartalmaz. Olyan szempontból egyik sem úttörő jellegű munka, hogy 
ezeket több alkalommal közreadták (magát, a szerzőt is beleértve), 
mégis fontos, értékes és igényes alkotással gyarapodott a magyar 
kottarepertoár. 

A jelen tanulmányban tárgyalt Mertz gyakorlatok és könnyű 
stílustanulmányok gitárra című kötet három részre osztható. Az 
elsőben egyszerű fogásokkal jobb kéz figurációk szerepelnek, a 
másodikban rövid, két-három tagú formájú darabok, míg a 
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harmadikban komolyabb több tételes (de még nem a legbonyolultabb) 
művek kaptak helyet. Ezen írás a két első részre terjed ki, mivel ezek 
Mertz pedagógiai munkásságában is helyet kaptak. A romantikus 
gitárművész a 19. század közepén hasonló szerepet szánt 
módszerének, gitáriskolájának, mint Szendrey-Karper a pedagógiai 
életművének a 20. század végén. 

 
 

6. Johann Kaspar Mertz és pedagógiai munkássága 
 
Mertz (1806-1856) pozsonyi születésű gitárművész, zeneszerző és 
gitártanár. Érdekes tény vele kapcsolatban, hogy külföldi források 
magyar gitárművészként említik (McFadden & Zohn, 2010). 
Magyarsága bebizonyításával a hazai hangszerkultúra valóban egy 
nagyon komoly „fegyvertényt” tudhatna magáénak. Maga Szendrey 
is hihetett ebben, mivel a kötetein Mertz János Gáspárként fémjelezte 
a zeneszerző nevét. Fodor (2006) szintén magyar származásúként 
említi, azonban Adrovicz (2015) kutatásai alapján azt állítja, hogy erre 
nincs kézzel fogható bizonyíték. Mertz fentebb említett titulusait nem 
véletlenül tettem ebbe a sorrendbe. Mind életrajzírója, mind a 
szakirodalom szakmai tevékenységének „harmadik” területeként 
tünteti fel pedagógiai munkáját. Vélhetően ez számára volt egyfajta 
prioritási sorrend, ugyanis a tanítással igenis sok időt töltött. Voltak 
olyan időszakai, amikor anyagi helyzetéből és/vagy az aktuális 
politikai helyzet miatt (a forradalom kitörése ugyanis nem kedvezett 
a művészetnek) szinte csak tanított, mely által komoly tapasztalatokra 
tett szert. Feltehetően ebből a pedagógiai tudásanyagból született 
módszertana (lásd függelék), mely – címe alapján – inkább tűnhet 
gitáriskolának (Adrovicz, 2015).  
 
 
7. A pedagógiai koncepciók különbségei 

 
Adott a kérdés, hogy vajon érdemes-e bármilyen összehasonlítást 
végezni két olyan metódus között, melyek keletkezése között 
százharminc esztendő van, teljesen más céllal és más igénnyel 
készültek, továbbá célközönségében is jelentős különbségek vannak. 
A közös nevező a klasszikus gitározásnak azok a több évszázados 
hagyományai lehetnek, melyek azóta is változatlanok és a 
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pedagógiában megjelenve közös (vagy részlegesen megegyező) 
tartalmakat vonultatnak fel. 

Mertz metódusa terjedelmét és részletességét tekintve eltörpül 
Szendrey pedagógiai munkásságához képest. A 19. században íródott 
módszertan (iskola) a minél gyorsabb és lényegretörőbb 
ismeretátadásra épül, mely az elméleti és a gyakorlati anyagon is 
tetten érhető. Az alig harminc oldalas alkotás teljesen a kezdetektől a 
tárgyalt stílusgyakorlatokig eljuttatja a játékost. Ez nem csupán a 
kiforratlan oktatási szisztémának volt köszönhető, hanem annak a 
ténynek is, hogy ekkor nem foglalkoztak historikus zenéléssel. 
Minden bizonnyal részlegesen ismert volt az elődök munkássága, de 
az iskola tartalmából kitűnik, hogy elsősorban a Mertz művek 
eljátszására készíti fel a gitárost. Kizárólag magánórákat adott, 
fellépései és tanári munkája „közlekedőedény” mintájára voltak 
egyensúlyban. Amikor anyagi helyzete úgy kívánta meg, többet volt 
kénytelen oktatni, de ahogy fellépéseinek száma ideiglenesen 
megnőtt, úgy maradoztak el tanítványai (Adrovicz, 2015.). 

Szendrey-Karpernek már iskolarendszer szinten kellett 
gondolkodnia, a tanár-diák, alap-közép-felsőfok rendszerét és 
körforgását szem előtt tartania. A korábbiakban tárgyalt pedagógiai 
kiadványait nem az oldalak, hanem a kötetek számában tudjuk mérni. 
Túl a zenetanulás és a hangszer technikai fejlődésén és a repertoár 
bővülésén a kor (ideológiai) elvárásai is túlmutattak azon, hogy a 
gitáron egyfajta száraz elméleti tudásanyaggal megalapozott 
„manuális tevékenységet” végezzenek. Forrai (1976: 12) így foglalta 
össze az akkori zenei irányelveket, melyeket Kodály és követői 
határoztak meg: „A zene hatása olyan embert formáló erő, mely kihat 
az egész személyiségre. Az értékes zene fogékonnyá teszi az embert 
a szép befogadására, formálja az ízlését és emberi magatartását. 
Minden nép zenei nevelésének a saját néphagyományaiból kell 
kiindulnia…Egy nép zenei kulturáltságát jelenti, ha a zene mindenkié. 
A műveltséghez a zenei analfabetizmus felszámolása is hozzátartozik. 
A kottaírás, - olvasáshoz olyan tervszerűen felépített nevelési 
rendszert kell találni, ami mindenki számára közérthető és 
megtanulható. A zenei írás-olvasás tanulásához Kodály a relatív 
szolmizációt javasolta. Sokszor hangsúlyozta annak fontosságát, hogy 
a zenei elemeket a közvetlen élő zenében kell megtanulni, tehát az 
énekelt, hangszeren eljátszott zenei anyag legyen a szemléltetés 
eszköze a törvényszerűségek leszűréséhez. Kodály az éneklést tartotta 
az aktív zenélés legtermészetesebb módjának, sőt még a 
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hangszertanulás előkészítőjének is …Kodály zenét művelő zenét 
élvező és értő magyar közönséget akart kiművelni. Ehhez 
szükségesnek tartotta a zenei nevelést kisgyermekkortól egészen a 
felnőtté válásig”. 

Az intézményesített zeneoktatás (hangszeroktatás) keretében már 
évfolyamokban, képzési időben és lehatárolt, periodizált tudásanyag 
átadásban kellett gondolkodnia. Természetesen az ő koncepciójában 
már benne van a különböző korok megismerésének és játékstílusának 
szándéka, mely – kis túlzással – exponenciálisan növeli a tananyag 
mennyiségét. 
 
 
8. Út a stílusgyakorlatokig Mertznél 
 
Érdemes először Mertz irányából megvizsgálni a tudásanyag azon 
felépülését és folyamatát, ahogyan a játékos eljuthat a tárgyalt 
gyakorlatokig, illetve darabokig. A Mertz gitármetódus a „Schule für 
die Guitarre” (1848) két részre, egy elméletire és egy gyakorlatira 
oszlik. Az elsőben áttekintést kapunk az alapvető zeneelméleti 
ismeretekről, és megtaláljuk a hagyományos olasz zenei kifejezéseket 
is németre lefordítva. A mű második része a gyakorlati rész. Tisztázza 
a jobb kéz ujjainak jelölését, majd következnek a gyakorlatok. Először 
a hüvelyk és a mutató, majd mind a négy (a klasszikus gitáron a 
kisujjal nem pengetünk) ujjra ír gyakorlatokat. Ezt követően kezd 
repetált hangok pengetéséhez mutató és középső ujjakkal. Az ezt 
követő gyakorlatokban a váltott pengetést használja többféle 
formációban. Itt jutunk el tanulmányunk egyik alapjául szolgáló 
sorozatig melyet a szerző egy praktikus és technikailag hasznos, „napi 
tanulmányozásra” szánt etűdsorként javasol. Ebben a háromszor hat 
etűdsorban a jobb kéz valamennyi lehetséges formációját 
gyakoroltatja. Ezután következnek a skálák a hozzájuk csatolt 
kadenciákkal, majd a díszítések és technikai kötések bemutatásával 
zárja a második részt. A kötetet 15 gyakorlat zárja, melyből az utolsó 
tizenkettő jelenik meg Szendrey kiadványában (Adrovicz, 2015: 166). 
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1. táblázat. Johann Kaspar Mertz pedagógiai koncepciója  
 

 Elméleti ismeretek Gyakorlati (hangszerkezelési) 
ismeretek 

 

 - *etűdök, stílustanulmányok 
játéka 
- technikai kötések játéka 
- ornamentikák játéka 
- skálafigurációk kadenciákkal 
- arpeggio figurációk 
- két szólamú repetíciós 
pengetés különböző 
ujjrendekkel 
- két komplementer szólam 
játéka hüvelyk- és mutatóujjal 
- váltott pengetés üres húrokon, 
majd fogott hangokkal 
kombinálva 
- négy hang pengetése hüvelyk-, 
mutató-, középső- és gyűrűsujjal 
- harom hang pengetése 
hüvelyk-, mutató- és 
középsőujjal 
- két hang együttpengetése 
hüvelyk és mutatóujjal 

 - zenei műszavak 
- akkordok 
- hangközök 
- ütemmutatók és ütemfajták 
ritmuspéldákkal 
- ritmikai ismeretek (ritmusértékek 
szünetek, ritmusképletek) 
- módosító jelek, módosított hangok 
- törzshangsor hangjai 
- kottaismereti alapfogalmak 

 
 

Forrás: Mertz (1848)  *vastagon kiemelve a tárgyalt gyakorlatok és darabok 
Saját készítés 

 
Az 1. táblázat alapján is kirajzolódik, hogy az elméleti és gyakorlati 
rész teljes mértékben elkülönül egymástól térben és időben. A leírtak 
alapján a teljeskörű zenei ismeretek elsajátítása után kezdődhet csak 
el a tényleges játék. A mai kor zenetanárában már joggal merülhet fel 
a kérdés, hogy ez a valóságban hogyan kivitelezhető. Nagyban függ 
attól, hogy módszertanként, vagy iskolaként tekintünk a műre. 
Amennyiben az előbbit választjuk, akkor ez csupán vázlat, illetve a 
tudásanyag rendszerezett, egymásra épülő felsorolása, mely a tanár 
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egyéni belátása szerint párhuzamosan adagolható és kiegészíthető a 
tanulmányok során. Ha iskolaként tekintünk rá, akkor egy 
meglehetősen nagy léptékekkel haladó, a növendék fejlődését 
utópikusan kezelő tanulmányként értelmezhetjük. Az elmélet és a 
gyakorlat ennyire sarkos különválasztása azt feltételezi, hogy az 
alapvető zeneelméleti szakasz bármilyen hangszeren történő 
tanuláshoz megfelelő, illetve a nagyon gyors, több apró lépcsőfokot 
átugró haladás a hangszerjátékban pedig érett kort és zenei 
előtanulmányokat feltételez.  

Az azonban bizonyos, hogy a korszak gitározási tudásszintjéhez 
képest az első rész alapos és mindenre kiterjedő. A másodikban 
részben a Szendrey által is kiemelt gyakorlatok a gitáros tanulmányok 
elejét, a tizenöt stílustanulmány pedig a pedagógiai esszé végcélját 
jelentik. Mertz feltehetően tanítványainak ezeken kívül is komponált 
darabokat. Nyilatkozatai alapján megállapítható, hogy sok olyan 
műve láthatott napvilágot, mely nem került nyomdába. Véleménye a 
nála gyengébb gitárosokról magáért beszél, amelyet az egyik 
beszélgetéséből idéz Bozóki (2010: 99). 

„Először is, amikor a kiadók meglátják ezeket [a darabokat], azt 
mondják, hogy túl nehezek, és hogy írjam át őket. Ez tönkretenné a 
kompozíciót. Másodszor, amíg a tarsolyomban vannak ezek a művek, 
addig újak maradnak a saját koncertjeimre. Másképp hat hónappal a 
kiadásuk után már réginek számítanának. Azonkívül teljesen 
eltorzulnának és tönkremennének azoknak a szerencsétlen 
gitárosoknak a kezében, akik csak kapargatják a húrokat…” 
 
 
7. Út a stílustanulmányokig Szendreynél 

 
A Szendrey metódus már lényegesen nagyobb terjedelmű és 
összetettebb, mint egykori pozsonyi kollégájáé. Teljes körű 
ismertetését ezen írás keretei csak vázlatosan, illetve témánk 
szempontjából célratörően teszik lehetővé. Az intézményesített 
zeneoktatásba betagozódott gitárstúdiumok, illetve a huszadik század 
második felének szellemisége már a jóval szélesebbre terjesztett 
tanulmányi időt preferálja. A tananyagot pontosan ezért nem a minél 
gyorsabb, hanem a minél részletesebb ismeretátadás jellemzi, a 
hosszú tanulmányi idő pedig az érés folyamatát is elősegíti.  

Az ehhez igazodó metódus is különválasztja a gyakorlatot és az 
elméletet, azonban már intézményi szinten teszi ezt. A Mertznél 
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látható részletes zeneelméleti esszé anyagát a szolfézs/zeneismeret 
órákon tanulják meg a gyerekek. A főtárgy tanárnak leginkább a 
hangszerspecifikus tudásanyagra kell koncentrálnia. További 
könnyebbség, hogy a két terület (elmélet és gyakorlat) itt 
párhuzamosan futhat – jó esetben - egymást támogatva, kiegészítve. 
Fontos különbség, mely szintén a kiterjesztett tananyagot 
eredményezi, hogy immár többszáz év zenéjét kell a gitáros 
növendéknek megismernie. A Szendrey féle pedagógiai lépcső 
átlátható ábrázolásához már bizonyos összevonásokra, 
egyszerűsítésekre volt szükség (2. táblázat). 

 
2.táblázat. Szendrey-Karper László pedagógiai modellje 
 

 évfolyam elméleti ismeretek gyakorlati 
követelmények 

 6. 
- harmóniafűzés 
- szvit és szonátaforma ismerete 
- zenei korszakok felismerése 

- rasgueado, etuffe 

 5. - kottaírás jelrendszere 
- harmoniai elemzés 

- hangeffetusok (ütés, 
kopogás, üveghang) 
- glissando 
- 2-3 oktávos skálák 

 4. 

- szűkített és bővített hangközök 
- domináns szeptim 
- vibrato 
- hangszínskála 
- formai elemzés 

- tremoló 
- akkord 
együttpengetés 5-6 
húron 
- díszítések, 
ornamentikák 
- fekvésváltás 
távolabbi fekvésekbe 

 3. 

- a darabok során felmerülő új zenei 
műszavak 
- harmóniák ismerete 3#-3b-ig 
- dinamikai ismeretek: ff, pp 

- sul tasto és sul 
ponticello játék 
- skála 
ritmusképletekkel 
- virtuóz arpeggio 
- játék a IX. fekvésben 
- kisbarré fogás 
- kötések 

 

2. 

- 6/8 és 3/8-ados metrum 
- skála 3#-3b-ig 
- szekszt, szeptim hangköz 
- dinamikai jelek: mf, mp 
- marcato és dolce hangszínek 
- periódus, félperiódus, fermata, 
motívum, imitáció 

- együttpengetés p-i-
m-a-val 
- egyszólamú 
népdalok ráhúzva 
- dúr-moll skálák 
hallás után 
- kettős-hármas fogás 
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- egyszerű 
fekvésváltás  

 1. 

- ritmusképletek  
- G-F kulcs, kvint, oktáv hangköz 
- alap harmóniák: C,G,F dúr 
- hangsorok: C-dúr, a-moll, G-dúr, e-
moll, D-dúr, F-dúr 
- crescendo-decrescendo 
- tagolás, da capo, prima volta 
- enharmónia fogalma 

- hangolás 
- demfelés bal kézzel 
- kombinált egyszerre 
pengetés p-vel 
- egyszerre pengetés 
i-m-a-val 
- kombinált arpeggio 
- diatonikus és 
kromatikus skála 
alterált hangokkal I. 
és V. fekvésben 

 előképző 

- forte, piano, andante, andantino, 
moderato 
- K2, N2, K3, N3, 
- ABC-s nevek, törzshangok 
- ritmus és szünet értékek 

- bal kéz tartás 
felvétele az V. és I. 
fekvésben 
- üres húrok váltott és 
arpeggio pengetése 

Forrás: Az állami zeneiskola nevelési és oktatási terve/gitár 1981. 
aláhúzva: egyezések Mertz metódusával 
dőlt betűvel: a Mertz metódusban nem szereplő, de a stílusgyakorlatokban 
előforduló technikai követelmény 
Saját készítés 
 
Összehasonlítva a két pedagógiai koncepciót az látható, hogy - 
korábbi várakozásunknak megfelelően – több tartalmi hasonlóság van 
köztük. A Mertz metodika minden elemét felvonultatja Szendrey, 
csak más zenei anyag felhasználásával. Mertz irányából nézve vannak 
fehér foltok az újabb anyaggal szemben. Az elméleti részben 
tapasztalható „hiányok” nem a pozsonyi (bécsi) mester a zenei 
ismeretanyaggal, vagy gitártudással kapcsolatos problémáit mutatják. 
A magyar metódus széleskörű tudásbázisát több korszak zenéje adja, 
melyet nem lehet Mertzen számon kérni. A technikai részből hiányzó 
tartalom sem feltétlenül a tudáshiány jele. Egyes hangeffektusok (pl. 
rasgueado) a korszakra nem jellemző, illetve attól, hogy kisebb 
gitártechnikai elemek részletes megvalósítását nem írta le, nem 
jelenti, hogy nem is alkalmazta, vagy nem tanította azokat. A 
különbség tehát nem a tartalmi elemekben, hanem azok eloszlásában, 
periodizálásában és a megtanulásukra szánt időben rejlik. 

Míg Mertznél a „mindennapi gyakorlatok” (Mertz, 1848: 12) és a 
tizenkét stílusgyakorlat szervesen illeszkedik a rendszerbe, addig 
Szendreynél a művekhez szükséges tudásanyagot csak analitikus 
megközelítéssel lehet összegyűjteni. A gyakorlatok esetében 
viszonylag egyszerűen lehet ezt megtenni. A hozzájuk tartozó 
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elméleti és gyakorlati ismereteket évfolyamokra bontva láthatjuk (3. 
táblázat). 
 

3.táblázat. Mertz (Szendrey) „Mindennapi gyakorlatok” feladatsorához szükséges 
elméleti és gyakorlati ismeretek évfolyamokra bontva 

évfolyam elméleti ismeretek gyakorlati követelmény 

4. 
- szűkített és bővített hangközök 
- domináns szeptim 
- formai elemzés 

- tremoló 

3.  
- skála ritmusképletekkel 
- virtuóz arpeggio 
- kötések 

2. 

- skála 3#-ig 
- szekszt, szeptim hangköz 
- periódus, félperiódus, motívum, 
imitáció 

- kettős-hármas fogás 

1. 

- ritmusképletek  
- G kulcs, kvint, oktáv hangköz 
- alap harmóniák: C, G dúr 
- hangsorok: C-dúr, a-moll 

-diatonikus és kromatikus 
skála alterált hangokkal az 
I. fekvésben 

előképző 
- K2, N2, K3, N3, 
- ABC-s nevek, törzshangok 
- ritmus és szünet értékek 

- bal kéz tartás felvétele az 
I. fekvésben 
- üres húrok váltott 
pengetése 

Saját készítés 
 

A pedagógiai felépítmény szükséges és idevágó elemeit kiválogatva 
kirajzolódik, hogy a gyakorlatokat leginkább négy-öt év gitártanulás 
után ajánlott eljátszani. Ebben a kijelentésben éreztetjük azt is, hogy 
ezekkel a technikai elemekkel nem itt találkozik először a tanuló. A 
Szendrey kiadvány sorozatban a Gitárgyakorlatok és darabok-ban 
már van lehetőség ezeket a figurációkat kipróbálni, gyakorolni. 
Azonban a Mertz gyűjtemény ezen szakaszát már sokkal inkább a 
szerző darabjainak előtanulmányaként érdemes értelmezni és nem a 
repetíciós gyakorlatokkal való első találkozásként alkalmazni. 

A tizenkét stílustanulmány esetében összetettebb a helyzet. Itt már 
nem feltétlenül a korábban vázolt (1. táblázat) tudásanyagot kell 
megvizsgálnunk. Mivel az aláhúzott jelölést tartalmazó felsorolásból 
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kitűnik, hogy az eljátszásukhoz majdnem az összes Mertz és Szendrey 
által jelölt elméleti és technikai diszciplínára szükség van, ezért az 
azokhoz szükséges ismeretanyagot egy kiterjesztett aspektusból 
érdemes szemlélni. Ez pedig a tanuló repertoár és stílusismerete. 
Ezidáig többnyire materializáltuk a tudásanyagot. A gyakorlati és a 
főleg az elméleti rész „tankönyvesíthető” formájával foglalkoztunk. 
Azonban azokat a lerakódott ismeretanyagokat, melyek a 
tapasztalatszerzés útján és nem utolsó sorban az idő múlásával jönnek 
létre, nehéz konkrét idő, vagy évfolyam keretek közé foglalni. Ez 
esetben romantikus zenéről van szó, mely a szakmai tapasztalatok 
alapján több olyan zenei és előadásbéli elemet tartalmaz, mely nem 
feltétlenül tanítható. Stílusjegyeit össze lehet gyűjteni, írásban vagy 
szóban továbbadni, de ezek autotelikus megjelenésének hiánya 
negatívan hat az előadás minőségére. 

A korábbi felsorolásokból kihagytuk a továbbképző évfolyamokat. 
Ezek esetében Szendrey már nem kér új hangszerkezelési elemeket, 
azonban az elméleti ismeretek szempontjából előtérbe helyezi a 
stílusokkal és a komplexebb művekkel való ismerkedést, mely az 
előző években felgyülemlett tudásanyagon alapul. Ezek közül a fúgát 
mint műfajt, a romantikát és a 20. század kompozícióit emeli ki 
(Szendrey, 1981). Érdemes olyan irányból közelíteni, hogy milyen 
stílusokkal találkozik a diák a tanulmányai során és hogy teremtődik 
meg az a tudásanyag, mely elősegíti a romantika műveinek eljátszását. 

Végignézve a Szendrey által javasolt irodalmat látható, hogy 
romantikus darabok csak az alapfokú képzés utolsó évében jelennek 
meg (4. táblázat). Egyetlen zeneszerzőt, Francisco Tarrégát említi 
meg ennek a korszaknak a szerzőjeként. A poszt-romantikus 
komponisták között (akik közül sokan már modern hangvételű 
műveket írtak) Turina, Torroba, Tedesco, Albeniz, Granados, Malatz, 
Villa-Lobos és Lauro található meg. Ezen szerzők darabjainak közös 
jellemzője, hogy mind technikailag, mind formailag jóval 
bonyolultabbak a csupán néhány soros stílusgyakorlatoknál. Ez 
alapján a vizsgált Mertz műveket nem ide, hanem a tanulmányok 
korábbi szakaszaiba érdemes beilleszteni. 

A Mertz stílusgyakorlatok technikai és talán harmóniai alapjait a 
megannyi klasszikus etűd jelenti. Ugyan Carcassi, Sor, Giuliani, 
Aguado, vagy éppen Napoleon Coste munkásságát a 
klasszicizmushoz soroljuk műveik jellege alapján, azonban „évszám 
szerint” a romantika korában éltek és Mertz közvetlen elődjeinek 
tekinthetők. Ha ebből az aspektusból közelítjük, akkor a klasszikus 
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darabok/etűdök szintje a Gitárgyakorlatok és darabok című kiadvány 
hetedik kötetében érik el azt a színvonalat, amely szükséges a Mertz 
darabok eljátszásához. Szendrey ezeket az etűdöket az alapfok ötödik 
évfolyamára teszi. (Megemlítendő, hogy a stílusgyakorlatokban is van 
egyfajta nehezedő tendencia, de több esetben tapasztalhatjuk, hogy a 
darabok karaktere nagyon hasonlít egymásra.) 
 
 
5.táblázat. Zenei stílusok Szendrey-Karper László pedagógiai programjának 
ajánlott irodalmában 
 

évfolyam ajánlások a stíluskorszakhoz a tanulmányok során 
TK 4. *klasszikus etűdök, modern etűdök, magyar 20.századi zene, 

spanyol és dél amerikai poszt-romantikus (és modern), spanyol 
romantikus zene 

TK 3. klasszikus etűdök, reneszánsz lantművek, reneszánsz vihuéla 
művek, barokk lantművek, magyar 20.századi zene, spanyol és 
dél amerikai poszt-romantikus (és modern) zene 

TK 2. klasszikus etűdök, klasszikus darabok, reneszánsz lantművek, 
barokk lantművek, magyar 20.századi zene, spanyol és dél 
amerikai poszt-romantikus (és modern) zene 

TK 1. klasszikus etűdök, klasszikus darabok, barokk lantművek, 
magyar 20.századi zene, külföldi modern zene 

6. klasszikus etűdök, klasszikus darabok, reneszánsz lantművek, 
barokk lantművek, magyar 20.századi zene, külföldi modern 
etűdök 

5. klasszikus etűdök, klasszikus darabok, reneszánsz lantművek, 
magyar 20.századi zene 

4. klasszikus etűdök, klasszikus darabok, reneszánsz lantművek, 
magyar 20.századi zene 

3. klasszikus darabok-etűdök, kétszólamú népdalfeldolgozások, 
magyar 20. századi művek, egyszerűbb reneszánsz lantművek 

2. klasszikus darabok-etűdök, kétszólamú népdalfeldolgozások 
(magyar modern művek) 

1. népdalok, könnyű klasszikus etűdök, darabok 
előképző gyermekdalok, népdalok egyszólamú játéka 

Forrás: Az állami zeneiskola nevelési és oktatási terve/gitár 1981. 
*vastagon kiemelve a Mertz darabok szempontjából releváns stílusok 
Saját készítés 

 
A klasszikus etűdökön túl a másik irány, ahonnan közelíthetünk a 
„mertz-i” romantikához a modern művek és etűdök játéka. A 
népdalfeldolgozások nem is annyira, de a sorozatban szereplő 
Borsody László (illetve más magyar szerzők) művei, továbbá a 
hatodik évfolyam ajánlott anyagában szereplő Leo Brouwer etűdök 
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elő tudnak olyan zenei megnyilatkozásokat hozni, amelyeket a 
klasszika, a barokk, vagy a reneszánsz nem. Ez azért fontos, mert a 
romantikus zenében sokkal komolyabb szerep jut a zenei 
kifejezésnek. A modern darabok sokkal több szabadságot adnak az 
előadónak, a konvenciók nem kötik a játékost és jóval több lehetősége 
van kreatívan a maga képére formálni a zeneművet. Ezen alkotások 
már a harmadik évfolyam ajánlásában is szerepelnek, tehát megfelelő 
idő van beletanulni a stílusba. Egyetlen „szépséghiba”, hogy szakmai 
diskurzusokon, módszertani előadásokon és korábbi kérdőíves 
vizsgálatokon (Óváry, 2017) már körvonalazódott, hogy a kötetekben 
szereplő Patachich, Borsody, Bozay, Papp Lajos stb. műveket 
előszeretettel hagyják ki a tanárok. Ennek oka, hogy a mai tanulókat 
már nem feltétlenül lehet rávenni „ronda” darabok megtanulására 
csupán azért, mert az „magasztos és magyar”. 

Amennyiben az egyes releváns stílusok évfolyamok szerinti 
csoportosulásán végigtekintünk, kirajzolódik, hogy a klasszika, a 
magyar huszadik századi és a Brouwer féle modern zene a hatodik 
évfolyamnál találkozik össze. Ha ehhez hozzávesszük, hogy a 
technikai és elméleti ismeretek is ebben a fejlődési szakaszban válnak 
megfelelő szintűvé, megállapítható, hogy a zeneiskolai alapvizsga 
környékén lévő gitáros növendék repertoárjába illik leginkább a 
sorozat darabjának valamelyike. Feltételezhető, hogy bizonyos 
feltételeknek, vagy egyes rész-ismeretanyagoknak az elsajátításához 
könnyebben eljut a növendék, azonban az a zenei kifejezés és érettség, 
továbbá a játékhoz szükséges finomságok az átlag zeneiskolásnál csak 
idővel csalhatók elő, amit érdemes kivárni a hiteles előadás kedvéért. 
 
 
8. Összefoglalás 
 
Szendrey-Karper László a huszadik század második felében 
megteremtette a magyarországi klasszikus gitár pedagógia szilárd 
alapjait. Az intézményestett oktatási rendszer keretein belül 
módszertant, nevelési és oktatási tervet, továbbá nyolckötetes 
darabgyűjteményt dolgozott ki. Oktatási koncepciójának három fő 
pillérén túl közreadott olyan kiadványokat is, melyek manifeszt, vagy 
éppen látens pedagógiai szándékkal készültek. Ezek közül a Mertz 
gitármetódusából kiválogatott Gyakorlatok és könnyű 
stílustanulmányok gitárra című alkotásának 2 fejezetét vettem górcső 
alá.  



182 
 

Holott ebben a válogatásban egyértelműen tetten érhető a 
pedagógiai vonatkozás, Szendrey szinte mindenre kiterjedő 
pedagógiai munkásságában mégsem esik szó Mertzről. Arra tettem 
kísérletet, hogy beillesszem a tanítási folyamatba ezt a kötet, 
megtaláljam a kapcsolódási pontokat a tananyag többi elemével. A 
kiadvány első részében technikai gyakorlatokkal, míg a másodikban 
egy 12 stílustanulmányból álló darabsorozattal foglalkoztam. 

Mertz és Szendrey metodikája alapján meghatároztam a művek 
eljátszásához szükséges elméleti és gyakorlati ismereteket, továbbá a 
rövid darabokat tartalmazó sorozat esetében kitértem arra a 
folyamatra, hogy milyen stílusú műveken végzett előtanulmányok 
szükségesek a megfelelő kifejezésmóddal eljátszott romantikus 
zenéhez. Arra a következtetésre jutottam, hogy a technikai 
gyakorlatokat már el lehet kezdeni az alapfokú gitártanulmányok 
derekán, azonban a stílustanulmányok eljátszásához már rutinosabb, 
több stíluskorszakban is jártas hangszeresre van szükség. A 
megállapított fejlődési szintek természetesen nem jelentenek 
kanonizált időzítést, csupán irányvonalat kívánnak adni. Mindig 
akadnak jobb és gyengébb képességű növendékek, akik esetében a 
zeneiskolai tananyag végzett anyaga máshogyan súlypontozódik.  
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RADÓCZ MIKLÓS  

Felnőttek a hazai amatőr fúvószenekarokban - Egy pilot 
kutatás eredményei 

 
Absztrakt 
 
Széles körű zenei és társadalmi szerepük ellenére, a fúvószenekarok 
igen csekély figyelmet kapnak a hazai tudományos életben, jóllehet 
kultúraközvetítő és közösségépítő funkciójuk már régóta ismert. Ezen 
együtteseket igen gyakran a tradicionális katonazenekarokkal 
azonosítják, pedig a zenei életben mind a fiatalabb, mind a felnőtt 
generáció szempontjából kedvelt közösségi zenei tevékenység. 
Vizsgálatunkban kvalitatív módszerrel két amatőr fúvószenekar 
felnőtt tagjait kérdeztük a fúvószenekari tagság aspektusaival 
kapcsolatban, kiemelten az egyéni motivációikra, a család szerepére, 
illetve a hosszútávú zenekari tevékenységet befolyásoló tényezőkre. 
A tagokban közös pont, hogy mindannyian munka és család mellett 
végzik rendszeres zenei tevékenységüket. A narratívák értelmezésén 
keresztül egyértelműen kirajzolódott, hogy a sikeres felnőttkori 
zenetanulás nagyban függ a támogató családi háttértől, valamint a 
gyermekkori zenei élményektől. Pilot kutatás révén jelen tanulmány 
nem végleges következtetéseket fogalmaz meg, legfőbb feladata, 
hogy megágyazzon a további vizsgálatoknak. 
 
Kulcsszavak: fúvószenekar, hosszútávú zenekari tagság, családi 
háttér 
 
Abstract 
 
Despite their extensive musical and social role, wind or community 
bands receive relatively minor scientific attention, although their 
functions as cultural mediators and community builders have long 
been known. In Hungary, these bands are mainly identified with 
traditional military bands, even though in the field of music education 
these ensembles are considered to be a popular communal musical 
activity for both young and adult age groups. The importance of adult 
education and thus lifelong learning is now unquestionable, but in this 
approach it is often understood as vocational or linguistic further 
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trainings aligned with the labour market, however in our present 
research we focus on the group of leisure and hobby courses in the 
context of which we are mapping the motivational aspects of adult 
music learning at amateur level. In our study, we asked adult members 
of two community bands about the aspects of band membership, in 
particular their individual motivations, the role of the family, and the 
factors influencing long-term orchestral activity. The common point 
of the members is that they all perform their regular musical activities 
besides an other profession and family. Through the interpretation of 
narratives, it was clearly shown that successful adult music learning 
depends largely on supportive family backgrounds and childhood 
musical experiences. As a pilot study this paper does not draw 
definitive conclusions, its main goal is to lay ground for further 
investigations. 
 
Keywords: community band, long-term band membership, family 
background 
 
 
1. Bevezetés és elméleti keret 
 
Hivatásos muzsikus körökben is előfordul, hogy a fúvószenekarokat 
amolyan „másodvonalbeli” formációknak tekintik, holott ezen 
együttesek múltbeli szerepükhöz hasonlóan igen, komolyzene- és 
kultúraközvetítő missziót folytatnak. Legyen szó akár professzionális 
„egyenruhás” együttesről, műkedvelőkből álló amatőr vagy 
félprofesszionális koncertfúvószenekarról, vagy akár egy kistelepülés 
hagyományőrző fúvós csapatáról a cél mindig ugyanaz: minél több 
emberhez eljuttatni és megszerettetni az élőzene varázsát. Ugyan a 
fúvószenekari világ aktivitása hazai szinten is jól követhető, tény, 
hogy tudományos megközelítésből itthon csak nagyon kevesen 
foglalkoztak vele. Pilot kutatásunk szerepe éppen az, hogy 
megalapozza a további kutatómunkát, amelynek célja, hogy jobb 
rálátást kapva megismerjük a hazai fúvószenekarok működését, 
rendeltetésüket, ezáltal megértve azon faktorokat, ami miatt valaki a 
fúvószenekart választja magának hobbiként és kikapcsolódásként. 

Ezen kutatómunkát számos tényező nehezíti. Jelenleg nincsen 
pontos számadatunk a hazai fúvós együttesek létszámát illetően, 
csupán becslésekre szorítkozhatunk (Radócz, 2021), de a nemzetközi 
példákat figyelembe véve az is jól látszik, hogy maga a fúvószenekar 
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pontos definiálása sem egyszerű feladat, hiszen megannyi formája 
létezik méretétől, hangszeres apparátusától, az előadott repertoáról, 
sőt életkori összetételétől függően is (Newsome, 1999; Hartz, 2003; 
Kostagiolas et al., 2013; Dubois, Méon & Pierru, 2013; Radócz, 
2021). 

Habár a fúvószenekar a zenei világon belül egy sajátos 
szubkultúrának számít, tanulmányozásuk tágabb kontextusban is 
hasznos lehet, hiszen áttételesen a teljes amatőr közösségi muzsikálás 
jelenségeit vizsgálhatjuk általa. Az elmúlt néhány évtizedben a 
tudományos világ is egyre jobban felismerte, hogy a zenei aktivitás 
jótékony hatásai nem csak a gyermekkori zenetanulás során, hanem 
felnőttkorban is észlelhetők (Coffman, 2002).  Az mára egyértelműen 
jól körvonalazható, hogy a felnőttkori zenetanulást érintő kutatások 
néhány fő témakör köré csoportosíthatók. Az egyik ilyen pillér az 
aktív zenei tevékenység és az életminőség kapcsolatának vizsgálata 
(Coffman & Adamek, 1999; Cohen, Bailey & Nilsson, 2002; 
Coffman, 2009; Sz. Fodor, 2018; Williamson & Bonshor, 2019), 
amely vizsgálatok keretében arra keresik a választ, hogy a zenei 
aktivitás milyen közvetlen vagy közvetett módon járul hozzá ahhoz, 
hogy az egyén általánosságban véve jobban érezze magát mentálisan 
és/vagy fizikálisan. Ugyancsak rekurrens elem a zenei tevékenység 
szociális, közösségi hatásainak vizsgálata, amely további 
megközelítési lehetőségeket is biztosít. Legtágabb kontextusban 
érthetjük alatta a „community music”, azaz a közösség-alapú zenei 
formációk egészét (Dykema, 1916; Veblen & Olsson, 2002; Veblen, 
2007; Coffman & Higgins, 2012; Sz. Fodor, 2017), amely magába 
foglal minden olyan – főként amatőr – zenei kezdeményezést, amely 
közösségi kohézión alapul. Némileg közelebbről vizsgálva ezen zenei 
formációkat az is egyre nyomatékosabban kijelenthető, hogy a zenei 
élményeken túl megkerülhetetlen szerepe van a szociális, közösségi 
tényezőknek, amely kulcsfontosságú a hosszútávú közösségi zenei 
tevékenységeket illetően (Coffman, 2002; Carucci, 2012; Sattler, 
2013; Goodrich, 2019). Végezetül, a közösségi tényezők mellett 
ugyancsak kiemelendő a zenei közösségek iránti egyéni 
motivációnak, az egyéni hajtóerőnek a megértése, azaz, hogy miért jár 
valaki saját szabadidejének terhére ilyen együttesekbe (Coffman, 
2002; Jutras, 2011; Murray, 2017; Radócz, 2021; Harrington, 2021). 
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2. Minta és módszer 
 

Kutatásunkhoz két fúvószenekar 5-5 felnőttkorú tagjával készítettünk 
félig strukturált interjúkat. Az interjúalanyokban közös pont, hogy 
mindannyian amatőr, hobbi szinten zenélnek, a zenekari részvételük 
munka, valamint jellemzően család mellett történik. Az alanyok a 
fúvószenekari hangszercsalád majdnem teljes spektrumát lefedik, ily 
módon munkánkhoz fuvolán, oboán, klarinéton, szaxofonon, két 
trombitán, harsonán, tenorkürtön, tubán és basszusgitáron játszó 
zenészek válaszait is fel tudtuk használni. Egy interjúalany 
kivételével18 mindannyian gyermekként, zeneiskolai körülmények 
között kezdték el zenei tanulmányaikat A két együttes eltérő életkori 
összetétellel rendelkezik. Az egyik – kategóriáját tekintve – ifjúsági 
zenekar, ami nevéből adódóan javarészt általános- és középiskolai 
diákokból, valamint fiatal felnőttekből áll, ugyanakkor az ilyen típusú 
együttesekben sem ritka az olyan felnőttkorú zenekari tag, aki 
munkahelyi elfoglaltságai mellett vállalja a zenekari közreműködést. 
A másik zenekar kivétel nélkül felnőttekből áll, többségük hosszú, 
több évtizedes kihagyás után fogott újra hangszert a kezébe. 

Az interjúkat 2020 márciusa és áprilisa között vettük fel, az akkor 
érvényben lévő Covid-19 miatti járványügyi korlátozásoknak 
megfelelően online platformokon keresztül, ezek időtartama 
alanyonként 30-60 perc közé esett. Habár az interjúk alatt minden 
kérdést érintettünk, törekedtünk rá, hogy a megkérdezettek kötetlenül, 
szabadon fejthessék ki gondolataikat. Számos kérdésben külön 
kitértünk a gyermekkori és felnőttkori tapasztalatokra is, hogy ezáltal 
összehasonlíthassuk a két életszakasz közti differenciát és 
hasonlóságokat. Témájukat tekintve a kérdések négy kategóriába 
sorolhatók: 1) eddigi hangszeres és zenekari tapasztalatok, 2) 
gyakorlás és családi környezet, 3) legfőbb motivációk a tagságot 
illetően, 4) kulturális és egyéb szabadidős tevékenységek. A kérdések 
által az alanyok előzetes zenei tanulmányait, a hangszerválasztás okait 
és az eddigi zenekari tapasztalatokat is vizsgáltuk. Mindezek mellett 
legfőképpen arra kerestük a választ, hogy az egyes tagok miben látják 
egy zenei közösség fontosságát, mik azok a tényezők, amelyek miatt 
hétről-hétre vállalják, hogy részt vesznek a zenekar életében. Az öt 
ifjúsági zenekarban játszó taggal a zenekaron belüli intergenerációs 

 
18 A basszusgitáron játszó alany autodidakta módon tanult meg hangszerén játszani 
még a középiskolai évek alatt. Hangszertechnikai ismereteit évekig egy 
rockzenekarban fejlesztette, a fúvószenekari részvételét csak felnőttkorban kezdte. 
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kapcsolatokra és a generációk közötti dinamikára is kitértünk. Mivel 
a másik együttes az életkori megoszlást tekintve többé-kevésbé 
homogén, ezért ezen kérdéscsoportot esetükben nem érintettük.  
 
 
3. Eredmények és következtetések a válaszok alapján 
 
3.1. Eddigi hangszeres és zenekari tapasztalatok 
 
Az interjúk során mind a felnőttkori, mind a gyermekkori élményekre 
igyekeztünk kitérni. A korai impulzusokat tekintve kíváncsiak 
voltunk arra, hogy ki milyen okból kezdett bele tanulmányaiba. A 
válaszokból látszódott, hogy mindenki számára más volt a fő 
motiváció. Volt, akinek egy televízióban hallott koncert hatására, de 
volt, akinek legjobb barátja példáján keresztül jött meg a kedve a 
zenetanuláshoz, viszont általánosságban mind kiemelték a szülők és a 
család pozitív szerepét, akik nélkül valószínűleg bele sem kezdtek 
volna a hangszertanulásba. „Nálunk a családban ez tradíció, tehát 
nálunk visszamenőleg nagyon sok-sok generáción keresztül zenészek 
voltak a családban, és nálunk ez nem volt kérdés” (szaxofonos, 46 
éves). 

A hangszerválasztás folyamatát szintén más-más módon élte meg 
minden egyes megkérdezett, ugyanakkor ez esetben is ki lehet emelni 
központi tényezőket.  Meglepő lehet, de néhány alanyt leszámítva 
nem beszélhetünk tudatos választásról. Ugyan voltak olyan alanyok, 
akiknek kifejezetten megtetszett egy hangszer hangja, vagy kinézete, 
de több esetben szakmailag irányított hangszerválasztás történt, azaz 
olyan hangszerre terelték a növendéket, amely hangszerhez a fizikai 
adottságai megfelelőnek tűntek, vagy amelyből esetlegesen hiány volt 
a zeneiskolában és a fúvószenekarban. A fúvószenekari igényekhez 
való alkalmazkodás tehát fontos tényező, ezt többen is kiemelték. Mi 
sem bizonyítja ezt jobban az egyik alany története, aki gyermekként 
eredetileg klarinétozni szeretett volna, de végül a zeneiskolai 
felvételin harsonára irányították (minden bizonnyal hiány lehetett 
belőle a zenekarban), majd miután bekerült a zenekarba hirtelen 
tubásra volt szükség, így egy gyors átképzés után már tubával 
folytatta, és azóta sem hajlandó más hangszeren játszani. 

A tíz megkérdezettből heten is újrakezdőnek számítanak, azaz 
hangszeres tanulmányaikat és fúvószenekari tevékenységeiket egy 
ponton befejezték, és csak néhány éve zenélnek újra. A befejezés 
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okaiként jellemzően a munkába állást vagy a családalapítást, illetve a 
sorkatonai szolgálatot emelték ki, viszont sok hasonlóságot lehet 
felfedezni az újrakezdés okai mögött is. Mindannyian megjegyezték, 
hogy bár akkori életszakaszukban úgy érezték, hangszeres 
tevékenységeiket nem tudnák érdemben folytatni, de azóta életük 
során számtalanszor felötlött bennük a fúvószenekar és a zenélés 
iránti vágy.  

A kérdések során érintettük a legjobb és legrosszabb hangszeres 
és/vagy zenekari élményeket, hiszen feltehetőleg mind a pozitív, mind 
a negatív emlékek kulcsfontosságúak a hosszútávú zenekari tagság 
tekintetében. Az egyéni, eltérő tapasztalatok között ez esetben is 
lehetett kapcsolatot felfedezni. Egyértelmű pozitív benyomásként 
többen is kiemelték a koncertek adta megismételhetetlen élményt: 
„minden egyes olyan koncert, vagy megmérettetés, amikor én azt 
éreztem amatőrként, hogy igenis hozzátettem valamit a 
produkcióhoz” (oboista, 33 éves), „próbáltuk előtte hónapokon 
keresztül, de abban a pillanatban úgy tudott megszólalni, mint még 
soha […] koncentrálni kellett, hogy ne az érzéseimmel legyek 
elfoglalva” (tenorkürtös, 31 éves). A koncertek mellett többen fontos 
szerepet tulajdonítottak a zenekari turnék és utak nyújtotta 
lehetőségeknek, amelyekkel olyan helyekre is eljuthattak 
gyermekként, ahova egyébként nem feltétlenül lett volna lehetőségük. 
„Amit a szüleim nem tudtak volna megadni, azt a zenekar megadta” 
(fuvolista, 53 éves). Mindezek mellett szintén erőteljes faktorként 
írták körül a közösség befogadó- és összetartó erejét, valamint, hogy 
kiváló lehetőséget biztosít ismerkedésre és új barátok szerzésére, 
hiszen „barátot, akár ismerőst nem könnyen választ az ember már 
ebben a korban” (harsonás, 55 éves). Közös pont volt az alanyokban, 
hogy a zenei tevékenységükhöz kapcsolódóan nem tudtak 
meghatározóan negatív élményt kiemelni, így feltehetőleg ezek 
hiánya is számottevő szempont a hosszútávú zenekari tagságot 
illetően.  
 
 
3.2. Gyakorlás és családi környezet 
 
A zenekar elemi színtere a közösségi muzsikálás, a kitartó 
próbafolyamat, amelynek eredménye a sikeres koncertek és 
fellépések sokasága. Mint már érintettük, a közösség és a csoportos 
zenélés kiemelt helyet foglal el a zenészek rangsorában, 
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mindazonáltal ezek nem valósulhatnak meg önállóan befektetett 
munka, azaz gyakorlás nélkül. 

A megkérdezettek gyakorlásra vonatkozó válaszaiban jelentős 
tényező volt, hogy éppen milyen életszakaszban tartanak, valamint, 
hogy gyermekkoruk óta megszakítás nélkül zenélnek, vagy újrakezdő 
hangszeresnek számítanak-e. A válaszadók közül az életkort tekintve 
az újrakezdők a 40 év fölötti korosztályba, míg a gyermekkor óta 
folyamatosan zenélők a 40 év alatti felnőtt korosztályba tartoznak.  

Az újrakezdők jellemzően napi szinten, vagy heti 5-6 alkalommal 
is gyakorolnak, amelynek időtartama átlagosan 45-60 percet vesz 
igénybe, míg azok, akik gyermekkoruk óta megszakítás nélkül 
zenélnek nem számoltak be aktív gyakorlásról. E differencia érthető, 
hiszen az újrakezdők tulajdonképpen rá vannak szorulva a folyamatos 
gyakorlásra, mivel a sokéves kihagyást – magától értetődően – csak 
kitartó munkával lehet ellensúlyozni. Ezenfelül az is kiderült, hogy az 
újrakezdők gyakran nincsenek megelégedve a saját teljesítményükkel, 
így valószínűsíthető, hogy mindez jelentős motivációt ad a 
gyakorláshoz is. Mindemellett kiemelendő, hogy az újrakezdők – 
életkoruknál fogva – többnyire előrébb járnak a szakmai szocializáció 
terén, régebb óta dolgoznak, így tapasztalatuknál fogva jobban 
megengedhetik maguknak, hogy több időt szánjanak hangszerükre. A 
gyermekkor óta megszakítás nélkül zenélők mindegyike arról számolt 
be, hogy a jelenlegi munkaterhelésük mellett nem tudják megoldani, 
hogy napi szinten foglalkozni tudjanak a saját hangszerükkel, a 
gyakorlási tendencia javarészt heti 1-2 alkalomra korlátozódik. Egy 
alany az otthoni, önálló gyakorlás stresszlevezető funkcióját emelte 
ki, ami számára segít a munkahelyi feszültségek feldolgozásában: 
„bevonulsz a magad csendességébe, és elkezdesz gyakorolni, ott tudsz 
gondolkozni is, ugyanakkor zenélsz […] és éreztem, hogy valamit 
mégiscsak alkotok” (trombitás, 41 éves). 

Ugyan a gyakorlás eredményessége elsősorban az egyéni 
elhivatottságon és a kitartáson múlik, nem feledkezhetünk meg a 
gyakorlókörnyezet befolyásoló erejéről sem. Kivétel nélkül minden 
alany a családja teljeskörű támogatásáról számolt be, amely nélkül 
elképzelhetetlen lenne, hogy zenei tevékenységüket folytatni tudják, 
azonban az interjúalanyok életkori eltéréséből adódóan különbség 
mutatkozik a közvetlen otthoni közeg felépítését illetően. Öt 
megkérdezett gyermekei már felnőttkorúak és/vagy nem otthon élnek, 
három alanynak kisgyermekei vannak, míg két válaszadónak még 
nincs gyermeke. A kisgyermekesek külön kiemelték, hogy az otthoni 
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gyakorlás és az aktív zenekari tagság kivitelezése nem egyszerű, de 
erős családi összetartással és támogatással mindkettő kivitelezhető.  

Az interjúk során rákérdeztünk, hogy az alanyok igénybe vesznek-
e bármilyen külső segítséget hangszeres ismereteik fejlesztésének 
céljából.  A megkérdezettek közül kilencen is még gyermekként, 
hagyományos zeneiskolai környezetben sajátították el a zeneismereti 
és hangszertechnikai alapokat, míg egy alany autodidakta módon 
képezte magát. Ugyan a legtöbb alany tisztában volt a külső 
koordináció, azaz a tanári hatás jelentőségével, azonban a válaszadók 
közül mindössze egy zenekari tag volt, aki felnőttként is igénybe vett 
szakmai segítséget. Az egyéni fejlődést érintő kérdésekben kitértünk 
arra is, hogy a fúvószenekar mellett részt vesznek-e más együttes 
munkájában. Egy interjúalany párhuzamosan egy másik 
fúvószenekarban, míg két megkérdezett egy könnyűzenei 
formációban is aktívan közreműködik, mindemellett további két alany 
kifejtette, hogy lehetőség szerint szívesen játszana valamilyen 
kamarazenei formációban is. 

Az újrakezdők közül néhányan arról számoltak be, hogy ugyan a 
hosszú kihagyás miatt a hangszer rendeltetésszerű megszólaltatásában 
voltak kezdeti nehézségek, ennek ellenére számos hangszertechnikai 
megoldás, mint a fogáskombinációk és a helyes szájtartás szinte 
azonnal helyreállt, továbbá meglepő módon még a gyermekkorban 
rögzült apró hibák is (pl: egy rosszul intonált hang) előjöttek 
helyenként. Ezenfelül két alany külön kifejtette, hogy határozott 
előrelépést érez a mostani hangszeres játéka és a fiatalkorit 
összehasonlítva, amelyet egyértelműen az érettebb 
gondolkodásmódjuknak és hozzáállásuknak tanúsítanak. „Úgy érzem, 
hogy az előző ciklusomhoz képest öregedtem annyit […], hogy teljesen 
más gondolkodással vettem fel a hangszert. Nem stresszelek annyit, 
jobban tisztában vagyok a képességeimmel, sokkal kevésbé érdekel, 
hogy mit mond a másik, más gondolkodással gyakorlok, és ez 
mindenképpen pozitívan hat a zenélésemre is” (trombitás, 41 éves). 

 
 

3.3. Legfőbb motivációk a zenekari tagságot illetően 
 
A zenekari tagság nem csak a koncertezésből és a felhőtlen 
szórakozásból tevődik össze, hanem rengeteg idő- és 
energiabefektetést is igényel, így rákérdeztünk, hogy az alanyok 
számára mi tekinthető olyan motivációs tényezőknek, amely miatt 
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munka és család mellett is kitartóan részt vesznek a zenekar életében. 
Az egyik központi faktor maga a zenélés élménye, a zene szeretete, 
amelyet minden alany magától értetődőnek tartott. Kifejezetten igaz 
volt ez azokra a válaszadókra, akik újrakezdőnek számítottak. 
Közülük többen is kiemelték, hogy abban az időszakban amikor nem 
zenéltek, érezték, hogy valami hiányzik az életükből, és ez a 
lehetőség, hogy felnőttként újrakezdhették csodálatos élmény 
számukra. „Mindig is bántam, hogy befejeztem a zenélést, mindig 
bennem volt, hogy milyen jó lenne még egyszer…” (trombitás, 40 
éves). „Az az élmény, amit kapok akár egy-egy fellépésen, akár egy 
próbán […] érzem, hogy nekem erre szükségem van…azért, hogy 
fiatal maradjak” (harsonás, 55 éves). „Az előző 33 év alatt bárhol 
megfordultam […] és volt valami zenekar, az bennem olyan mély 
nyomot hagyott, hogy a könnycsepp ment a szemembe” (klarinétos, 56 
éves).  

A zenei élmények mellett a válaszadók ugyancsak kivétel nélkül 
kiemelték a társaság és a közösség szerepét, amit legalább ugyanolyan 
fontos szempontként írtak körül, mint magát a zenei aktivitást. 
„Nekem óriási töltést ad az, hogy közösségben lehetek […] és úgy 
gondolom, hogy ez minden embernek fontos kellene, hogy legyen, 
aprótól a nyugdíjasig.” (basszusgitáros, 34 éves).  A közösség erejét 
néhányan a legerősebb kapocsként jellemezték: „ez egy család, 
összekötnek a régi emlékek bennünket, a régi barátságok, a 
szeretet…” (tubás, 54 éves). Arra a kérdésre, hogy a tagok tartják-e 
egymással a kapcsolatot a zenekari próbákon kívül is, két kivételt 
leszámítva mindannyian határozott igennel feleltek, kiemelve, hogy 
természetesen minden taggal nem lehet folyamatos kapcsolatban 
lenni, de igyekeznek nem csak a próba és fellépések idejére 
hagyatkozni a közösségi interakciók tekintetében. Az ifjúsági 
zenekari tagoknál külön kitértünk arra, hogy mi a véleményük arról, 
hogy a tagok között esetenként 20-30 éves korkülönbség is lehet. 
„Némelyik tagnál húsz évvel idősebb vagyok, mégis azt gondolom, 
hogy nem érzem ezt a korkülönbséget” (trombitás, 41 éves).  Az 
együttesen belüli csoportkohézióról tesz tanúbizonyságot, hogy az 
intergenerációs kapcsolatokat mindannyian pozitívan élik meg, 
köszönhetően annak, hogy a zenekar tagjaként – kortól függetlenül – 
mindenkinek egy közös cél lebeg a szeme előtt. Emellett nem 
elhanyagolható a tény, hogy mind az idősebb, mind a fiatalabb 
korosztály profitálhat az együttműködésből. A fiatalabbak 



193 
 

példaképként tekintenek idősebb társaikra, így sokkal könnyebben 
tanulják meg a zenekari normákat, illetve a csapatmunka jelentőségét. 

A harmadik legfőbb tényező az aktív kikapcsolódás, a 
stresszlevezetés és a szórakozás kategóriájába sorolható. Ahogyan 
arról a megkérdezettek beszámoltak, a mindennapok szürkesége, az 
általánosnak tekinthető rohanás és a folyamatos munka mellett olyan 
lehetőség ez számukra, amely más időtöltéshez aligha hasonlítható. 
„Hihetetlen módon kikapcsol…tehát én a hét 5 vagy 6 napján 
foglalkozom valamivel […] majd a szombati napon (szerzői megj.: a 
próba időpontja) egy teljesen más dologgal foglalkozom, teljesen más 
érzékeimet használom, az agyam teljesen más területét használom, és 
ez engem borzasztóan feltölt…” (oboista, 33 éves). Habár abban 
minden alany egyetértett, hogy valóban kell plusz energiát 
belefektetni ahhoz, hogy hasznos tagja lehessen a közösségnek, és 
előfordul, hogy egy próba fárasztó is lehet, azonban ezeket összevetve 
is sokkal inkább pozitív az összkép: „sokkal többet kapsz ettől a 
dologtól, mint amennyi befektetést ez jelent” (tenorkürtös, 31 éves). A 
mindennapi munka mellett ráadásul lehetőséget ad arra, hogy 
valamiben kiteljesedjen az ember: „elsősorban kerestem egy olyan 
tevékenységet, ami pozitív számomra, akár lelkiekben, akár 
megerősítésben […] muszáj olyat csinálnod, amiben sikerélményed 
van” (szaxofonos, 46 éves). 
 
 
3.4. Kulturális és egyéb szabadidős tevékenységek 
 
A zenekari hobbinak köszönhetően mindegyik válaszadó aktívnak 
tekinthető a kulturális tevékenységet illetően, mindazonáltal 
megkérdeztük, hogy hangszeres elfoglaltságaik mellett milyen 
viszonyban állnak a különböző kulturális rendezvényekkel, a kultúra 
egyéb formáival. A leggyakoribb válasz leginkább a könnyűzenei 
koncerteken való részvétel volt, de emellett szívesen hallgatnak 
kifejezetten fúvószenekarokat is. Öt válaszadó is megemlítette, hogy 
lehetőség szerint éves szinten akár többször is megtekint egy-egy 
múzeumi kiállítást, vagy színházi előadást, de mindez az időtől és az 
anyagiaktól is függhet.  

A kulturális tevékenységek mellett felmértük, hogy a zenélés 
mellett van-e egyéb irányú hobbijuk. A fentiekben már többször is 
utaltunk rá, hogy a gyakorlás, a próbák, és a koncertek viszonylag sok 
időt követelnek, így talán nem meglepő, hogy a legtöbb válaszadó a 
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zenét emelte ki egyetlen hobbijaként. Érdekes összefüggésként 
négyen is megjegyezték, hogy a közelmúltban aktívan sportoltak 
(labdarúgás és futás), viszont egy sérülés, vagy időhiány miatt 
jelenleg már csak a zenére fókuszálnak. A zenekari tevékenység 
időigényességét támasztja alá, hogy arra a kérdésre, hogy a jövőben 
terveznek-e új hobbit elkezdeni a legjellemzőbb válasz inkább 
nemleges volt.  

Az interjúalanyok kiválasztásánál arra törekedtünk, hogy a 
megkérdezett zenekari tagok zenei tevékenységeiket nem 
professzionális háttérrel, hanem mindössze hobbiként végezzék, 
mindazonáltal az interjúk során egy váratlan összefüggés is előtérbe 
került, miszerint gyermekkorban hat alanynál is felmerült a zenei 
pálya lehetősége, azaz, hogy életükben hivatásos, képzett 
muzsikusként tevékenykedjenek. Mindez végül eltérő okok miatt 
mindannyiuknál meghiúsult, hiszen – egyikük kivételével19 – el sem 
kezdték magasabb fokú zenei tanulmányaikat. Valószínűsíthető, hogy 
a gyermekkori tehetség és sikerélmény – amelyek nélkül minden 
bizonnyal fel sem merült volna a zenei pálya – is központi faktor lehet 
az élethosszig tartó zenetanulásban. Habár az interjúk során nem 
került szóba, de feltételezhető, hogy ezen tagoknál a zenei 
önmegvalósítás iránti törekvés még erősebb lehet.  
 
 
4. Összefoglalás 
 
Vizsgálatunkban két zenekar 5-5 felnőttkorú amatőr zenészével 
készítettünk interjús felmérést. Kutatásunk egy részét arra a 
feltételezésre építettük, hogy a nemzetközi vizsgálatok eredményei az 
egyéni motivációt illetően a hazai felnőttkorú fúvószenekari tagokra 
is értelmezhető. Habár a – többnyire – tengerentúli vizsgálatok 
tapasztalatai a hazai viszonyokhoz képest eredendően eltérő 
gazdasági, kulturális és társadalmi háttéren alapszanak, ennek ellenére 
kijelenthetjük, hogy megközelítésünk igaznak tűnik, hiszen a három 
legerősebb motivációs faktor (személyes, zenei és szociális 
motiváció) egyértelmű hasonlóságot mutat a Coffman (2002) által 
megfogalmazott tényezőkkel. Mindezek mellett kitértünk rá, hogy 

 
19 Habár egy alany zenetanári végzettséggel rendelkezik, de főiskolai tanulmányai 
végeztével néhány évet követően más jellegű szakmában helyezkedett el, és zenei 
tevékenységeit hosszú évekre teljesen felfüggesztette. A tanulmány szempontjából 
az újrakezdők kategóriába sorolható. 
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milyen kapcsolat áll fenn a zenekari tagság és a családi környezet 
között. A válaszok alapján egyértelműen kirajzolódott, hogy minden 
tagot teljes mértékig támogat a családja és közvetlen környezete, 
valamint többen is kifejtették, hogy enélkül minden bizonnyal nem 
lenne megoldható az aktív zenekari részvétel. Habár előzetesen úgy 
véltük, hogy a gyermekek léte és életkora befolyásolhatja a tagságot, 
azonban a megkérdezettek válaszaiból ez nem derült ki egyértelműen, 
hiszen sem a kisgyermekesek, sem a már felnőtt gyermekkel 
rendelkezők nem számoltak be arról, hogy ez bármiben befolyásolta 
őket. Továbbá a gyermekkel nem rendelkező alanyok is kifejtették, 
hogy ugyan teljes bizonyossággal nem jelenthetik ki, de a jövőben 
gyermek mellett is szeretnék folytatni zenekari tevékenységüket. Az 
alacsony elemszám miatt természetesen az eredmények alapján nem 
vonhatunk le végleges következtetéseket, jóllehet kirajzolódik egy 
irányvonal a további vizsgálatokhoz. Terveink szerint a jövőben több 
fúvós együttes karnagyát is meg szeretnénk szólaltatni, valamint egy 
összehasonlítást végezni a felnőttkorú fúvószenekarok és egyéb zenei 
formációk tagjaival. 
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