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Elô szó

Ko runk em be ré nek nem könnyû a hely ze te. Meg so ka sod tak a dol gok, a fe la da tok.

Nem is be szél ve ko runk gyer me ké rôl, aki nek nem csak nyel ve ket kell tud nia, de

spor tol ni, ze nél ni, kü lön fé le tu do má nyok ban is je les ked ni kell, ha ki akar tûn ni má -

sok kö zül.

Ne héz vá lasz ta ni nem csak a gyer mek nek, de az el szür kü lés el len küz dô, a vi lág -

ban fenn ma rad ni aka ró fel nôtt em ber nek is. Ám van egy tit kos re cept, amely szin -

te min den re jó: le kell ül ni egy kis idô re – egy kis ze né vel. Sze ren csés, aki ezt egy

hang szer mel lett te he ti mint já té kos, de az sem rossz, ha ének lünk, ma gunk ban

vagy má sok kal, és na gyon jó, ha egy te rem ben élô ben vagy akár CD-rôl szól a mu -

zsi ka – csak szól jon.

A ze ne te rén is sze ren csé sek va gyunk mi, ma gya rok (mint annyi min den más ban

a kul tú ra te rü le tén). A XX. szá zad két zse ni je a ze né ben for ra dal mat ho zott lét re.

Bartók Bé la és Kodály Zol tán meg mu tat ták a vi lág nak és be bi zo nyí tot ták min den -

ki nek, hogy a ma gyar nép dal sok min den re jó, szép, igé nyes, ko moly mester-

mûvekkel egyen ran gú al ko tás, ha jó ke zek be ke rül. Kodály (ta nít vá nyai ál tal ki dol -

go zott) ze nei ne ve lé si me tó du sa messze túl mu tat a ze nei írás és ol va sás meg ta ní -

tá sán, bár el sôd le ge sen ez a cél ja. A kodályi mód szer, amely ma már nem csak a ma -

gyar nyelv te rü le ten is mert, ha nem tá vo li kon ti nen sek re is el ju tott, az embert he lye -

zi kö zép pont ba. A bol dog, egész sé ges lel kû, nyi tott gon dol ko dá sú, el fo ga dó em bert.

Mert a ze ne a lel ket táp lál ja. Az agyat fé nye sí ti. De még a test nek is jót tesz, hi szen

ak ti vi tás sal jár.

Kon fe ren ci á in kon több ol dal ról vizs gál tuk a ze ne ta nu lás e for má já nak mi ként jét

és ha tá sa it: az is ko la, az ama tôr ze nei moz gal mak, a tu do mány és a nép ze ne ok ta -

tás ol da lá ról. Ki de rült, nem kell szo mor kod nunk: él a Kodály-mód szer. Ma a ma gyar

is ko lák ban nagy részt ez alap ján ta nul nak a di á kok. Ki tû nô ta ná ra ink ré vén kül föl -

dön is egy re na gyobb a si ke re.

Ku ta tá sok és ta ná ri ta pasz ta la tok rá adá sul azt is bi zo nyít ják, hogy aki ez zel a

mód szer rel ta nul ja a ze nei írás-ol va sást, an nak egyéb ké pes sé gei is job ban, ha té -

ko nyab ban fej lôd nek. „A ta nu lás anya ga nem szük ség sze rû en cél ja a ta nu lás nak,

szol gál hat kulcs ként az ál ta lá nos elv hez vagy in teg rált tu dás hoz” – vall ja Kokas

Klá ra, Kodály ked ves ta nít vá nya, aki nek kü lön le ges, a lel ket is fel sza ba dí tó pe da -

gó gi ai mun kás sá ga ma egye te mi tan anyag. Ki mu tat ha tó a kodályi fi lo zó fia transz -

fer ha tá sa az egyéb tan tár gyak nál ta pasz talt jobb ered mé nyek ben, de (szin tén

Kokast idéz ve) „ze nei ne ve lé sünk hoz zá já rul ma ga sabb ren dû pszichikus funk ci ók

fej lesz té sé hez”.

A kodályi gon do la tok nem csak a ze ne ta ní tás ban (itt hon és kül föl dön), de a

gyógy pe da gó gi á ban, a nép dal kö ri mun ká ban, a tánc ta ní tás ban és egyéb sza bad -

idôs, is ko lán kí vü li te vé keny sé gek ben is ha tal mas si ke re ket hoz nak. „A tûz nek nem

sza bad ki alud ni”, ôriz ni kell a lán got, si ke re sen kell to vább ad ni ge ne rá ci ó ról ge ne -

rá ci ó ra a tit ko kat. Idô rôl idô re be szél ni kell a do log jö vô jé rôl is.

FehérAnikó
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Turmezeyné Heller Eri ka

Az ál ta lá nos in tel lek tu á lis ké pes sé gek sze re pe a ze nei te het ség ben

A ze nei ne ve lés alap kér dé se vi lág szer te, hogy a ze nei tu dás át vi he tô-e egyéb, a ze -

né tôl füg get len te rü le tek re. E té mát jár ta kö rül a „Moz gó dó II.” cí mû kon fe ren cia is,

bi zo nyí té ko kat ke res ve ar ra, hogy a ze nei te vé keny ség amel lett, hogy szeb bé, gaz -

da gab bá te szi a fel nö vek vô gyer mek éle tét, szá mos egyéb te rü le ten is szol gál ja ké -

pes sé ge i nek fej lô dé sét. Bár ezt a meg gyô zô dést Pla tón óta vall ják a ne ve lés sel fog -

lal ko zó szak em be rek, az ok sá gi kap cso lat, il let ve a ha tás mér té ké nek eg zakt bi zo -

nyí tá sa nem könnyû fe la dat, hi szen egy részt az egyént vál to za tos kö rül mé nyek közt

szá mos ha tás éri, ame lyek nek szétszálazása, a be fo lyás szám sze rû sí té se re mény te -

len vál lal ko zás len ne. To váb bi mód szer ta ni ne héz sé get je lent, hogy a sze mé lyi sé get

érin tô mé lyebb vál to zá sok nem mu tat ha tók ki rö vid tá von: aki ze né vel él gyer mek-

és fi a tal ko rá ban, eset leg majd fel nôtt ként sok szo roz za meg a ze ne ha tá sát. Ta nul -

má nyom így nem is az ok sá gi kap cso la tot vizs gál ja, ha nem mint egy elô ké szí ti a kö -

vet ke zô ket az zal, hogy kö rül jár ja, mi lyen össze füg gés van a ze nei és az in tel lek tuális

ké pes sé gek kö zött.

A szak iro da lom ban a kü lön bö zô ké pes ség te rü le tek egymáshoz va ló vi szo nyá ról

el té rô el mé le tek kel ta lál koz ha tunk, amely re áll jon itt két fon tos pél da, a tel jes ség

igé nye nél kül. Spearman sta tisz ti kai úton ar ra a kö vet kez te tés re ju tott, hogy lé te zik

egy faj ta ál ta lá nos in tel li gen cia.1 Ezt g-fak tor nak (g = general) ne vez te el, és ez az,

ami adott egyén bár mi lyen fe la da tá nak vég zé sé ben ki mu tat ha tó. Egy konk rét te rü -

le ten el ért tel je sít mény ben az ál ta lá nos in tel li gen cia (g-fak tor) mel lett sze re pet ját -

szik a te rü let re jel lem zô spe ci á lis adott ság (s-fak tor) is. Va gyis az egyén ál ta lá nos

ér tel mes sé ge és ese tünk ben a spe ci á lis ze nei adott sá gok együt te sen ér vé nye sül nek,

és ha tá roz zák meg a ze nei te het ség po ten ci ál ját.

Más képp lát ta a ze nei ké pes sé gek he lyét Gardner.2 „Több szö rös in tel li gen ci a -

ként” köz is mert té vált el mé le té ben azt ál lí tot ta, hogy több faj ta in tel li gen cia lé te zik,

ame lyek nagy mér ték ben füg get le nek egymástól. Az ál ta la de fi ni ált hét – ké sôb bi

mû vé ben ki lenc – te rü let egyi ke a ze nei in tel li gen cia, amely nek bi zo nyí té ka ként azt

hoz ta föl, hogy a ze nei te vé keny ség az agy ban jól kö rül ha tá rol ha tó te rü let hez kö -

tô dik. Ar ra hív ta fel a fi gyel met, hogy az esz té ti kai te rü le ten nemcsak a kogníció,

ha nem az ér zel mek, az in tu í ció és a kre a ti vi tás is fon tos sze re pet ját szik. Ér vei kö -

zött sze re pel az a szá mos, kü lön bö zô mû vé sze tek te rén vég zett em pi ri kus ku ta tás,

ame lyek bi zo nyít ják, hogy az egyes te rü le te ken vég be me nô fej lô dés me ne te és foka

kö zött nagy kü lönb sé gek le het nek, va gyis a ze nei té ren mu ta tott tel je sít mény nem

függ az ál ta lá nos kognitív fej lô dés tôl, és nem is ma gya ráz ha tó an nak tör vény sze -

rû sé ge i vel.
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1 SPEARMAN, C.: The Abilities of Man. New York, Macmillan, 1927.

2 GARDNER, H.: Frames of mind. The theory of multiple intelligence. New York, Basic Books, 1985.



To váb bi kér dé se ket vet fel té mánk szem pont já ból az ún. „savant”-ok lé te. Azokat

ne ve zik így, akik ér tel mi fo gya té kos sá guk el le né re va la mi lyen, de csak egyet len

(rész)te rü le ten ki emel ke dô tel je sít mény re ké pe sek. A „savant”-je len ség ma gya ráz -

ha tó Gardner „több szö rös in tel li gen cia” el mé le té vel3 is, amely nek alap té te le, hogy

az in tel li gen cia kü lön fé le te rü le tei, így a ze nei in tel li gen cia is, egymástól füg get le -

nek. Fel te he tô, hogy a hir te len fel-, majd el tû nô cso da gye re kek egy ré sze is va ló já -

ban „savant”4. Vég nél kül le het ne idéz ni a ze nei „savant”-ok ról fel jegy zett ér de ke -

sebb nél ér de ke sebb tör té ne te ket. Kö zös vo nást ta lán annyit le het fel fe dez ni ben-

nük, hogy a más te rü le tek „savant”-jaival el len tét ben va ló di mû vé szi tel je sít mény re

ké pe sek, azon ban ké pes sé gük so ha sem fe di le a tel jes ze nei képességegyüttest.

Az el mé le ti meg kö ze lí tés mel lett meg fi gye lé sek is cé loz ták az in tel lek tu á lis és 

a ze nei te het ség össze füg gé sé nek alá tá masz tá sát, ame lyek ko ráb ban el sô sor ban 

a ma te ma ti kai ké pes sé gek kel va ló kap cso la tot ál lí tot ták kö zép pont juk ba. Egy fe lôl

szá mos ter mé szet tu dós ki emel ke dô ze nei ké pes sé gei is köz is mer tek, elég itt Kepler,

Galilei, Euler vagy Einstein pél dá já ra utal ni. A má sik ol dal ról ke ve sebb ze nész vált

hí res sé ma te ma ti kai ké pes sé gé rôl, de Bach szen ve dé lyes ma te ma ti kai ér dek lô dé sé -

re min den kép pen hi vat koz ha tunk, ame lyet bi zo nyít a ha gya té ká ban ta lált szá mos

ilyen té má jú könyv. Ré vész Gé zát5 – aki mind a te het ség-, mind a ze ne pszi cho ló gia

ku ta tá sá nak út tö rô je volt – szin tén fog lal koz tat ta a kér dés. A hi va tá sos ze né szek

kö ré ben ke res te a vá laszt, és ku ta tá sa so rán ar ra a meg ál la pí tás ra ju tott, hogy az

ál ta la vizs gált kör ben a ze né szek ki lenc szá za lé ka ren del ke zik ma te ma ti kai ér dek -

lô dés sel vagy te het ség gel.

A kér dés eg zak tabb vizs gá la ta az in tel li gen cia tesz tek meg je le né sé vel vált le he -

tô vé. Az in tel li gen cia há nya dos fo gal mát sa ját sá go san al kal maz va több ku ta tó is

kísér le tet tett ar ra, hogy ko ráb ban élt hí res sé gek in tel li gen ci á já nak szín vo na lát

szám sze rû sít sék élet raj zi ada ta ik alap ján. Cox ez zel az el já rás sal Bach nak 125–140,

Mozartnak 150–155 ér té ket tu laj do ní tott.6 Hi te le sebb ké pet nyújt az a ké zen fek vô

le he tô ség, ha a ki bon ta ko zott ze nei te het sé gek, az az a ze nei pá lyán te vé keny ke dô

mû vé szek in tel li gen cia há nya do sát vizs gál juk. Ezen az úton szá mos ku ta tás ered -

mé nye ként is be bi zo nyo so dott, hogy a ma gas ze nei tel je sít mény jel lem zô en az át -

la gos nál ma ga sabb in tel li gen ci á val jár együtt.7

Az ed di gi ek ben a ki bon ta ko zott te het sé gek kö ré ben fel fe dez he tô sza bály sze rû -

sé gek rôl volt szó, fel me rül azon ban a kér dés, hogy az át la gos ké pes sé gû ek ese té -

ben lé te zik-e, il let ve mi lyen mér té kû az össze füg gés a ze nei és az in tel lek tu á lis ké -

pes sé gek kö zött. En nek meg vá la szo lá sá hoz egy sze rû, kéz zel fog ha tó mód szer nek

ígér ke zik, ha az adott egyén nek a ze nei ké pes ség- és az in tel li gen cia teszt ered mé -
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3 GARDNER: i. m. (1985)

4 Vö. GYARMATHY Éva: A ze nei te het ség = Új Pe da gó gi ai Szem le, 2002/7–8., 2002, 236–244.

5 RÉ VÉSZ Gé za: Talent und Genie. Grundzüge einer Begabungpsychologie. Bern, Francke, 1952.

6 1926; idé zi GEMBRIS, Heiner: Grundlagen musikalischer Begabung und Entwicklung. Fo rum Musik päda -
go gik, 20. kö tet. Augsburg, Wissner-Verlag, 2002.

7 Vö. TURMEZEYNÉ HELLER Eri ka – BALOGH Lász ló: Ze nei te het ség gon do zás és ké pes ség fej lesz tés. Deb re -
cen, Koc ka Kör & Faculty of Central European Studies, Constantine the Philosopher University in Nitra,
2009.



nye kö zöt ti kor re lá ci ót vizs gál juk. Az össze füg gés szám sze rû sí té sét cél zó ku ta tá sok

r = .24 és r = .465 kö zöt ti, de leg jel lem zôb ben .3 kö rü li ér té ke ket ta lál tak. Ez utóbbi

ér ték meg egye zik az zal, amely az in tel li gen cia tesz tek rész teszt jei közt is fenn áll,

va gyis a ko ráb ban em lí tett g-fak tor ér té ke kö szön vissza. Így ezek az ered mé nyek

in kább csak a g-fak tor lé te zé sét tá maszt ják alá, va gyis vél he tô en a Spearman-fé le

ál ta lá nos in tel li gen cia sze re pé re utal nak.

Ér de mes azon ban a kor re lá ci ós ér té kek mö gé néz ni és meg vizs gál ni, hogy a lé -

te zô össze füg gés egyen le te sen osz lik-e el a teszt ered mé nyek tel jes tar to má nyá ban,

vagy eset leg va la mely ér ték tar to mány erôs össze füg gé sei mel lett más szin te ken

gyen gébb az együtt já rás. A dif fe ren ci ál tabb meg kö ze lí tést hét köz na pi ta pasz ta la ta -

ink is in do kol hat ják, amely alap ján sejt he tô, hogy a ma gas in tel li gen cia nem fel tét -

le nül jár együtt a ze nei ké pes sé gek ki emel ke dô szín vo na lá val. Azon ban ke vés bé

köz tu dott, hogy az át la gos nál ala cso nyabb in tel li gen cia ne ga tí van be fo lyá sol ja 

a ze nei ké pes sé gek szín vo na lát. Amennyi ben az in tel li gen cia há nya dos el éri a 90-es

ér té ket, an nak ma gas sá ga a to váb bi ak ban nem függ össze a ze nei ké pes sé gek szint -

jé vel. Más sza vak kal: az in tel li gen cia- és a ze nei tesz tek kö zöt ti kor re lá ció el sô sor -

ban a mind két te rü le ten gyen gén tel je sí tôk nek tud ha tó be, és az át la gos in tel li gen -

ci át el nem érôk re gyak ran jel lem zô a gyen ge ze nei ké pes ség.

Az össze füg gést cél zó ed di gi ku ta tá sok nem tér tek ki azon ban az egyes ze nei és

in tel lek tu á lis ké pes sé gek el kü lö ní tett vizs gá la tá ra. Ezért a ko ráb bi, a ze nei ké pes sé gek

fej lô dé sét 2–4. osz tá lyo sok kö ré ben (n = 302 fô) vizs gá ló ku ta tá som ban e kér dés -

kör is elô ke rült, amellyel cé lom an nak fel tá rá sa volt, hogy a kü lön bö zô ze nei ké pes -

sé gek ho gyan függenek össze az in tel lek tu á lis ké pes sé gek több fé le össze te vô jé vel,

va gyis mind a ze nei, mind az in tel lek tu á lis ké pes sé ge ket össze te vô i re bont va ke -

res tem a hát tér ben fel lel he tô sze re pü ket. Az ál ta lá nos ér tel mes ség (in tel li gen cia)

vizs gá la tá ra sok fé le mód szert al kal maz nak8, azon ban itt hon és kül föl dön is el ter -

jed tek a nonverbális in tel li gen cia tesz tek, ki emel ten a Raven-fé le vizs gá la ti mód szer.

A Raven-pró ba al kal ma zá sa azért tett szert szak mai nép sze rû ség re, mert nonver bá -

lis jel le gé bôl adó dó an ke vés sé van ki té ve olyan kul tu rá lis ha tá sok nak, mint a csa -

lá di ne ve lés kü lön bö zô sé gei, a nyelv hasz ná lat szín vo na la, il let ve a tan anyag ra épü lô

tu dás mennyi sé gi és mi nô sé gi mu ta tói. A teszt „a megfigyelôképességet, a struk tu -

rá lis vi szo nyok meg lá tá sát, a fel tárt in for má ci ók ész ben tar tá sát (rö vid le já ra tú

memó ria) és az in for má ci ók kal egy szer re több sí kon tör té nô mû ve let vég zés ké pes -

sé gét vizs gál ja”.9 A kor osz tály nak meg fe le lô en a szí nes vál to za tot al kal maz tam. Az

in tel li gen ciavizs gá lat komp le xen ad ké pet az ál ta lá nos in tel lek tu á lis ké pes sé gek rôl,

így az ered mény nem tük röz he ti, hogy az egyes in tel lek tu á lis ké pes sé gek (fi gye lem,

em lé ke zet, gon dol ko dás) mi lyen szin ten van nak. Ezért eze ket kü lön-kü lön is meg -

vizs gál tam, ke res ve az össze füg gé se i ket a ze nei ké pes sé gek fej lett sé gé vel.

A fi gye lem fon tos sze re pet tölt be az információfelvételben és az információfel-

dolgozásban, ez biz to sít ja azt, hogy a kül sô és bel sô kör nye zet bôl jö vô in ger ha tá -

11

Turmezeyné Heller Erika: Az általános intellektuális képességek szerepe a zenei tehetségben

8 Vö. DÁ VID Im re: A kognitív ké pes sé gek vizs gá la tá nak esz kö zei és fel hasz ná lá suk ta pasz ta la tai = Pszi cho -
ló gi ai mód sze rek a te het sé ges ta nu lók nyo mon kö ve té ses vizs gá la tá hoz. Szerk. BALOGH Lász ló – BÓTA
Mar git – DÁ VID Im re – PÁSKUNÉ Kiss Ju dit, Bu da pest, Arany Já nos Prog ram iro da, 2004, 39–76.

9 KUL CSÁR Ti bor: Az is ko lai tel je sít mény pszi cho ló gi ai té nye zôi. Bu da pest, Tan könyv ki a dó, 1982, 171.



sok kö zött sze lek tál junk. Vizs gá la tá ra sok fé le mód szert hasz nál nak, én a kor osz tály

jel lem zô it is fi gye lem be vé ve a Bourdon-pró bát al kal maz tam. En nek lé nye ge, hogy

a ta nu ló nak ér tel met len be tû so rok ban kell át húz nia az a és az e be tû ket meg ha tá -

ro zott idô alatt.

Az em lé ke zet is meg ha tá ro zó ja az is ko lai ta nu lás nak, az ér zé ke lés re és az ész -

le lés re épül ve biz to sít ja az in for má ció tá ro lást, meg te remt ve ez zel az in for má ci ók to -

váb bi fel dol go zá sá nak és fel hasz ná lá sá nak a le he tô sé gét. Az em lé ke zés nek sok féle

tí pu sát kü lön böz tet jük meg10, kö zü lük mi az au di tív és a vi zu á lis em lé ke ze tet vizs gál -

tuk, ezek nek van leg meg ha tá ro zóbb sze re pük a ze nei ké pes sé gek ki bon ta ko zá sá ban.

Az au di tív me mó ria vizs gá la tá hoz azt a klasszi kus mód szert al kal maz tam, amely 25

ér tel mes szó há rom szo ri fel ol va sás utá ni le jegy zé sé re épül.11 A vi zu á lis me mó ria

mé ré sé hez a Schenk-Danzinger-fé le for ma em lé ke zet vizs gá la ti mód sze rét hasz nál -

tam.12 Ezek a mód sze rek egy sze rû ek, nem te kint he tôk komp lex em lé ke ze ti vizs gá -

la tok nak, azon ban fon tos in for má ci ó kat ad nak a ta nu lók em lé ke ze ti ké pes sé ge i rôl.

Ál ta lá no san el fo ga dott té tel, hogy „(A) gon do la ti fo lya mat – a gon dol ko dás, a fo ga -

lom al ko tás és a prob lé ma meg ol dás – az információfeldolgozási lánc vé gén van nak

és a ma ga sabb ren dû meg is me rést kép vi se lik”.13 Át fo gó vizs gá lat ra itt sem tö re ked -

het tünk, az in tel li gen cia vizs gá lat komp lex ké pet ad ta nu ló ink ezen jel lem zô i rôl,

mind össze két egy sze rû, a problémamegoldási ké pes sé gek vizs gá la tá ra hasz nált

mód szert al kal maz tam. Az egyik a Cattell-fé le sor al ko tá si fe la dat14, amely vi zu á lis

fe la dat meg ol dás, és egy áb ra sor kö vet ke zô tag ját kell ki vá lasz ta nia a kí sér le ti sze -

mély nek a meg adott le he tô sé gek kö zül. Eb ben a fe la dat ban el sô sor ban az abszt ra -

há lóké pes ség (sza bály sze rû ség fel is me ré se) szín vo na lát tud juk mér ni vi zu á lis szi -

tu á ci ó ban. A má sik vizs gá la ti esz köz zel – Meili szám so rok vizs gá la ti mód sze re15 – is

az abszt ra há lóké pes ség fej lett sé gét pró bál ja fel de rí te ni, de az elô zô höz ké pest

elvon tabb fe la dat szi tu á ci ó ban. A vizs gá la ti sze mély fe la da ta, hogy meg ha tá ro zott

sza bály sze rû ség sze rint fel épí tett szám so rok kö vet ke zô tag ját ír ja be a vizs gá la ti

lap ra.16 A ze nei ké pes sé gek szint jé nek mé ré sé hez a sa ját ké pes ség struk tú rám ra ki -

dol go zott fe la dat rend szert vet tem ala pul. En nek in dok lá sá ra, rész le tes is mer te té sé -

re, mód szer ta ná nak be mu ta tá sá ra e he lyen – a ter je de lem re te kin tet tel – nincs le -

he tô ség.17 Így a ze nei ké pes sé gek kö zül csak a je len té ma szem pont já ból fon to sab -

bak fel so ro lá sá ra kell szo rít koz nunk:
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• Hal lás utá ni meg kü lön böz te tés ké pes sé ge: ezen be lül dal lam, har mó nia, rit mus,

hang szín, hang erô meg kü lön böz te té sé nek ké pes sé ge. (A ze nei tesz tek ti pi kus

fe la da ta i val vizs gál ha tó, két egy más után fel hang zó pél dá ról kell meg ál la pí ta -

ni, hogy azo nos vagy kü lön bö zô volt-e.)

• Hal lás utá ni ének lés ké pes sé ge.

• Ze nei írás ké pes sé ge: ezen be lül dal lam és rit mus írá sá nak ké pes sé ge.

• Ze nei ol va sás ké pes sé ge: ezen be lül dal lam és rit mus ol va sá sá nak ké pes sé ge.

A kö vet ke zôk ben a fôbb ten den ci á kat te kint jük át. Elô ször néz zük az ered mé nye ket

az egyes ze nei ké pes sé gek fe lôl! A ké pes sé gek el sô két cso port já ban, a hal lás utáni

meg kü lön böz te tés ben és a hal lás utá ni ének lés ben kö zös, hogy egyik sem kö tô dik

köz vet le nül az is ko lá ban meg sze rez he tô is me re tek hez. En nek el le né re az in tel lek -

tu á lis ké pes sé gek sze re pe a két ké pes ség cso port ban nagy mér ték ben el tér. A hal lás

utá ni meg kü lön böz te tés ki fe je zet ten erô sen, a hal lás utá ni ének lés pe dig va la mennyi

ké pes ség kö zül a leg gyen géb ben függ össze az in tel lek tu á lis ké pes sé gek kel. Eb ben

szám sze rû sí tett bi zo nyí té kát lát hat juk an nak a so kak ál tal han goz ta tott ta pasz ta -

lat nak, hogy az ének lés a leg ôsibb és így a leg tisz tább ze nei meg nyil vá nu lás. A ze -

nei írás-ol va sás te rü le tén, ame lyet köz vet le nül be fo lyá sol nak az is ko lá ban el sa já tít -

ha tó is me re tek, az a ten den cia fo gal maz ha tó meg, hogy az ál ta lá nos in tel lek tu á lis

ké pes sé gek sze re pe még na gyobb, mint a hal lás utá ni meg kü lön böz te tés ben.

Másfajta ta nul ság gal szol gál, ha a ze nei hang tu laj don sá gai alap ján ki ala kí tott di -

men zi ók (dal lam, har mó nia, rit mus, hang erô, hang szín) men tén ha son lít juk össze az

ál ta lá nos in tel lek tu á lis ké pes sé gek sze re pét. Ek kor egy ér tel mû en ki raj zo ló dik, hogy

a rit mi kai ké pes sé gek nek van a leg erô sebb kap cso la ta az ál ta lá nos in tel lek tu á lis ké -

pes sé gek kel. En nek ma gya rá za tá ban utal ni kell a neuropszichológia ered mé nye i re.

A leg újabb kép al ko tó esz kö zök, el já rá sok se gít sé gé vel vég zett meg fi gye lé sek azt

hang sú lyoz zák, hogy a ze nei in for má ció fel dol go zá sá ban – az egyén re jel lem zô kü -

lönb sé gek kel – több agyi te rü let is részt vesz. Azon ban míg a töb bi ze nei je len ség

na gyobb mér ték ben köt he tô a jobb agy fél te ké hez, ad dig a rit mus fel dol go zá sa in -

kább a bal agy fél te ké ben lo ka li zá ló dik, amely a nyel vi, lo gi kai és ana li ti kus mû ve -

le tek vég zé sé nek ké pes sé gé ért is fe le lôs.18 Ily mó don te hát a rit mi kai ké pes sé gek

és az ál ta lá nos in tel lek tu á lis ké pes sé gek nek a töb bi ze nei ké pes ség hez ké pest erô -

sebb kap cso la ta az agyi fel dol go zás sa já tos sá ga i val ma gya ráz ha tó. Em lí tés re méltó

még, hogy a hang szín és a hang erô ész le lé se na gyon ke vés sé függ össze az in tel -

lek tu á lis ké pes sé gek kel, hi szen ezek az ôsi ké pes sé gek a túl élés hez nél kü löz he tet len

in for má ci ók kal lát nak el min ket a kül vi lág ról, je len tô sé gük emi att túl mu tat a ze nei

és az ér tel mi ké pes sé ge ken is.

Most néz zük meg a má sik ol dalt, va gyis vizs gál juk meg az egyes in tel lek tu á lis

ké pes sé gek sze re pét! Az egyes ze nei ké pes sé gek és az ál ta lá nos in tel lek tu á lis ké -

pes sé gek köz ti kap cso lat mi ben lé té nek elem zé se so rán töb bek kö zött az bi zo nyo -

so dott be, hogy az ál ta lá nos ér tel mes ség (in tel li gen cia) sze re pe mu tat ha tó ki a leg -

gyak rab ban. A leg ki sebb, gya kor la ti lag el enyé szô je len tô sé ge a fi gye lem nek van.
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Ér de kes ada lék, hogy a lá nyok és a fi úk ese té ben nem min dig ugyan azok az ér -

tel mi ké pes sé gek jut nak sze rep hez bi zo nyos ze nei ké pes sé gek ben. Az in tel li gen cia

elô rejel zô ere je lé nye gé ben azo nos nak mond ha tó mind két nem ese té ben, kü lön bö -

zô azon ban a lé nyeg lá tás és a me mó ria szem pont já ból. Míg a lá nyok nál a me mó -

riá nak van je len tô sebb sze re pe, ad dig a fi úk nál a prob lé ma meg ol dó gon dol ko dás

meg ha tá ro zóbb a ze nei fe la da tok meg ol dá sá ban.

Az egyes ze nei és az egyes in tel lek tu á lis ké pes sé gek egymáshoz vi szo nyí tott gya -

ko ri sá gi el osz lá sá nak össze füg gé se i bôl to váb bi fon tos kö vet kez te té sek von ha tók

le. Kétfajta össze füg gés fi gyel he tô meg. Az egyik, „kü szöb nek” ne vez he tô ten den cia

azt je len ti, hogy az adott ze nei ké pes ség ben a tel je sít mény elô fel té te le a vizs gált

ér tel mi ké pes ség, va gyis ala csony ér tel mi ké pes ség gel nem ér he tô el jó ze nei tel je -

sít mény. Ha vi szont el éri a szük sé ges szin tet, efö lött már nincs össze füg gés az ér -

tel mi ké pes ség és a ze nei tel je sít mény kö zött. Ilyen tí pu sú a kap cso lat az in tel li gen -

ci á val, amely szin te mind egyik ze nei ké pes ség ben el ért tel je sít mény hát te ré ben

meg ta lál ha tó.

A má sik faj ta össze füg gés sze rint az adott in tel lek tu á lis ké pes ség nem elô fel té -

te le a ze nei tel je sít mény nek, de aki az elôb bi ben jól tel je sít, an nak a ze nei ké pes ség -

be li tel je sít mé nye leg alább olyan jó vagy jobb, mint az adott in tel lek tu á lis ké pes -

ség be li tel je sít mé nye. A prob lé ma meg ol dó gon dol ko dás és a me mó ria leg több ször

eb be a tí pus ba tar to zik, de „kü szöb ként” vi sel ked nek bi zo nyos te rü le ten. Ez utób bi

ten den cia ha tá ro zot tan meg mu tat ko zik a ver bá lis me mó ri á nál, amely „kü szöb ként”

sze re pel a szolmizációs han gok kal kap cso la tos ze nei ké pes sé gek nél.

A ki ma gas ló je len tô sé gû ál ta lá nos ér tel mes ség (in tel li gen cia) „kü szöb”-sze re pét

ta pasz tal va meg vizs gál tuk azt is, hogy a kü lön bö zô in tel li gen ci á jú ak cso port jai kö -

zött szig ni fi kán san kü lön bö zik-e a Raven-teszt pont szá ma i nak elô re jel zô ere je a ze -

nei tel je sít mény re néz ve. Eh hez az in tel li gen cia teszt ben el ért ered mé nye alap ján

négy egyen lô rész re (kvartilisekre) osz tot tam a min tát. Így az el té rô szín vo na lú

intel li gen cia alap ján ki ala kí tott részminták elem zé se alap ján há rom fé le ten den ci át

fi gyel he tünk meg a ze nei tel je sít mény re gya ko rolt ha tás ban. Az el sô sze rint csak az

ala csony in tel li gen cia aka dá lyo zó ha tá sa mu tat ha tó ki. A má so dik sze rint az aka dá -

lyo zó „kü szöb”-szint lé te mel lett lé te zik egy „ug ró pont” is, amely fö lött a ma gas ze -

nei tel je sít mény ug rássze rû en va ló szí nûb bé vá lik. A har ma dik sze rint csak a ma gas

in tel li gen cia ser ken tô ha tá sa je le nik meg a ze nei tel je sít mény ben. A hal lás utá ni

meg kü lön böz te tés ben a „kü szöb”-ha tás ér vé nye sül: az ala cso nyabb szin tû ál ta lá nos

ér tel mes ség (in tel li gen cia) a tel je sít mény gát ja. A ze nei írás-ol va sás ké pes sé gek ese -

té ben egy részt az ala csony in tel li gen ci á jú ak nem tud ják át lép ni a „kü szö böt”, más -

részt az in tel li gen ci á juk alap ján a fel sô ne gyed be tar to zók ered mé nyes sé ge pe dig

ug rássze rû en ja vul. Az ének lés spe ci á lis hely ze te e szem pont ból is be bi zo nyo so dott:

egye dül az éne kes te vé keny sé ge ket jel lem zi a har ma dik ten den cia, ki zá ró lag az éne -

kes te vé keny sé gek ben le het jó ered ményt el ér ni ala csony szin tû in tel lek tu á lis ké -

pes sé gek kel. Azon ban, bár ala csony szin tû in tel li gen ci á val is le het jól éne kel ni, de

a leg ma ga sabb in tel li gen ci á jú ak na gyobb va ló szí nû ség gel éne kel nek ki ma gas ló an.

Össze fog lal va az ed dig el hang zot ta kat, kí nál ko zik né hány kö vet kez te tés az is ko -

lai gya kor lat szá má ra. Ez úton is be bi zo nyo so dott, hogy az ének lés mint a leg ôsibb,

leg spon tá nabb te vé keny ség, a leg köz vet le neb bül se gít min den ki nek, hogy kö zel ke -
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rül jön a ze né hez, vissza iga zol va ze nei ne ve lé sünk nek azt az alap el vét, amely a vo -

ká lis alap ra épít. Míg bi zo nyos ze nei te vé keny sé gek ben a gyen gébb in tel lek tu á lis

ké pes sé gû ek ne he zeb ben jut nak si ker él mény hez, az ének lés sel et tôl füg get le nül ré -

sze sül het nek a mû vé sze ti te vé keny ség örö mé ben. „A ze ne gyö ke re tud ni il lik az

ének.”19 A ze nei hang zás di men zi ói kö zül a rit mus ép pen el len ke zô leg, az ér tel mi

képeségekkel va ló erôs össze füg gés sel emel ke dett ki. A rit mi kai te vé keny sé gek

agyi rep re zen tá ci ó ja is mu tat ja a kap cso la tot. Ez egy ben ar ra is rá irá nyít ja a fi gyel -

met, hogy bi zo nyos ta nu lá si (rész)ké pes sé gek ben ta pasz tal ha tó hi á nyos sá gok kom -

pen zá lá sá ra, kor rek ci ó já ra a rit mi kai fe la da tok, te vé keny sé gek ki vá ló an al kal maz -

ha tók.

A be mu ta tott vizs gá lat el sô sor ban hi ány pót lás ként szol gál egy rész le te i ben ke -

vés sé fel tárt te rü le ten, nem tö re ked ve tel jes ség re, csak né hány alap ve tô össze füg -

gés fel de rí té sét vál lal va fel – egy na gyobb ku ta tás ré sze ként.  Ezek az ered mé nyek

azon ban ki in du ló pont ként szol gál hat nak a gya kor la ti fej lesz tô mun ka ed di gi nél dif -

fe ren ci ál tab bá és ha té ko nyab bá té te lé hez, va la mint to váb bi ku ta tá sok hoz.
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Janurik Már ta

A ze ne ta nu lás transz fer ha tá sa i ról
nem zet kö zi és ha zai ku ta tá sok tük ré ben

A ze ne hall ga tás, az ének lés vagy a hang szer já ték so kak szá má ra ér té ket, fon tos

öröm for rást je lent. Ugyan ak kor ke vés bé is mert, hogy a ze ne ta nu lás az ál ta lá nos

kog nitív fej lô dés re is ha tást gya ko rol. A ze né vel va ló fog lal ko zás se gít he ti a gyer -

me ke ket ab ban, hogy az is ko lai ta nu lás ban is ered mé nye seb bek le gye nek. Pszi cho -

ló gi ai, ne u ro ló gi ai és transz fer ha tás-vizs gá la tok tá maszt ják alá, hogy a ze nei ké pes -

sé gek fej lô dé se – kü lö nö sen gyer mek kor ban – össze kap cso ló dik a nyel vi kész sé gek,

az ol va sás, a ma te ma ti kai kész sé gek vagy a szo ci á lis kész sé gek fej lô dé sé vel. A ta -

nul mány a transz fer ha tás je len sé gé nek el mé le ti meg kö ze lí té se it, a ze ne ta nu lás ideg -

rend sze ri hát te rét és a ta nu lás sal va ló kap cso ló dá si pont ja it mu tat ja be. A nem zet -

kö zi ku ta tá sok ered mé nyei mel lett olyan ha zai összefüggés-vizsgálatok és transz -

fer ha tás-vizs gá la tok ered mé nye it is mer te ti, ame lyek alá tá maszt ják, hogy a ze nei

ké pes sé gek ko rai fej lesz té se po zi tív ha tást gya ko rol az ál ta lá nos kognitív fej lô dés re.

A leg újabb ha zai ku ta tá si ered mé nyek, az MTA SZTE Ének-Ze ne Szak mód szer ta ni

Ku ta tó cso port a té má val össze füg gô ered mé nyei szin tén be mu ta tás ra ke rül nek.

Transz fer ha tá sok

A mo dern ok ta tás szá mos el lent mon dás sal küzd. So kak vé le mé nye sze rint az is ko lai

ta nu lás el tá vo lo dott a ter mé sze tes le he tô sé gek tôl, el ide ge ne dett fel té te lek kö zött

fo lyik. Nap ja ink ban az is ko lai tu dás el sa já tí tá sa csak rit kán tör té nik a ta nu lás leg -

ter mé sze te sebb mód ján, a ta pasz ta lat szer zés út ján. A tan tár gyak ra osz tott ta nu lási

fo lya mat so rán pe dig a ter mé szet fo lya ma tai fi zi kai, bi o ló gi ai, ké mi ai je len sé gek re

bomlanak szét. Az is ko lá ban ta nul tak gya kor la ti al kal ma zá sa idô ben is tá vo lo dik,

fel hasz ná lá suk ra gyak ran csak év ti ze d es ké sés sel ke rül sor, eset leg olyan fel té te lek

közt, ame lyek a ta nu lás kor még nem is lé tez tek.1 A fen ti je len sé gek kö vet kez mé -

nye ként az el múlt har minc, negy ven év ben je len tô sen vál toz tak el kép ze lé se ink ar -

ról, hogy mi lyen tu dás ne vez he tô ér té kes nek. Nap ja ink ra a vi lág szá mos or szá gá ban

egy re fon to sab bá vá lik, és ok ta tás po li ti kai el vá rás ként fo gal ma zó dik meg a tu dás

kü lön bö zô kon tex tu sok ban va ló al kal ma zá sa, transz fe rál ha tó sá ga. A ze ne ta nu lás

transz fer ha tás-vizs gá la ta i nak ered mé nyei azt iga zol ják, hogy a ze ne ta nu lás olyan

le he tô ség le het, amely szá mos, a ta nu lás más te rü le te in is fon tos kognitív kész ség

és ké pes ség fej lô dé sét ered mé nyez he ti.

A XIX. szá zad kö ze pén a pszi cho ló gi á nak mint önál ló tu do mány te rü let nek már az

el sô kér dés fel te vé sei kö zé tar to zott a ta nu lá si fo lya ma tok ta nul má nyo zá sa. En nek
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kap csán ter mé sze te sen ve tô dött fel a kér dés, ho gyan gya ko rol ha tást az el sa já tí tott

tu dás a ké sôb bi tel je sít mény re. A ta nu lá si fo lya ma tok köl csö nö sen hat nak egymás-

ra. Amit az egyik ta nu lá si fo lya mat ban el sa já tí tot tunk, az át te vôd het egy má sik ta -

nu lá si fo lya mat ra is. Meg könnyít he ti vagy meg ne he zít he ti az újabb ta nu lást, po zi tív

vagy ne ga tív transz fer ha tás ala kul hat ki. A transz fer fo gal mán te hát a ré geb bi ta nu -

lás ha tá sát ért jük egy újabb ta nu lá si szi tu á ci ó ban.2 Mol nár össze fog la lá sa alap ján 

a transz fer je len sé gé nek kü lön bö zô de fi ní ci ó i ban kö zös, hogy az egyik fe la dat tal

vagy szi tu á ci ó val kap cso lat ban meg ta nul tak be fo lyá sol ják a ké sôb bi fe la da tok meg -

ol dá sát, a ké sôb bi szi tu á ci ók ban va ló ta nu lást.3

A leg szé le sebb transz ferka te gó ri á nak a kö ze li és a tá vo li transz fer te kint he tô. Az

ugyan azon fo gal mi te rü le tek kö zött al kal maz ha tó tu dást ne ve zik kö ze li transz fer -

nek, a kü lön bö zô te rü le te ken vagy kü lön bö zô kon tex tus ban be kö vet ke zô fej lô dést

pe dig tá vo li transz fer nek. Pél dá ul, ha a ze ne ta nu lás ki mu tat ha tó an fej let tebb ma -

te ma ti kai tel je sít ménnyel jár együtt, az tá vo li transz fer nek te kint he tô.4 To váb bi kü -

lönb ség té tel le het a ver ti ká lis és a la te rá lis transz fer, amely a ta nu lás al kal ma zá sá -

nak hasz nát, a ta nu lás ál ta lá no sí tá sát je len ti egy önál ló te rü le ten be lül. A literális

transz fer egy ere de ti kon tex tus ban el sa já tí tott, de új kon tex tus ban al kal ma zott,

sér tet le nül át vitt tu dást je lent. A fi gu rá lis transz fer pe dig az el sô kon tex tus be li ta -

nu lás bi zo nyos as pek tu sa i nak új kon tex tus ban va ló al kal ma zá sa, tu dá sunk gon dol -

ko dás be li fel hasz ná lá sa.

A transz fer ha tás nak ne u ro ló gi ai alap ja is le het, er re utal nak pél dá ul az olyan

spe ci á lis és egymástól igen el té rô te rü le tek kö zöt ti transz fer ha tá sok, mint a ma te -

ma ti ka és a ze ne. Atherton sze rint a kü lön bö zô te rü le tek kö zöt ti kap cso lat el sôd le -

ge sen a neuronok kö zöt ti szinaptikus kap cso la tok ál tal va ló sul hat meg; „a transz fer

lét re jöt té nek va ló szí nû sé ge azon agy te rü le tek együttak ti vá ló dá sá nak és ezen

terüle tek összekap csolt sá gi fo ká nak a függ vé nye, ame lyek az elô zô és a je len kon -

tex tust is tá mo gat ják”.5 Nincs köz vet len kí sér le ti bi zo nyí ték e hi po té zis alá tá masz -

tá sá ra, sze rin te azon ban van nak olyan ku ta tá si ered mé nyek, ame lyek alap ján ez 

a le he tô ség fel té te lez he tô. Ezek a köz ve tett bi zo nyí té kok ép pen a ze ne ta nu lás ha -

tá sá ra fej lô dô ké pes sé gek és más kognitív te rü le tek kö zöt ti transz fer ha tá sok ku ta -

tá sai alap ján kör vo na la zód nak.
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A ze nei te vé keny sé gek ideg rend sze ri hát te re

A ze nei te vé keny sé gek ben, sok ré tû sé gé nek kö szön he tô en, va la mi lyen for má ban az

egész agy érint ve van.6 A mo dern kép al ko tó el já rá sok kal vég zett vizs gá la tok le he -

tô vé te szik a kéregi és a ké reg alat ti te rü le tek ze ne ál tal tör té nô ak ti vá ló dá sá nak

meg fi gye lé sét. Ezek alap ján a jobb agy fél te ke spe ci a li zá ló dott a han gok kal kap cso -

la tos mun ka me mó ria, a ze nei min tá za tok rö vid tá vú meg tar tá sá ra. A bal agy fél te ke

pe dig in kább a rit mus, va la mint a ze nei je len tés in for má ci ó i nak fel dol go zá sá ra, pél -

dá ul me ló di ák azo no sí tá sára és fel is me ré sé re spe ci a li zá ló dott. A jobb hal ló ké reg hez

kap cso ló dik a hang szín és a hang ne mi fel dol go zás, a hang ma gas ság-meg kü lön böz -

te tés pe dig bi la te rá lis fel dol go zást mu tat.7

Az em be ri agy a kör nye zet hez va ló al kal maz ko dás so rán foly to nos vál to zá sok ra

ké pes. Az ideg rend szer, kü lö nö sen fi a tal kor ban, rend kí vül plasz ti kus, így a ko rai ze -

nei ha tá sok ked ve zô en be fo lyá sol hat ják fej lô dé sét. Ezt egy részt a két száz mil li árd

ideg sejt és a nagy ság ren dek kel több szi nap szis te szi le he tô vé. Emel lett az agy na -

gyon hosszú ra nyúj tott posztnatális, szü le tés utá ni fej lô dé se „idôt ad” egy je len tôs,

sze lek ci ós dif fe ren ci á ló dás ra és az ezt kö ve tô sta bi li zá ló dás ra.8 Schmithorst és

Wilke (2002) sze rint a ze ne ta nu lást, a hang szer já té kot jel le mez het jük úgy, hogy az

ma gá ban fog lal szá mos ne u ro ló gi ai fo lya ma tot, úgy mint fi nom mo to ros ké pes sé gek

mû köd te té sét; hal lá si fel dol go zást; ma te ma ti kai ké pes sé ge ket a szám lá lás ban, tör -

tek fo gal má nak meg ér té sé ben és is mét lô dô min tá za tok fel dol go zá sá ban; vi zu á lis és

tér be li fel dol go zást a ze nei ol va sás és írás fo lya ma tá ban; va la mint a ze nei fo lya ma -

tok elem zé sé ben részt ve vô fel dol go zá si fo lya ma to kat. Va ló szí nû sít he tô en ép pen 

e fel so rolt fel dol go zá si fo lya ma tok gya ko ri igény be vé te lé nek kö szön he tô en ne u ro -

ló gi ai struk tu rá lis kü lönb sé gek is meg fi gyel he tô ek fel nôtt hi va tá sos ze né szek és nem

ze nész fel nôt tek kö zött.9 A kép zett ze né szek és a nem ze né szek agyi ana tó mi á já nak

össze ha son lí tá sa pél dá ul azt mu tat ja, hogy a hosszan el nyú ló ze ne ta nu lás a kéz te -

rü le tek és a mo tor cortex meg na gyob bo dá sá hoz ve ze tett.10 A je len ség azon ban

csak azon he ge dû sök ese té ben mu tat ha tó ki, akik tíz éves kor elôtt kezd ték a ze ne -

ta nu lást. A specializációnak egy ha son ló ese tét, a két agy fél te két össze kö tô corpus

callosum meg na gyob bo dá sát mu tat ta ki Schlaug, Jäncke, Huang és Steinmetz (1995)

pro fesszi o ná lis he ge dû sök és zon go ris ták kö ré ben. Mi vel hogy a corpus callosum
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meg vas ta go dott te rü le te a mo to ros és ki egé szí tô mo to ros te rü le tek rôl tar tal maz

ideg ros to kat, ké zen fek vô nek tû nik a fel té te le zés, hogy e vál to zá sok a hang szer já -

ték kal já ró, hosszú éve ken át foly ta ta tott mo to ros te vé keny sé gek nek kö szön he tôk.

A corpus callosum a két agy fél te ke kö zöt ti kap cso la tért is fe le lôs. A vas ta gabb

össze kö tô kö te gek több ideg ros tot tar tal maz nak, így a lo gi kus gon dol ko dá sért fe le -

lôs bal agy fél te ke és a kre a ti vi tás, az in tu í ció szék he lye ként azo no sí tott jobb agy -

fél te ke kö zött ilyen eset ben az in for má ció áram lás is élén kebb le het.

Ta nu lás és ze ne ta nu lás

Feuerstein, Rand és Rynders (1988) struk tu rá lis kognitív mó do sít ha tó ság el mé le te

alap ján a ta nu lás ban fon tos sze re pet töl te nek be a min tá zatmeg ôr zés, a ho lisz ti kus

ész le lés, va la mint a szi mul tán és össze tett stimulusok össze kap cso lá sa és in teg rá lá -

sa mint alap ve tô kognitív funk ci ók. Portowitz, Lichtenstein, Egorov és Brand (2009)

sze rint ezek ha son ló ak azok hoz a kognitív funk ci ók hoz, ame lyek a ze ne össze te vô -

i nek mé lyebb ész le lé sé vel kap cso la to sak, és ame lye ket a ta nu lás egyéb te rü le te in

is re le váns nak te kin tünk. Emel lett a ze ne ta nu lás so rán fon tos sze rep jut az ön sza -

bá lyo zás nak is, amely ké pes sé te szi az egyént a meg fi gye lés re, a le he tô sé gek és al -

ter na tív vá la szok fel mé ré sé re, az ér zel mi re ak ci ók kont rol lá lá sá ra, mi e lôtt egy te -

vé keny ség be kezd. Portowitz és mun ka tár sai sze rint ez a funk ció alap ve tô a ze nei

elô adás és a ze ne hall ga tás so rán, de a ta nu lás ál ta lá nos fo lya ma tá ban is nagy je -

len tô sé ge van.

A ze ne ta nu lás in tel lek tu á lis ho za dé kát a ta nu lás ál tal fej lô dô ké pes sé gek so ra

nyújt ja. Ilye nek le het nek pél dá ul a mo to ros ké pes sé gek, a kot ta ol va sás ké pes sé ge,

az ér zel mi fej lô dés, az ér zel mek át adá sá nak ké pes sé ge, a me mo ri zá lás, a ze nei struk -

tú rák kal kap cso la tos is me re tek bô vü lé se (pl. ská lák, ak kor dok, hang kö zök, har mó -

nia fû zé sek). Mind ezek nem csak ze né lés kor hasz ná la to sak, ha nem más, nem ze nei

te vé keny sé gek ben is meg je len nek. A köz tük lé vô ál ta lá nos kap cso lat in kább a kog -

ni tív ké pes sé gek szé les ská lá já ra ter jed ki, mint a ké pes sé gek spe ci á lis össze te vôi -

re.11 Huttenlocher (2002) szin tén a ze ne ta nu lás hoz kap cso ló dó te vé keny sé gek komp -

lex jel lem zô it eme li ki. A hang szer já ték és a ze ne ta nu lás ma gá ba fog lal ja a rend sze res

na pi gya kor lást, a kot ta ol va sást, a ki ter jedt ze nei so ro za tok me mo ri zá lá sát, a kü lön -

bö zô, vál to za tos ze nei struk tú rák el sa já tí tá sát. A ta nu lás fó ku szált, ki tar tó fi gyel -

met igé nyel, emel lett tech ni kai (mo to ros) kész sé gek fo lya ma tos el sa já tí tá sát je len ti,

vala mint az ér zel mek ha gyo má nyok ál tal irá nyí tott ki fe je zé sé nek el sa já tí tá sát.

Hutten locher sze rint a ta pasz ta la tok e kom bi ná ci ói po zi tív be fo lyás sal le het nek 

a kognícióra, kü lö nö sen gye rek kor ban, ami kor az agy még na gyon plasz ti ku san fej -

lô dik és ér zé keny a kör nye ze ti be fo lyá sok ra.12 Dowling és Harwood a ze nei pro duk -
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ció össze tett sé gét hang sú lyoz za: „A ze nei elô adás szi mul tán mó don ma gá ba kell,

hogy fog lal ja a gon dol ko dást, a hall ga tást, az em lé ke ze tet, a cse lek vést, sôt az ér -

zel me ket is.”13

A Kodály-kon cep ció sze rin ti ének-ze ne ok ta tás nem zet kö zi is mert sé gé nek nö ve -

ke dé sé vel pár hu za mo san már a het ve nes évek tôl kez dô dô en a transz fer ku ta tá sok

lá tó kö ré be ke rült. A min den na pos ének-ze ne ok ta tás nak a gyer me ki fej lô dés re gya -

ko rolt és a min den na pok ban meg ta pasz talt ha té kony sá gá nak vizs gá la tát ma ga

Kodály ja va sol ta kol lé gá i nak. Biz ta tá sá ra Kokas Klá ra már a hat va nas évek ben több

ha zai vizs gá la tot is foly ta tott, ne ves ame ri kai ku ta tók kal a het ve nes évek ben pub -

li kált ta nul má nya pe dig a nem zet kö zi szak iro da lom ban a mai na pig gyak ran hi vat ko -

zott mun ka.14 A Kodály-kon cep ció sze rin ti ének-ze ne ok ta tás le het sé ges kész ség- és

ké pes ség fej lesz tô, sze mé lyi ség for má ló ha tá sa it szem lél te ti egy ame ri kai pszi cho ló -

gu sok ál tal ké szí tett össze fog la ló, ame lyet Kodály-kon cep ció sze rint ta ní tó is ko lák

éne kó rá i nak lá to ga tá sa nyo mán ké szí tet tek.15 A mun ka anyag a Kodály Mu si cal Trai -

ning Institute ál tal ter ve zett kí sér let, a Kodály-prog ra mon ne vel ke dô gyer me kek

pszi cho ló gi ai vizs gá la ta elô ké szí té sé nek ré szét ké pez te.

A fel so ro lás hat te rü le ten összegzi a pszi cho ló gu sok nak az órák lá to ga tá sa al kal -

má val szer zett be nyo má sa it, a Kodály-kon cep ció sze rin ti ok ta tás le het sé ges transz -

fer ha tá sa it: a nyel vi ok ta tás ban, a ma te ma ti ká ban, az em lé ke zet és a fi gye lem, a moz -

gá si képes ség, az együtt mû kö dés ké pes sé ge és egyéb ké pes sé gek te kin te té ben.

Az össze fog la lás a nyel vi ok ta tás ban is sze re pet ját szó, az ének-ze ne ta nu lás

során fej lô dô kész sé gek kö zül ti zen ket tôt emel ki. Ilye nek pél dá ul: nyel vi in to ná ció

fi nom kü lönb sé ge i nek meg kü lön böz te té se, be széd han gok el kü lö ní té se, hang zó for -

má lás, ki ej tés, fi gye lem, cso por to sí tás, kap cso la tok fel is me ré se, el vont fo gal mak kal

tör té nô ma ni pu lá ció, szim bó lu mok és ér tel me zé sük. A ma te ma ti ka ok ta tás ban nyújt -

hat se gít sé get pél dá ul a szim bó lumegy sé gek fel is me ré se, meg ér té se, szim bó lu mon

be lü li kap cso la tok meg ér té se, szim bó lu mok kal tör té nô ma ni pu lá lás fej lô dé se. Az em -

lé ke zet és a fi gye lem te kin te té ben a ki nesz te ti kus, a vi zu á lis és az au di tív em lé ke zet

erô sí té sét, a fi gye lem idô tar ta má nak nö ve ke dé si le he tô sé gét ta pasz tal ták. A moz gá si

ké pes ség vo nat ko zá sá ban a moz gás ko or di ná ció fej lesz té sét fi gyel ték meg a lé pés–

já rás–tánc be vo nó dá sa ál tal, il let ve a fi nom moz gá sok fej lesz té sét, va la mint a tér -

ben tör té nô moz gá si le he tô sé ge ket a já té kok kal, tánc for mák kal. Az együtt mû kö dés

ké pes sé gé nek fej lô dé sé vel kap cso la to san a kö vet ke zô meg fi gye lé se ket tet ték: példá -

ul az inst ruk ci ók pon tos meg fi gye lé sé nek és kö ve té sé nek fej lô dô ké pes sé ge, a kö -

zös mun ka sza bá lya i nak be tar tá sa, az ön fe gye lem, a po zi tív ön tu dat ki ala kí tá sa, az

önál ló mun ka vég zés ké pes sé ge, a cso por ton be lü li sze mé lyes kap cso la tok ki ala ku -

lá sa, va la mint a cso por ton be lü li ön kén tes együtt mû kö dés, a cso port cél ja i nak át -

vé te le a jel lem zô.
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A ze nei te vé keny sé gek, aho gyan a fen ti elem zé sek is mu tat ják, igen össze tet tek,

és az em pi ri kus vizs gá la tok szá má ra ne he zen meg kö ze lít he tôk. Azon ban va la mennyi

ze nei ké pes ség és ze nei te vé keny ség alap ját a ze nei ész le lés je len ti. A ze nei ész le -

lés hez kap cso ló dó kész sé gek és ké pes sé gek vizs gá la tá ra szá mos, jól hasz nál ha tó

ze nei ké pes ség teszt ér he tô el, ép pen ezért a transz ferku ta tá sok el sô sor ban a ze nei

ész le lés vizs gá la tán ala pul nak. 

A ze nei ész le lés

A ze nei meg is me ré si fo lya mat el sô lé pé sét az akusz ti kus in ge rek ér zé ke lé se je lenti.

Az akusz ti kus in ge rek hez va ló min den na pi be ál lí tó dás sal szem ben azon ban a „ze -

nei be ál lí tó dás” so rán a hang „har mó nia te rem tô tu laj don sá gai” áll nak a fi gye lem kö -

zép pont já ban.16 A kognitív el mé le tek a ze nei ész le lés sel kap cso la to san a mintázat-

felismerést eme lik ki. „E min tá za to kat nem csu pán akusz ti kai jel lem zôk kel ír ják le,

ha nem azok bel sô szer ke ze te sze rint, mely kognitív szin ten meg ha tá ro zott el vá rá -

so kat hoz lét re az ala nyok ban.”17 Ha a ze nei szer ke ze tek fel is me ré sét egé szé ben

tekint jük, meg ál la pít hat juk, hogy a fi zi kai-akusz ti kai jel lem zôk ál tal hor do zott in for -

má ció nem egy sze rû en a hang min tá za tok ban rej lô invarianciák ér zé ke lé se, ha nem

a meg is me rés ál tal ve zé relt sze lek tív fo lya mat. A han gok nak négy pszi cho ló gi ai mi -

nô sé ge van, amely kü lö nö sen fon tos a ze né ben: a hang ma gas ság, az idô tar tam, 

a hang erô és a hang szín. Ezek azok a fon tos tu laj don sá gok, ér zé ke lé si mi nô sé gek,

ame lye ket a ze ne szer zôk és az elô adók irá nyí ta nak, il let ve a hall ga tók is ezek fe lé

for dul nak.18

A ze nei per cep ció moduláris el mé le te alap ján a ze nei fel dol go zá sért fe le lôs mo -

du lon be lül a ze nei hang min tá za tok hang ma gas sá gon ala pu ló fel dol go zá sa, va la mint

az idô be li vagy temporális fel dol go zá sa egymástól el kü lön ül ten szer ve zô dik.19 En -

nek kö szön he tô en gyer mek ko ri fej lô dé sük is el té rô utat jár be. A hang ma gas sá gon

ala pu ló per cep ció ész le lé se te rén a ze nei hang min tá za tok há rom fon tos tu laj don sá ga

kü lön ül el: a hang ma gas ság, a me ló dia, va la mint a har mó nia. A rit mus a ze né ben két

önál ló szer ve zô dést mu tat, a cso por to sí tást és a met ru mot.20 A rit mus va ló szí nû leg

a leg al ap ve tôbb as pek tu sa a ze né nek, mi vel olyan ze nei mû fa jo kat is is me rünk,

ame lyek nem tar tal maz nak hang ma gas ság-min tá za to kat. Emel lett az is szem be tû -

nô, hogy az em be rek ve le szü le tet ten ké pe sek ar ra, hogy a rit mus sal és a tem pó val

szink ro ni zál ják a moz gá su kat.

A ze nei ész le lé sé hez kap cso ló dó an a hal lás utá ni meg kü lön böz te tés mel lett 

a ze nei tesz tek a rep ro duk ci ós kész sé ge ket, a hal lás utá ni ének lés, va la mint a rit -
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mus tap so lás fej lett sé gét is gyak ran vizs gál ják. E két te rü let gyer mek ko ri fej lô dé se

azon ban igen nagy el té rést mu tat. A hal lás utá ni meg kü lön böz te tés fej lô dé sé ben

fon tos sze re pe van a fo gal mi fej lô dés nek. A ze nei ész le lést vizs gá ló tesz tek rö vid

ze nei rész le tek, dal la mok, rit mu sok, har mó ni ák össze ha son lí tá sát ké rik. Meg ol dá suk

so rán a gyer me kek ál tal a min den na pok so rán már is mert fo gal mak, fo ga lom pá rok

(pl. azo nos-kü lön bö zô, las sú-gyors, ma gas-mély) ze nei hang min tá za tok ra va ló al kal -

ma zá sá ra, va la mint a ze nei hang min tá za tok nak az em lé ke zet ben va ló meg tar tá sá ra

is szük ség van. Ép pen ezért a fej lô dés ben sze re pet kap az össze ha son lí tan dó hang -

min tá za tok em lé ke zet ben va ló meg tar tá sá hoz szük sé ges rö vid tá vú me mó ria és 

a fi gye lem is. A rep ro duk ci ós kész sé gek mû kö dé sé hez pe dig az ének lés hez és a rit -

mus tap so lás hoz szük sé ges pszichomotoros kész sé gek fej lett sé ge szük sé ges. Jel -

lem zô, hogy a meg kü lön böz te tés, va la mint a rep ro duk ció kö zött óvo dás kor ban,

négy-öt éves kor ban még nincs kap cso lat. Hat éves kor ban is kö ze pes nél gyen gébb,

r=0,31 kor re lá ció mu tat ha tó ki.21 Gya ko ri te hát, hogy a jó ének lé si és rit mus tap so -

lá si kész ség gel ren del ke zô gyer me kek nek a ze nei hang min tá za tok össze ha son lí tá -

sá hoz szük sé ges fo gal mi fej lett sé ge még nem ér el ha son ló an ma gas szin tet. A rep ro -

duk ci ós kész sé gek fej lô dé se szem pont já ból szen zi tív idô szak az óvo dás kor, va la -

mint az is ko lai ta nu lás kez de ti sza ka sza, a hal lás utá ni meg kü lön böz te tés pe dig

inkább az is ko lá ba lé pést kö ve tô en mu tat na gyobb elô re lé pést. A dal lam ének lés és

a rit mus tap so lás öt éves kor ban egy sze rû fej lesz tô mód sze rek kel, min den na pos ének -

lés sel és da los já té kok kal már há rom hó nap alatt nagy mér ték ben fej leszt he tôk.22

Mind össze há rom hó na pos fej lesz tés ered mé nye ként az öt éves óvo dás gyer me kek

fej lett sé ge a nyolc éves is ko lai ta nu lók fej lett sé gi szint jét ér he ti el az ének lés és a rit -

mus tap so lás te rén. Ugyan ak kor a hal lás utá ni meg kü lön böz te tés fej lô dé sé hez a rend -

sze res ének lés, a ze nei já té kok eb ben az élet kor ban még nem já rul nak hoz zá, eh hez

szisz te ma ti kus, a fo gal mi fej lô dést is tá mo ga tó fej lesz tés re van szük ség.23

A to váb bi ak ban a ze ne ta nu lás transz fer ha tás-vizs gá la tai ke rül nek be mu ta tás ra,

el sô sor ban azon te rü le tek, ame lyek hez kap cso ló dó an ha zai ku ta tá sok is foly tak.

Transz fer ha tás-vizs gá la tok

Ze nei ké pes sé gek, fo no ló gi ai ké pes sé gek, ol va sás

Pszi cho ló gi ai, ne u ro ló gi ai és transz fer ha tás-ku ta tá sok szá mos bi zo nyí té kot szol gál -

tat nak amel lett, hogy a ze ne ta nu lás ha tás sal van az ál ta lá nos kognitív fej lô dés re, 

a ze nei ké pes sé gek fej lô dé se össze kap cso ló dik más kognitív kész sé gek fej lô dé sé -
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vel.24 A ku ta tá sok egyik fon tos te rü le te a ze nei és a nyel vi ké pes sé gek kap cso la tá -

ra vo nat ko zik.

A ze ne és a be széd kö zött több pár hu za mot ta lá lunk (pl. Brown, Martinez és Par -

son, 2006; Tierney és Kraus, 2013). Mind a ze ne, mind a nyelv hal lá si fel dol go zá son

ala pul. Ész le lé sük – a hal lás te rü le tén a két leg ma ga sabb szin tû ész le lé si fo lya mat –

sok jel lem zô ben ha son lít, azon ban sok jel lem zôt te kint ve el té rést is mu tat. A nyelvi

és a ze nei ész le lés fej lô dé se gyer mek kor ban össze kap cso ló dik.25 An nak el le né re,

hogy struk tu rá lis szer ve zô dé sük ben kü lön böz nek, és fej lô dé sük is el té rô utat jár

be, a kognitív fel dol go zás szint jén lé te zik egy mé lyebb kap cso lat; a két te rü let kö zött

meg osz tott mû kö dé sek fel té te lez he tô ek, ame lyek kü lö nös kép pen gyer mek kor ban

re le ván sak. McMullen és Saffran (2004) ál lás pont ja sze rint gyer mek kor ban mû kö dik

egy hangkategóriák ta nu lá sá ra szol gá ló me cha niz mus. Szá mos vizs gá lat iga zol ja,

hogy gyer mek kor ban a ze nei ész le lés olyan kognitív ké pes sé gek hez kap cso ló dik,

ame lyek a fo né ma- és a fo no ló gi ai tu da tos ság ban is sze re pet ját sza nak (pl. Anvari,

Trainor, Woodside és Levy, 2002; Lamb és Gregory, 1993; Tierney és Kraus, 2013).

A be széd han gok és a fo né mák in for má ci ó i nak fel dol go zá sa, va la mint ezek kap cso la ta

a fo né ma- vagy a fo no ló gi ai tu da tos ság gal meg ha tá ro zó an fon tos az ol va sás ta nu lás

kez de ti sza ka szá ban.26 A sza vak bel sô szer ke ze té hez (hang, szó tag) va ló tu da tos

hoz zá fé rés te szi le he tô vé a fo no ló gi ai egy sé gek fel is me ré sét, azo no sí tá sát és a ve -

lük vég zett mû ve le te ket. Szó szin ten a fo no ló gi ai tu da tos ság a fo no ló gi ai egy sé gek

ana li zá lá sá nak és ma ni pu lá lá sá nak fe lel tet he tô meg (rím fel is me rés, szó ta gok). Fo né -

ma szin ten pe dig a be széd han gok ról va ló be szá mo lást, a be széd han gok kal va ló ma -

ni pu lá ci ót (pél dá ul a szó ele jén vagy a szó vé gén lé vô hang le vá lasz tá sát) je len ti.27

A ze nei transz fer ha tás-vizs gá la tok egy ré sze el sô sor ban a fo no ló gi ai tu da tos ság és

a rit mus ész le lés össze füg gé sét hang sú lyoz za (pl. Holliman, Wood és Kieron 2010),

más ré szük pe dig a hang ma gas ság-ész le lés fej lett sé gé nek vagy a hang ma gas ság-

fel dol go zás és az idô be li fel dol go zás együt tes fej lett sé gé nek kap cso la tát tá maszt ja

alá (pl. Anvari, Trainor, Woodside és Levy, 2002; Degé, Kubicek és Schwarzer, 2015).

A fo no ló gi ai tu da tos ság ra vo nat ko zó ko ráb bi vizs gá la tok leg több je an gol anya -

nyel vû gyer me kek re vo nat ko zott. Az an gol tól el té rô, se kély or tog rá fi á jú (a be széd -
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han gok és azok nak meg fe le lte tett be tûk kö zött szo ros kap cso la tot mu ta tó) ma gyar

nyelv re vo nat ko zó ha zai ku ta tá si ered mény még nem is mert. Az MTA SZTE Ének-

Ze ne Szak mód szer ta ni Ku ta tó cso port még nem pub li kált, leg újabb ered mé nyei

azon ban szin tén azt tá maszt ják alá, hogy a ze nei min tá zatfel is me rés nek fon tos sze -

re pe van az an gol nyelv tôl je len tô sen el té rô ma gyar nyelv ese té ben is. A fo no ló giai

kész sé gek, va la mint a rit mus ész le lés és a rit mus tap so lás együt tes fej lett sé ge kö zött

szig ni fi káns, gyön ge-kö ze pes kor re lá ció mu tat ha tó ki. A hang ma gas ság-ész le lés és

az ének lés össze vont fej lett sé gi mu ta tó já val en nél gyen gébb, de szin tén szig ni fi -

káns az össze füg gés. 

A be széd ész le lés fej lô dé sé nek szen zi tív idô sza ka óvo dás kor ra te he tô. Ha zai ku -

ta tá sok alap ján azon ban is mert, hogy az el sô osz tályt kez dô gyer me kek több mint

fe le ki a la ku lat lan be széd hang hal lás-kész ség gel kezd ol vas ni és ír ni ta nul ni.28 Mind -

ezek már az ol va sás ta nu lás kez de ti sza ka szá ban elô re jel zik a ké sôb bi prob lé má kat.

Két olyan ha zai vizs gá lat is is mert, ame lyek alá tá maszt ják, hogy a be széd ész le lés

fej lesz té sé hez se gít sé get nyújt hat a ze nei ok ta tás. Egy nagy cso por tos óvo dás gyer -

me kek kel foly ta tott ki lenc hó na pos min den na pos ének lé sen és da los já té ko kon

alapu ló ze nei fej lesz tô kí sér let azt iga zol ta, hogy a ze nei fej lesz tés esz kö ze i vel a be -

széd hang hal lás szig ni fi káns mér ték ben fej leszt he tô.29 Egy to váb bi, ki fe je zet ten 

a be széd ész le lés fej lô dé sét elô se gí tô, az ol va sás elô ké szí té sét cél zó ze nei fej lesz tô -

prog ram, a Lát ha tó han gok prog ram négy hó na pos ha tás vizs gá la ta pe dig azt mu tat -

ta, hogy a ze nei ész le lés fej lesz té se – a ze nei és a nem ze nei han gok meg fi gye lé se,

áb rá zo lá sa – je len tôs mér ték ben hoz zá já rul hat a be széd hang hal lás fej lô dé sé hez. 

A kí sér let ben részt ve vô gyer me kek két szer na gyobb mér ték ben fej lôd tek a kont -

roll cso port tal össze ha son lít va.30

A pon tos idô be li és hang ma gas ság-rep re zen tá ció, a gyors hal lá si fel dol go zás, az

au di tív mun ka me mó ria és az auditorikus min tá zat ta nu lás a ze nei fel dol go zás alap -

ja it je len tik, egyút tal ezek az ol va sás so rán is sze re pet kap nak.31 A hang szer ta nu lás

hosszabb tá von meg je le nô ha tá sai az ol va sás fej lett sé gé re szin tén ki mu tat ha tó ak.

Hurwitz, Wolff, Bortnick és Kokas (1975) Kodály-kon cep ció sze rin ti ze nei fej lesz tés -

sel foly ta tott kí sér le te volt az el sô olyan lon gi tu di ná lis ku ta tás, amely a ze ne ta nu -

lás nak az ol va sás fej lô dé sé re gya ko rolt po zi tív ha tá sát iga zol ta hat-hét éves kor ban.

Ezt kö ve tô en szá mos ku ta tá si ered mény tá maszt ja alá a po zi tív kap cso la tot (pl.

Babo, 2004; Bultzlaff, 2000; Holliman, Wood és Kieron, 2010).

Ha zai ku ta tá sok szin tén meg erô sí tik a ze nei ész le lés fej lett sé ge és az ol va sás kö -

zöt ti po zi tív össze füg gést. Gévayné Janurik (2010) vizs gá la tá ban el sô osz tály ban 
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a har mó nia- és rit mus hal lás nak együt te sen 10%-os magyarázóereje mu tat ha tó ki az

ol va sás fej lett sé gé hez. Má so dik osz tály ban a szá mo lás, az írás, a he lyes írás és a ze -

nei ké pes sé gek ál tal al ko tott reg resszi ós mo dell alap ján a leg na gyobb, 13%-os ma gya -

rázóereje a ze nei ké pes sé gek nek van az ol va sás fej lett sé gé nek egyé ni el té ré se i hez.

A ze nei ké pes sé gek fej lett sé ge kü lö nö sen fon tos se gít sé get nyújt hat az ol va sás elsa -

já tí tá sá hoz az ala csony is ko lai vég zett sé gû szü lôi hát te rû gye re kek szá má ra. El sô

osz tály ban az alap fo kú vég zett sé gû szü lôk gyer me kei kö ré ben a szá mo lás, az írás,

a he lyes írás, a ze nei ké pes sé gek és az in tel li gen cia be vo ná sá val ki ala kí tott reg resszi ós

mo dell alap ján a leg je len tô sebb, 20%-os ma gya rá zó erô vel a ze nei ké pes sé gek fej lett -

sé ge bír az ol va sás fej lett sé gé hez. Emel lett az in tel li gen cia ki sebb, 13%-os ma gya -

rázóereje mu tat ha tó ki.32 Az MTA SZTE Ének-Ze ne Szak mód szer ta ni Ku ta tó cso port

még nem pub li kált újabb kí sér le ti ered mé nyei szin tén a ze nei ké pes sé gek fej lett sé -

ge és az ol va sás ered mé nyes sé ge kö zöt ti kap cso la tot tá maszt ják alá. Az egy tan -

éves kí sér let ben – az ének-ze ne órá kon di gi tá lis esz kö zö ket is hasz ná ló – kí sér le ti

cso port ban a ze nei ké pes sé gek, a kont roll cso port tal össze ha son lít va, szig ni fi kán san

na gyobb fej lô dé se mel lett a szó ol va sás szig ni fi kán san na gyobb mér té kû fej lett sé -

ge is ki mu tat ha tó volt. 

Ma te ma ti ka és ze nei ké pes sé gek

A ma te ma ti ká val fog lal ko zó pszi cho ló gi ai ku ta tá sok fon tos kér dé se, hogy mi ként

kö ze lít jük meg és sa já tít juk el a ma te ma ti kai fo gal ma kat és ho gyan hasz nál juk azo -

kat. Fon tos kér dés pél dá ul, hogy szü le té sünk tôl kezd ve ho gyan ala kul nak ki a szám -

fogalmak, ho gyan rep re zen tál juk a vi lág mennyi sé ge it. Már a cse cse môk is ké pe sek

konk rét szá mos sá gok kal mû ve le te ket vé gez ni, ez eset ben a szá mos ságfel is me ré si

ké pes ség rôl van szó, nem a szá mok is me re té rôl.33 Dehaene és Cohen sze rint a ter -

mé sze tes szá mok rep re zen tá ci ó ja az agy ban há rom kód hoz kö tött: az adott szá -

mos ság ké pé hez, a szám ver bá lis kód já hoz és a szám jegy ké pé hez. A szá mok rep -

re zen tá ci ó ja azon ban nem köt he tô egyet len agyi te rü let hez sem, nincs szá mo lá si

köz pont az agy ban.34 Spelke sze rint há rom alap ve tô rend szer fel té te lez he tô a ma te -

ma ti kai gon dol ko dás alap ja ként. Az egyik ilyen rend szer a szám lá lás sal kap cso la tos,

egy má sik a szá mok kö ze lí tô nagy sá ga, a har ma dik pe dig a ge o met ri ai tu laj don sá -

gok és kap cso la tok (spe ci á li san az euk li de szi tá vol ság és szög) kognitív rep re zen tá -

ci ó ját szol gál ja.35 Az el sô és a má so dik rend szer már a ko rai gyer mek kor ban ak tív,

az em be rek szü le té sük tôl fog va rá van nak han go lód va a szám sze rû nagy sá gok ra.
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Ami kor azon ban az el sa já tí tás meg ha lad ja ezek nek a rend sze rek nek a kor lá ta it,

éve kig tar tó ta nu lás ra van szük ség.36

A meg ér tés, vagy in kább a meg nem ér tés él mé nye az is ko lai tan tár gyak kö zött

leg in kább a ma te ma ti ká hoz kap cso ló dik. Do bi sze rint a ma te ma ti kai tu dás jel le ge

alap ján fel té te lez he tô, hogy a ma te ma ti kai meg ér tés szín vo na lá nak eme lé se a meg -

is me rés sok más te rü le té re is ki hat hat.37 A ma te ma ti kai ké pes sé gek és az in tel li gen -

ciakap cso la tot tá maszt ják alá pél dá ul azok az óvo dás és ki sis ko lás gyer me kek kel

foly ta tott ha zai ku ta tá sok, ame lyek az ele mi szá mo lá si kész ség ko rai fej lett sé gét

vizs gál ták. Ezek alap ján, aki nél az ele mi szá mo lá si kész ség fej lett sé ge nem ér el egy

bi zo nyos szin tet, an nak az ál ta lá nos ér tel mi fej lett sé ge is nagy va ló szí nû ség gel ala -

cso nyabb.38

A be széd hez és a ze né hez ha son ló an a ma te ma ti ká val kap cso la to san is fel me rül

a lateralitás kér dé se. A „lateralitás” el mé le tét Sperry és mun ka tár sai ala poz ták meg

1969-ben.39 E ku ta tá sok azt mu tat ták, hogy az agy fél te kei do mi nan cia hoz zá já rul

ah hoz, ho gyan ta pasz tal ja meg az egyén a kül vi lá got. A ma te ma ti kai gon dol ko dás sal

össze füg gô agyi fel dol go zást ál ta lá ban a bal agy fél te ke kü lön bö zô te rü le te i nek mû -

kö dé se ként lo ka li zál ják.40 Szi rony, Burgin és Pearson (2008) re la tí ve erôs kor re lá ci ót

ta lált a ze nei ké pes sé gek és a jobb agy fél te kei mû kö dés kö zött. Ez zel szem ben

azon ban a ma te ma ti kai ké pes sé gek és a bal agy fél te kei kap cso la tot eh hez ké pest

ki sebb je len tô sé gû nek ítél ték.

A transz fer ha tá sok ku ta tá sá ban a ku ta tók szá mos le he tô sé get lát nak a ma te ma -

ti kai ké pes sé gek ze nei kör nye zet ben tör té nô fej lesz té sé re. Fel té te le zik, hogy a ze nei

kép zés ak ti vál hat ja és fej leszt he ti a ter mé sze tes szá mok rep re zen tá ci ó já hoz kö tô -

dô azon fel dol go zá si fo lya ma to kat, ame lyek eze ket a rend sze re ket össze kap csol ják.

Spelke sze rint pél dá ul az in ten zív ze ne ta nu lás az abszt rakt ge o met ri ai vi szo nyo kat

rep re zen tá ló ma te ma ti kai rend szer ha té ko nyabb hasz ná la tá val tár sul. Ku ta tá sá ban

az in ten zív ze nei kép zés ben ré sze sült gye re kek tel je sít mé nye fe lül múl ta a ze nét

nem ta nu ló, il let ve a ke vés ze nei ok ta tást ka pott gye re kek ered mé nye it a vi zu á lis

for mák ge o met ri ai tu laj don sá ga i nak azo no sí tá sá nak fo lya ma tá ban.41

Más ku ta tá sok a ze ne ta nu lás, ezen be lül a zon go ra ta nu lás hosszú tá vú ha tá sa it

mu tat ják ki óvo dás ko rú gye re kek tér be li-idô be li gon dol ko dá sá val (spatial-temporal

reasoning) összefüg gés ben (pl. Rauscher, 2003; Rauscher és Zupan, 2000). Gran din,

Peterson és Shaw (1998) sze rint a tér be li-idô be li gon dol ko dás dön tô fon tos sá gú 
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a ma te ma ti ká ban. Fel ve tik, hogy bi zo nyos ma te ma ti kai és ter mé szet tu do má nyos

fo gal mak – ame lyek rôl is mert, hogy ne he zen ta nít ha tók, kü lö nös kép pen ko rai élet -

kor ban – jól el sa já tít ha tók tér be li-idô be li gon dol ko dá si mód sze rek kel. A ze ne ta nu -

lás fej lesz tô ha tá sa a tér be li-idô be li ké pes sé gek re az utób bi év ti zed ku ta tá sa i nak

kö szön he tô en bi zo nyí tott nak tû nik.42

A ma te ma ti ka és a ze ne ta nu lás kö zöt ti po zi tív pél dák: óvo dás kor ban pl. Geoghe -

gan és Mitchelmore (1996); ál ta lá nos is ko lás ta nu lók ra vo nat ko zó an Zanutto (1997);

kö zép is ko lá sok, il let ve egye te mi hall ga tók ese té ben pl. Cheek és Smith (1998),

Hodges és O’Connell (2005).

Ma gyar or szá gon Kokas Klá ra vizs gál ta elô ször a Kodály-kon cep ció sze rin ti min -

den na pos ze nei ne ve lés transz fer ha tá sa it. Ze nei óvo dá sok kal és ének-ze ne ta go za -

tos el sô és má so dik osz tá lyos ta nu lók kal, va la mint ál la mi gon do zott gye re kek kel

vég zett vizs gá la tai töb bek közt a ma te ma ti kát is érin tet ték. A ma te ma ti kai fe la da tok

kap csán meg ál la pí tot ta, hogy a ze nei ta go za to sok gyor sab ban és ha té ko nyab ban

dol goz tak, szig ni fi kán san ke ve seb bet hi báz tak.43 Gom bás és Stachó (2006) szig ni fi -

káns kü lönb sé get mu ta tott ki a ze nét még nem ta nu ló és a ze nét egy éve ta nu lók

ze nei és ma te ma ti kai ké pes sé gei kö zött. Gévayné Janurik (2010) vizs gá la tá ban 

a ze nei ké pes sé gek leg erô sebb, kö ze pes erôs sé gû össze füg gé se a szá mo lá si kész -

ség gel volt ki mu tat ha tó mind óvo dás kor ban, mind pe dig el sô és má so dik osz tály -

ban. A ze nei ész le lés hez kap cso ló dó kész sé gek kö zül a leg na gyobb sze re pe a rit -

mus hal lás nak volt a szá mo lás fej lett sé gé ben.

Ze nei ké pes sé gek és in tel li gen cia

A ze ne ta nu lás és az in tel li gen cia kö zöt ti össze füg gé sek is ki mu tat ha tó ak. A ze nei

ké pes sé gek és az in tel li gen cia kor re lá ci ó ja a leg több ku ta tás ban 0,24–0,45 kö zöt ti;

a leg jel lem zôbb ér ték a 0,30 kö rü li kor re lá ci ós együtt ha tó.44 Helmbold és mun ka tár -

sai (2006) sze rint az idô be li diszk ri mi ná ció és a hang ma gas ság-diszk ri mi ná ció pon -

tos sá ga elô re jel zô je le het az in tel li gen cia ál ta lá nos szín vo na lá nak. A ze ne ta nu lás és

az in tel li gen cia kö zöt ti po zi tív össze füg gést eme li ki pl. Schellenberg (2004; 2006;

2011), Esteki (2013). Emel lett a ze ne ta nu lás ki csi, de na gyon ál ta lá nos és hosszan

tar tó ha tá sa is meg fi gyel he tô az in tel lek tu á lis ké pes sé gek ben, még évek kel a ta nu lás

után is.45 Újabb ku ta tá sok ban pe dig a vég re haj tó funk ci ók köz ve tí tô sze re pe is fel -
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me rül. Degé és mun ka tár sai (2011) po zi tív kap cso la tot mu tat tak ki a ze ne ta nu lás

idô tar ta ma és az in tel li gen cia fej lett sé ge kö zött, csak úgy, mint a ta nu lás ered mé -

nyes sé gé hez leg in kább hoz zá já ru ló vég re haj tó funk ci ók öt kü lön bö zô össze te vô je

kö zött. Sze rin tük ez ma gya rá zat tal szol gál hat a ze ne ta nu lás ál tal ki vál tott in tel li gen -

cia nö ve ke dés je len sé gé re is. Ezek nek az ered mé nyeknek a meg erô sí té sé hez azon -

ban még to váb bi ku ta tá sok szük sé ge sek.46 A zon go ra ta nu lás óvo dás gyer me kek tér -

be li ké pes sé ge i nek fej lô dé sé re is ha tást gya ko rol, ame lyet több vizs gá lat is iga zolt

(pl. Rauscher és Zupan, 2000; Cos ta-Giomi, 1999).

A ha zai ku ta tá sok szin tén érin tet ték a két te rü let kap cso la tát. Gévayné Janurik

(2010) össze füg gés-vizs gá la tá ban a ze nei ész le lés fej lett sé ge az in tel li gen ci á val

csak nem meg egye zô mér ték ben ma gya ráz za meg a szá mo lás fej lett sé gé nek egyéni

el té ré se it el sô osz tály ban: a harmóniamegkülönböztetés és a rit musész le lés ma -

gyarázóereje a szá mo lás fej lett sé gé hez 16%, míg az in tel li gen ci áé mind össze egy

szá za lék kal ma ga sabb. Kü lö nö sen nagy je len tô sé ge le het a ze nei ké pes sé gek ko rai

fej lesz té sé nek az alap fo kú is ko lai vég zett sé gû szü lôk gyer me ke i nek kö ré ben, mi vel

ese tük ben a ze nei ész le lés fej lett sé gé nek az in tel li gen ci á nál is na gyobb ma gya rá -

zó ereje van. Emel lett az ol va sás és a he lyes írás fej lett sé gé nek egyé ni el té ré se it

szin tén az in tel li gen ci á nál na gyobb mér ték ben ma gya ráz za meg a ze nei per cep ció

fej lett sé ge.

A min den na pos ze nei ne ve lés a kre a ti vi tás nö ve ke dé sét is elô se gít he ti. Kodály

ze nei ne ve lé si kon cep ci ó ja alap ján ok ta tott ének-ze nei ta go za tos ta nu lók kal vég zett

lon gi tu di ná lis vizs gá la tá ban Barkóczi és Pléh (1977) az in tel li gen cia-össze te vôk kö -

zül a kre a ti vi tás nö ve ke dé sét mu tat ta ki. Emel lett na gyobb emocionalitás, mé lyebb

él mény fel dol go zás, erô sebb bel sô kont roll jel le mez te eze ket a ta nu ló kat. A vizs gá -

lat azt is meg erô sí tet te, hogy a min den na pos ze nei ne ve lés se gít le küz de ni a szo -

ci á lis hát rányt, meg el ôz he ti a hát rá nyos hely zet bôl in du ló ta nu lók le sza ka dá sát.

Laczó (1985) Raven-teszt tel foly ta tott vizs gá la ta pe dig azt iga zol ta, hogy az in ten zív

ze nei ne ve lés erô sebb ha tás sal van az in tel li gen cia fej lô dé sé re, mint az in ten zív

nyelv ta nu lás. Az is fi gye lem re mél tó, hogy ku ta tá sá ban ép pen a leg hát rá nyo sabb

szo ci á lis stá tu szú nak bi zo nyult ze nei osz tá lyok mu tat ták a jobb ered mé nye ket.

Ze nei ész le lés ko rai fej lett sé ge és ta nu lá si ered mé nyes ség

Ko ráb bi ku ta tá sok alá tá maszt ják, hogy az ol va sás, a szá mo lás és a gon dol ko dá si

ké pes sé gek ko rai fej lett sé ge meg ha tá roz hat ja az is ko lai ta nu lás ké sôb bi ered mé -

nyes sé gét. Azon ban az utób bi évek ben több olyan ha zai ku ta tás is folyt, ame lyek

azt mu tat ják, hogy a ze nei ész le lés hez kö tô dô diszk ri mi ná ci ós kész sé gek (hal lás

utá ni meg kü lön böz te tés) és rep ro duk ci ós kész sé gek (hal lás utá ni ének lés és rit mus -

tap so lás) ko rai fej lett sé ge fon tos sze re pet játsz hat a ta nul má nyi ered mé nyes ség -

ben. A to váb bi ak ban két olyan, az utób bi évek ben foly ta tott ze nei fej lesz tô prog ram
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ke rül be mu ta tás ra, ame lyek az is ko lai fel ké szült ség mér té két a DIFER-teszt rend -

szer se gít sé gé vel vizs gál ták. Emel lett meg is mer het jük egy hét éven át foly ta tott

lon gi tu di ná lis ku ta tás ered mé nye it is. E vizs gá la tok meg erô sí tik, hogy a ze nei ké -

pes sé gek ko rai fej lesz té se hoz zá já rul hat az ál ta lá nos kognitív fej lô dés hez, a ze nei

ne ve lés olyan kész sé gek és ké pes sé gek fej lô dé sét is elô se gít he ti, ame lyek az ered -

mé nyes is ko la kez dés és a ké sôb bi ta nul má nyi ered mé nyes ség szem pont já ból meg -

ha tá ro zó an fon to sak.

Az is ko la kez dés hez és az is ko lai ta nu lás hoz nél kü löz he tet len ele mi alap kész sé -

gek fej lett sé gé nek fel tá rá sát és ezek fej lesz té sét se gí ti a Nagy Jó zsef és mun ka tár -

sai ál tal ki fej lesz tett DIFER-prog ram cso mag.47 A teszt rend szer se gít sé gé vel a kö vet -

ke zô ele mi alap kész sé gek fej lett sé ge vizs gál ha tó: az írás moz gás-ko or di ná ció – az

írás ta ní tás fel té te le; a be széd hang hal lás – az ol va sás ered mé nyes el sa já tí tá sá nak

fon tos fel té te le; a re lá ció szó kincs – az ered mé nyes szó be li kom mu ni ká ció fel té te le;

az ele mi szá mo lás, ta pasz ta la ti kö vet kez te tés és ta pasz ta la ti össze füg gés-meg ér tés

– mint az ér tel mi fej lô dés nél kü löz he tet len fel té te lei; a szocialitás – né hány olyan

szo ci á lis kész ség és mo tí vum, amely az is ko lai be il lesz ke dés hez és fej lô dés hez el -

en ged he tet len. El sa já tí tá suk éve kig tar tó fej lô dé si fo lya mat ered mé nye. Az ele mi

alap kész sé gek ál ta lá nos fej lett sé gé nek mu ta tó ja a DIFER-in dex. A DIFER-teszt rend -

szer se gít sé gé vel a gyer me kek fej lô dé se óvo dás kor tól kez dô dô en pon to san mér he tô

és az évek so rán fi gye lem mel kí sér he tô. Több ezer óvo dás és ki sis ko lás gyer mek -

kel foly ta tott vizs gá la tok azt mu tat ják, hogy a gyer me kek több sé ge nem meg fe le lô

fel ké szült ség gel kez di meg is ko lai ta nul má nya it. Az op ti má lis szin tet a nagy cso port

vé gé re csak min den ti zed ik gyer mek fej lô dé se éri el, az el sô osz tály vé gé re pe dig

mind össze a gyer me kek fe le. Az ele mi alap kész sé gek el sa já tí tá sa azon ban még 

a har ma dik osz tály vé gén sem tel jes, a gyer me kek 20%-a eb ben az élet kor ban sem

éri el az op ti má lis fej lett sé get. A hát rá nyos hely ze tû, sze gé nyes nyel vi kör nye zet -

ben fel nö vô gyer me kek le ma ra dá sa pe dig kü lö nö sen nagy.

Ki lenc hó na pos óvo dai fej lesz tô prog ram rend sze res ének lés sel

Gévayné Janurik Már ta ki lenc hó na pos, nagy cso por tos óvo dás gyer me kek kel foly ta -

tott ze nei prog ram já nak cél ja az is ko lá ra va ló fel ké szü lés tá mo ga tá sa a ze nei ké -

pes sé gek fej lesz té sé nek se gít sé gé vel.48 A kí sér let alap ját az ének lés ben da los já -

tékok ját szá sá ban va ló na pi több (leg alább nyolc), né hány per ces al ka lom mal va ló

rész vé tel je len tet te. A kí sér let nem igé nyel te ze nei vég zett sé gû ok ta tók je len lé tét.

Cél ja az volt, hogy a fej lesz tést bár mi lyen óvo dá ban meg va ló sít ha tó, egy sze rû kö -

rül mé nyek kö zött se gít se elô. A kér dés az, hogy ilyen kö rül mé nyek közt ho gyan,
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mi lyen ütem ben fej lôd nek a ze nei ész le lés hez kap cso ló dó ké pes sé gek, és mi lyen

ha tást gya ko rol az ele mi alap kész sé gek fej lô dé sé re a ze nei ké pes sé gek fej lesz té sé -

nek ez az egy sze rû mód ja. Az ered mé nyek azt iga zol ták, hogy az ének lés és a rit mus -

tap so lás – eb ben a ze nei ké pes sé gek fej lô dé se szem pont já ból szen zi tív élet kor ban

– nagy mér ték ben fej leszt he tôk. A nagy cso por tos gyer me kek fej lett sé ge túl szár nyal -

ta a má so dik osz tá lyos ta nu lók ered mé nye it is. Ez zel szem ben az ének lé sen és a da -

los já té ko kon ala pu ló fej lesz tés a hal lás utá ni meg kü lön böz te tés – fo gal mi fej lô dést

is igény lô – fej lô dé sét nem se gí tet te elô a kont roll cso port nál na gyobb mér ték ben.

A kí sér let azt iga zol ta, hogy a ze nei fej lesz tés nek már ez az egy sze rû, min den óvo -

dá ban könnyen meg va ló sít ha tó mód ja is hoz zá já rul a gyer me kek ál ta lá nos kognitív

fej lô dé sé hez. A ze nei ké pes sé gek fej lô dé sé vel pár hu za mo san több ele mi alap kész -

ség is szá mot te vô en fej lô dött, a kí sér le ti és kont roll cso port kö zött ki mu ta tott kez -

de ti szig ni fi káns kü lönb sé gek ki egyen lí tôd tek. Utó mé rés kor nem volt kü lönb ség az

elô mé rés kor a kí sér le ti cso port ban még fej let le nebb írás moz gás-ko or di ná ció, a be -

széd hang hal lás, a re lá ció szó kincs és a DIFER-in dex össze vont mu ta tó ja fej lett sé gé -

ben. Nagy cso port ban a ze nei ké pes sé gek fej lett sé ge 21%-ban ma gya ráz za meg az

ered mé nyes is ko lai ta nu lás szem pont já ból meg ha tá ro zó an fon tos kész sé gek egyé -

ni el té ré se it.

A Lát ha tó han gok prog ram és ha tás vizs gá la ta

Az An tal-Lundström Ilo na ál tal fej lesz tett Lát ha tó han gok prog ram komp lex esz té -

ti kai fej lesz tô prog ram, amely a nyel vi és a ze nei per cep ció és kom mu ni ká ció fej lô -

dé sé nek elô se gí té sé re, a be széd ész le lés fej lesz té sé re és az írás, ol va sás el sa já tí -

tásá nak elô ké szí té sé re irá nyul.49 Alap ját a ze nei és a nem ze nei han gok akusz ti kai

tulaj don sá ga i nak meg fi gye lé se je len ti a dif fe ren ci á lás és az ana li zá lás elô se gí té sén

keresz tül. Já té kos, né pi gyer mek dal la mok kal és ér de kes „hang ké pek kel” irá nyít ja rá

a gyer me kek fi gyel mét a ze nei és a kör nye ze ti han gok tu laj don sá ga i nak, vi szo nyai -

nak, je len té sé nek meg fi gye lé sé re. A prog ram so rán a gyer me kek egy sze rû je lek ké

ala kít ják a han gok tu laj don sá ga it, le ír ják, le raj zol ják azo kat, majd a hang juk kal „raj -

zol va” hang zó for má vá ala kít ják a vi zu á lis je le ket. A prog ram a han gok le ké pe zé -

sé vel a gra fi kai, ikonikus és szim bo li kus fo ko za to kon ke resz tül fej lesz ti a gon dol -

ko dá si, elem zô kész sé ge ket és a szim bó lu mok meg ér té sét. Fon tos ré szét ké pe zik 

a moz gá sos gya kor la tok, a já rás, a tánc lé pé sek, a han gok jel le gé nek ki nesz te ti kus

ki fe je zé se, va la mint a hang ké pek hez kap cso ló dó ér zel mi él mé nyek szó be li fel dol -

go zá sa és a dra ma ti zá lás. A gya kor la tok té mái: hang szín, hang ma gas ság, a hang

ere je és hossza, a han gok moz gá sa és rit mu sa, a ha son ló és kü lön bö zô han gok,

vala mint ezek ki fe je zé se. A gyer me kek mind hang zá si, mind vi zu á lis for má ban gya -

ko rol ják a han gok tu laj don sá ga it. A Svéd or szág ban ko ráb ban már ki pró bált prog ram
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az utób bi évek so rán a ha zai pe da gó gi ai gya kor lat szá má ra is meg is mer he tô vé, el -

ér he tô vé, több pe da gó gus szá má ra ked velt té vált, a gya kor la ti ta pasz ta la tok pe dig

meg erô sí tet ték az ered mé nyes sé gét. A fej lesz tés fo lya ma tá ról, a gya kor la ti mun ká -

ról az Eszterházy Ká roly Egye tem ál tal öt óvo dá ban és egy is ko lá ban a fog lal ko zá -

so kon ké szí tett Lát ha tó han gok. A hang tól a jel kép zé sig cí mû film alap ján is tá jé ko -

zód ha tunk.50

A prog ram ha tás vizs gá la tá nak cél já ból Janurik Már ta, An tal-Lundström Ilo na és

Józsa Krisztián (2018) négy hó na pos fej lesz tô kí sér le tet szer vez tek. A prog ram mind

a ze nei ké pes sé gek, mind pe dig a DIFER-teszt rend szer rel vizs gált ele mi alap kész -

sé gek fej lô dé se szem pont já ból si ke res nek bi zo nyult. A kí sér let ben részt ve vô gyer -

me kek ze nei ké pes sé gei a tel jes teszt re vo nat ko zó an két szer na gyobb mér ték ben

fej lôd tek. Kö zü lük a leg na gyobb mér té kû elô re lé pést ép pen a fo gal mi fej lô dést is

igény lô, hal lás utá ni meg kü lön böz te tés kész sé gei mu tat ták: a hang ma gas ság-meg kü -

lön böz te tés több mint há rom szor, a rit musmeg kü lön böz te tés több mint négy szer

na gyobb mér té kû fej lô dé se volt ki mu tat ha tó a kí sér le ti cso port ban. Emel lett a kí sér -

let ben részt ve vô gyer me kek kö ré ben a dal lam ének lés több mint két szer na gyobb

fej lett sé ge volt ki mu tat ha tó, a rit musrep ro duk ció te rén pe dig szin tén szig ni fi kán -

san na gyobb mér ték ben fej lôd tek a kont roll cso port hoz ké pest.

A Lát ha tó han gok prog ram az is ko lai ta nu lás ra va ló fel ké szü lést is je len tô sen

elô se gí tet te. Az ele mi alap kész sé gek ál ta lá nos fej lett sé gi mu ta tó ja elô mé rés kor a kí -

sér le ti és a kont roll cso port ban nem kü lön bö zött szig ni fi kán san, utó mé rés kor azon -

ban a prog ram ban részt ve vô gyer me kek szig ni fi kán san fej let teb bek vol tak. A be -

széd hang hal lás te rén négy hó nap alatt a kont roll cso port tal össze ha son lít va több

mint két szer na gyobb fej lô dés volt ki mu tat ha tó. A gon dol ko dá si kész sé gek fej lett -

sé ge a kí sér le ti cso port ban elô mé rés kor szig ni fi kán san el ma radt a kont roll cso port -

tól, utó mé rés kor azon ban szig ni fi kán san fej let teb bek vol tak.

A ze nei és a nem ze nei han gok akusz ti kai tu laj don sá ga i nak elem zé sé ben fon tos

sze rep jut a hang min tá za tok meg fi gye lé sé nek, pél dá ul ezek kap cso la tá nak, egy más -

hoz va ló vi szo nyá nak, azo nos sá ga ik-kü lön bö zô sé ge ik, el té ré si irá nya ik meg fi gye lé -

sé nek. Az ered mé nye ket ér tel mez ve ar ra kö vet kez tet he tünk, hogy a han gok akusz -

ti kus tu laj don sá ga i ra vo nat ko zó meg fi gye lé sek, elem zé sek, mind ezek áb rá zo lá sa,

le ké pe zé se, va la mint az ezek bôl le von ha tó ta pasz ta la tok ma guk után von hat ják 

a be széd ész le lés, a re lá ci ók és a ta pasz ta la tok ál ta lá no sabb meg ér té sét is. A prog ram

so rán a szo ci á lis kész sé gek na gyobb mér té kû fej lô dé se szin tén meg fi gyel he tô volt.

Mind a rend sze res ének lé sen és da los já té ko kon ala pu ló kí sér let, mind pe dig 

a Lát ha tó han gok prog ram ha tás vizs gá la ta azt mu tat ja, hogy az óvo dai ze nei fej -

lesz tés nagy mér ték ben hoz zá já rul hat az is ko lai ta nu lás szem pont já ból fon tos kész -

sé gek fej lô dé sé hez is. Egy hét éven át foly ta tott lon gi tu di ná lis ku ta tás ugyan ak kor

azt iga zol ta, hogy a ze nei ész le lés ko rai, el sô osz tá lyos fej lett sé gé nek hosszabb

távú is ha tá sa is le het, elô re je lez he ti a ké sôb bi ta nul má nyi ered mé nyes sé get is.
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Hét éves lon gi tu di ná lis ku ta tás

Janurik Már ta és Józsa Krisztián hét éven át foly ta tott lon gi tu di ná lis ku ta tá sá nak

ré sze ként a ze nei ész le lés hez kap cso ló dó kész sé gek, va la mint az ol va sás, a szá mo lás

és az in tel li gen cia el sô osz tály ban mért fej lett sé gé nek elô re jel zô ere jét vizs gál ták

a ta nul má nyi ered mé nyes ség re he te dik osz tály ban.51 Ku ta tá suk ban a szü lôi hát tér

sze re pét is fi gye lem be vet ték. Ered mé nye ik alap ján a ze nei ész le lés és a rep ro duk -

ció el sô év fo lya mon mért fej lett sé ge elô rejel zi a ké sôb bi ta nul má nyi si ke res sé get

még he te dik év fo lya mon is.

El sô sor ban a rit mus hal lás (meg kü lön böz te tés és rep ro duk ció) ko rai fej lett sé gé -

nek je len tô sé ge lát ha tó, 16%-os magyarázóereje mu tat ha tó ki a ta nul má nyi át lag hoz

he te dik év fo lya mon. A rit mi kai kész sé gek el sô év fo lya mon mért fej lett sé ge a szin -

tén el sô év fo lya mon mért in tel li gen ci á nál 6%-kal na gyobb ma gya rá zó erô vel bír 

a ta nul má nyi át lag egyé ni el té ré se i ben. Össze sen hat olyan is ko lai tan tárgy van,

ahol a ko rai rit mus ész le lés fej lett sé gé vel szem ben az in tel li gen ci á nak nincs szig ni -

fi káns magyarázóereje, két tan tárgy ta nu lá sá nak si ke res sé gé hez pe dig egyen lô

mér té kû elô re jel zô erô vel bír nak.

Ezen ered mé nyek ma gya rá za ta ként fi gye lem be ve het jük, hogy hat éves kor ban

a rit mus ész le lés, va la mint a rit mus rep ro duk ció je len tôs fej lô dé sen megy ke resz tül.

Va ló szí nû sít he tô, hogy azok a gye re kek, akik fej let teb bek a ze nei ész le lés te rén, kü -

lö nös kép pen a rit mus ész le lés te rén, az is ko lai ta nul má nya ik kez de tén si ke re seb ben

sa já tít hat nak el más fon tos kész sé ge ket is, pél dá ul az ered mé nyes is ko lai ta nu lás

alap fel té te lét je len tô ol va sást, he lyes írást, amely ké sôb bi ta nul má nyi si ke res sé gü -

ket meg ala poz hat ja. Mind ezek meg erô sí tik a ze nei ész le lés és a meg is me rés ál ta lá -

nos szín vo na la kö zöt ti össze füg gést. Az in tel li gen ci á nak, a rit mus hal lás sal szem ben

ki sebb elô re jel zô ere jé vel kap cso la tos ered mény pe dig azért le het fon tos, mert az

in tel li gen ci át a sze mé lyi ség olyan, vi szony lag ál lan dó je gyé nek te kint jük, amely

meg ha tá roz za és bi zo nyos mér té kig be is ha tá rol ja a meg is me rés és a ta nu lás ál ta -

lá nos szín vo na lát. Ez zel szem ben a rit mi kai kész sé gek óvo dá ban és az is ko lai évek

kez de ti sza ka szá ban je len tôs mér ték ben fej leszt he tôk.

Ér de mes ki emel ni a ku ta tás nak a csa lá di hát tér elô re jel zô sze re pé rôl ka pott ered -

mé nye it is. Ko ráb bi vizs gá la tok alap ján a ta nul má nyi ered mé nyes sé g ben fon tos

sze re pet ját szik a csa lá di hát tér. Ha zai és nem zet kö zi vizs gá la tok iga zol ják, hogy 

a hát rá nyos hely ze tû ta nu lók nem meg fe le lô fel ké szült ség bir to ká ban kez dik meg

is ko lai ta nul má nya i kat, és az is ko láz ta tás so rán hát rá nyuk nö ve ke dô ten den ci át mu -

tat. A vizs gá lat az ala csony is ko lai vég zett sé gû anyák gyer me ke i nek fej lett ség be li

hát rá nyát szin tén iga zol ta. El sô év fo lya mon az alap fo kú is ko lai vég zett sé gû szü lôi

hát te rû ta nu lók fej lett sé ge mind az ol va sás, mind a szá mo lás, mind pe dig az in tel -

li gen cia te rén szig ni fi kán san el ma radt a ma ga sabb szo ci á lis stá tu szú ta nu ló ké nál. 

A lon gi tu di ná lis vizs gá lat azon ban azt is meg mu tat ta, hogy le ma ra dá suk is ko lai ta -
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nul má nya ik hét éve so rán nem csök kent, ta nul má nyi át lag ered mé nyük he te dik osz -

tály ban is szig ni fi kán san ala cso nyabb a ma ga sabb is ko lai vég zett sé gû szü lôk gyer -

me ke i vel össze ha son lít va.

A ze nei ész le lés óvo dás ko ri és ko ra is ko lás ko ri fej lô dé sé re vo nat ko zó ko ráb bi

ku ta tá sok azt mu tat ják, hogy az is ko lai ta nu lók nagy ré szét érin tô ál ta lá nos ének-

ze ne ok ta tás nem se gí ti a hát rá nyos hely ze tû ta nu lók ze nei ké pes ség fej lô dé sét.52

Óvo dás kor ban a ze nei ész le lés fej lett sé ge te rén a szü lôi hát tér sze rint még nincs

kü lönb ség. Azon ban az el sô is ko lai évek ben, ami kor a gyer me kek több sé gé nél be kö -

vet ke zik a ze nei ész le lés fej lô dé sé hez nél kü löz he tet len kognitív és pszichomoto ros

fej lô dés, a hát rá nyos hely ze tû ta nu lók ze nei ké pes ség fej lô dé se el ma rad. A fo gal mi

fej lett sé get igény lô hal lás utá ni meg kü lön böz te tés fej lô dé se az alap fo kú is ko lai

vég zett sé gû szü lôk gyer me kei ese té ben szig ni fi kán san las sabb üte mû. A lon gi tu di -

ná lis vizs gá lat a ko rai rit musper cep ció magyarázóerejének az anya is ko lá zott sá gá -

nál 7%-kal na gyobb mér té kû hoz zá já ru lá sát mu tat ta ki a he te dik osz tá lyos ta nul -

má nyi ered mé nyes ség hez. Ez ar ra utal, hogy a ze nei ké pes sé gek ko rai fej lesz té se

olyan esz köz le het, amely kom pen zál hat ja a szo ci á lis hát tér bôl adó dó le ma ra dást.

Az is ko lai ta nu lás kez de tén, hat éves kor ban a rit mi kai kész sé gek fej lô dé se szem -

pont já ból szen zi tív élet kor ban fon tos sze re pe le het a rend sze res és a ké pes ség fej -

lesz tés szem pont já ból ha té kony mód sze re ket al kal ma zó ze ne ok ta tás nak.

Összeg zés

A ta nul mány ban be mu ta tott transz fer ha tás- és összefüggés-vizsgálatok ar ra tö re -

ked nek, hogy az em pi ri kus ku ta tá sok esz kö ze i vel iga zol ják a ze né szek, ze ne pe -

dagó gu sok gya kor la ti ta pasz ta la ta it. Mind a ha zai, mind a nem zet kö zi ku ta tá sok

meg erô sí tik, hogy a ze ne ta nu lás a sze mé lyi ség sok ol da lú fej lô dé sét se gít he ti gyer -

mek kor ban. A rend sze res ze nei ne ve lés olyan fon tos fej lô dé si le he tô sé gek mel lett,

mint pél dá ul a gyer me kek ér zel mi, esz té ti kai vagy jel lem fej lô dé se, a meg is me rés

ál ta lá nos szín vo na lá ra is ha tás sal le het; hoz zá já rul hat az is ko lai ered mé nyes sé gük -

höz is, amely to váb bi élet mi nô sé gük re szin tén po zi tív ha tást gya ko rol hat. Több ha zai

ku ta tás a ko rai ze nei ne ve lés je len tô sé gé re hív ja fel a fi gyel met. A ze nei ké pes sé -

gek, kü lö nö sen óvo dás kor ban és az is ko lai ta nu lás kez de ti sza ka szá ban, ha té ko nyan

fej leszt he tôk és fej lô dé sük to váb bi fon tos kognitív kész sé gek fej lô dé sét von hat ja

ma ga után. A ku ta tá sok azt is meg erô sí tik, hogy a ze nei ne ve lés nek kü lö nö sen nagy

je len tô sé ge le het a hát rá nyos hely ze tû gyer me kek szá má ra, se gít het meg el ôz ni

vagy le küz de ni a le ma ra dást. A ze ne ta nu lás egy olyan esz köz, amely sok ol da lú és

öröm te li fej lô dé si le he tô sé get nyújt hat a gyer me kek szá má ra. Fon tos, hogy él jünk

ve le.
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Paár Ju li an na

Zeneianyanyelvünkazeneterápiaszolgálatában,
avagyazölbélijátékokfejlôdéslélektanivonatkozásai

Sok hely zet le het te rá pi ás ha tá sú a hét köz na pi élet ben. Egy ba rá ti be szél ge tés, egy

kon cer tél mény, akár egy kö zös, csa lá di együtt lét. De va ló já ban mi ben ér he tô tet ten

a te rá pi ás ha tás? Sok szor, hét köz na pi em ber ként a kö vet ke zô vá la szo kat ad juk:

„Jobb lesz a köz ér ze tem” vagy „Le ve ze tem a stresszt”, esteleg „Át ala kí tok, meg ol -

dok, fel is me rek olyan konf lik tu so kat, ame lyek kö rü löt tem, bennem van nak”.

Ez így mind igaz, de tar tós, va lós te rá pi ás ha tás ról csak egy hosszabb, ter ve zett

fo lya mat kap csán be szél he tünk. Egy ze ne te rá pi ás fo lya mat ban tu dat alat ti tar tal mak -

kal dol go zunk, ré gen be ágya zott struk tú rá kat bon tunk le és épí tünk új já han gok,

ritmu sok, di na mi kák és más ze nei esz kö zök se gít sé gé vel. A kö vet ke zôk ben rá vi lá -

gí tunk ar ra, hogy egy hét köz na pi hely zet, egy já ték szi tu á ció kap csán mi lyen po zi -

tív kö vet kez mé nyek kel szá mol ha tunk, ha mind az ze né be ágya zot tan zaj lik.

Is mer jük Kodály sza va it, de nem le het elég szer át ita tód ni ve lük: „Ar ra a kér dés re,

hogy mi kor kez dôd jék a gyer mek ze nei ne ve lé se, azt ta lál tam fe lel ni: ki lenc hó nap -

pal a szü le té se elôtt. El sô perc ben tré fá ra vet ték, de ké sôbb iga zat ad tak. Az anya

nem csak tes tét ad ja gyer me ké nek, lel két is a ma gá é ból épí ti fel...  Még to vább men -

nék: nem is a gyer mek: az anya szü le té se elôtt ki lenc hó nap pal kez dô dik a gyer mek

ze nei ne ve lé se.”1

Mind eb bôl ki in dul va kép zel jünk el egy vé dett já ték te ret, amely ben két já té ko -

sunk van, anya és gyer mek. Esz kö zök, kel lé kek és se géd le tek nél kül van nak je len 

a já ték ban, csu pán a sa ját tes tü ket, hang ju kat, ér zék le te i ket hasz nál ják. Sok fé le kép -

pen érintenek, mo zog nak, ef fek tu so kat és ze nei han go kat hív nak be a tér be. Lét re -

jön egy kö zös fi gyel mi fó kusz, egy meg osz tott af fek tív ál la pot. Va rázs lat szü le tik.

A já ték nem az a szí nes-sza gos, csil lo gó-vil lo gó, gomb nyo más ra sí ró-ne ve tô, be -

szé lô anyapót lék, pusz ta tárgy, ame lyet meg ta lá lunk az üz le tek pol ca in. A já ték va -

ló ban va rázs lat. Hi szen – akár csak a ze né lés – egy al ko tói fo lya mat, egy kont rol lált,

de mó do sult tu dat ál la pot, egy di men zió, ahol ön ma gunk ból lét re ho zunk va la mit,

amit akár meg oszt ha tunk má sok kal is.2

A gyer mek, aki nem tud ját sza ni, egy faj ta kap cso la ti bi zony ta lan ság ban van.

Nem tud egye dül len ni. Ez az egye dül lét nem azo nos a ma gánnyal, hi szen az al ko -

tás fo lya mán pa ra dox mó don je len van va la ki (egy fel idé zett társ), mind ez az anya-

gyer mek kap cso lat meg ala po zott sá gá ra, vagy ép pen meg nem ala po zott sá gá ra

utal.3 Ezért is buz dí tok min den kit ar ra, hogy játsszunk, hang a hang gal, test a test tel.
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Messzi rôl in dí tok. A pa rasz ti vi lág ha gyo má nya i nak nagy több sé ge le cse ré lô dött

vagy át ala kult, rí tu sok, al kal mak, sze re pek vesz tet ték ha tás kö rü ket. Egy va la mi vi -

szont vál to zat lan funk ci ó ban ma radt év szá za dok óta, az pe dig a ko ra gyer mek ko ri

sze mé lyi ség- és moz gás fej lô dés me ne té re irá nyu ló ze nei anyag, avagy a gyer mek -

já té kok egy bi zo nyos ré te ge. Ki je lent het jük, hogy a gyer mek já té kok dön tô ré sze

má ig ôr zi és hû en le ké pe zi a gyer mek moz gás-, kom mu ni ká ci ós, pszi chés és szo ciá -

lis fej lô dé sé nek me ne tét.

Pszi chés fej lô dé sünk leg meg ha tá ro zóbb idô sza ka 0–3 éves ko rig zaj lik le, amely -

nek zsi nór mér té ke a ko ra gyer mek ko ri anya-gyer mek kap cso lat. En nek fon tos sá ga

nem csu pán az egyé ni sze mé lyi ség fej lô dés szem pont já ból, ha nem tár sa dal mi-szo -

ci á lis szin ten is meg ha tá ro zó.

En nek a pe ri ó dus nak a leg ké zen fek vôbb ze nei és moz gá sos anya ga a ma gyar

né pi gyer mek já té kok ölbéli já té kok mû fa já ba tar to zó da rab jai, ame lyek ne vük bôl

adó dó an az ölbéli gyer me kek kor osz tá lyát cé loz zák, szo ros tes ti kon tak tus hoz köt -

ve az édes anyá val.

Az ölbéli já té kok jel le gü ket te kint ve el kü lön ül nek a töb bi tôl. Hi szen ölbéliségük-

bôl fa ka dó an alap ve tô en egy in tim, ben sô sé ges tár sas kap cso lat ra irá nyul nak, amely -

ben ne he zen he lyet te sít he tôk a sze rep lôk. A töb bi já ték alap ve tô en egyéb tár sas

kap cso la tok hoz, fel sôbb szel le mi szin ten va ló gon dol ko dás hoz kö töt tek.

Az ölbéli já té kok ren ge teg almûfajjal ren del kez nek, ame lyek test ré szek hez és

cse lek vé sek hez, tér-idô él mé nyek hez ka cso lód nak. Ze nei szem pont ból a pe ri o di kus

for má kat ré sze sí tik elôny ben, kis ambitusúak, kis hang köz lé pé sek kel dol goz nak,

rit mi ku sak, szö veg hez al kal maz ko dó rit mus sal és moz gás sal tár sul nak. Az anya és

a gyer mek interakciójában te hát egya ránt meg je le nik a vi zu á lis, a taktilis és az audi-

toros kon tak tus.

Meg is ér kez tünk a leg al ap ve tôbb, leg ele mibb és egy ben leg meg ha tá ro zóbb em -

be ri kap cso lat hoz, az anya-gyer mek kap cso lat hoz. Daniel Sterne ame ri kai pszi chiá -

 ter pszi cho-szo ci á lis fej lô dés mo dell jén ke resz tül a 0–3 éves gyer mek re és ma gá ra

az anya-gyer mek kap cso lat ra fó ku szál. Acsecsemôszemélyközivilága (1985) cí mû

köny vé ben min den ad di gi szem lé let nél prog resszí vebb gon do la ti ság gal kez di el

vizs gál ni a sze mé lyi ség fej lô dés el sô 3 évét. Fe les le ges nek tar ta nám a tel jes sterni

mo dell be mu ta tá sát, így rö vi den an nak esszen ci á ján ke resz tül kö ze lí tek a dol gok -

hoz.

Adott egy kis ba ba, aki nem egy autisztikus ál la pot ból in dít ja az éle tét, mint azt

Stern elôd jei gon dol ták, ha nem egy glo bá lis, ér zék szer vek tôl füg get len in for má ció -

ára dat be fo ga dá sá ra, in teg rá lá sá ra ké pes lény az el sô pil la nat ban. Ezt az ál la po tot

ne vez zük bon ta ko zó szelfér zés nek. A szelf egy tu da tos és tu dat ta lan ele mek bôl ál -

ló pszi chés struk tú ra, amely bel sô tapasztalatokból ala kul ki. Mond hat juk úgy is,

hogy a szelf az ön ma gunk ról al ko tott ta pasz ta la tok összes sé ge, egy faj ta ön ér zé ke -

lé si struk tú ra.

Éle té nek a má so dik hó nap ja kö rül eh hez a bon ta ko zó be ren dez ke dés hez hoz zá -

já rul egy kon cent rál tabb, struk tu rál tabb ál la pot, ame lyet magszelfér zet nek ne ve -

zünk. Ezt az ál lo mást meg ha tá ro zó as pek tu sa in keresztük tud juk tet ten ér ni. Eb ben

a ko ra gyer mek ko ri élet sza kasz ban még két szelfál la pot tár sul a pa let tá hoz, elô ször

az interszubjektív, majd a ver bá lis, vagy másnéven nar ra tív szelf.
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A szelf in teg rá lá sán az én fo lya ma to san dol go zik, a kü lön fé le szelfér ze tek nem

vált ják egymást, ha nem ko eg zisz tál nak egymással. Ez azért fon tos, mert kü lön bö zô

szi tu á ci ók ban más és más szelfér ze tek kel va gyunk je len. Stern sze rint az al ko tás

pél dá ul a bon ta ko zás, a szer ve zô dés fo lya ma tá ból szár ma zik, ami kor a cse cse mô

az ôt érô in ge rek bôl, ta pasz ta lá sok ból pró bál ja én jét kon tú roz ni. Te hát egy kre a tív,

al ko tó já ték ezt a szelftar to mányt moz gat ja, fej lesz ti. Ké sôbb fel nôtt ként is ezek -

hez a ta pasz ta la tok hoz, meg ol dá si struk tú rák hoz fo lya mo dunk.

Vizs gál juk meg azo kat a bi zo nyos as pek tu so kat, és hogy mi ként je len nek meg az

öl be li já té kok moz za na ta i ban!

Az el sô as pek tus a ha tó erô, va gyis a tu dat ta lan ból a tu da tos ba ér ke zô moz gás -

in dí tás él mé nye, amely kü lön bö zik a cse cse mô ön kén te len moz gá sa i tól. A lát szó lag

még ren de zet len, vé let len sze rû nek tû nô moz gá sok a ha tó erô meg ta pasz ta lá sá nak

kö vet kez té ben ren de zôd nek, tu da to sul nak. A Lógalába... kez de tû já té kot játsz hat -

juk egé szen ap ró gyer me kek kel is, fel vált va, rit mi ku san emel get ve a lá ba it, de iga zán

a már önál ló an ül ni tu dó gyer mek já té ka, aki a moz gást mint él mény szin tet éli meg

a já ték so rán.

Má so dik he lyen a test fi zi kai egy sé gé nek meg ta pasz ta lá sa kö vet ke zik, te hát, hogy

az a bi zo nyos ha tó erô a gyer mek sa ját tes té bôl ered. A cse lek vô moz du lat össze -

kap cso ló dik a moz gás szerv vel vagy bár mely cse lek vô tag gal. En nek az egy ség nek

a meg ta pasz ta lá sa test tu da ti, ön ér zé ke lé si szem pont ból kulcs fon tos sá gú, meg ala -

po zó ja le het a ké sôb bi ön ér té ke lé sünk nek. Leg job ban az arc si mo ga tók kap csán tud -

juk tet ten ér ni ezt a fo lya ma tot, ami kor a ját szó fi no man ta pint ja a gyer mek tes tén

a meg ne ve zett test ré sze ket, kö rül raj zol ja azo kat, majd a vé gén csik lan do zás sal fel -

old ja a kon cent rált fo lya ma tot.

Szem,szem,

Szuszogó,

Tátogó,

Kortyogó,

Ittbemegy,ittmegáll,

Ittakulacs,ittigyál.

A har ma dik szelfél mény a kon ti nu i tás, avagy a tör té ne ti ség ér zé ke lé sé nek ké pes -

sé ge. Lát hat juk, hogy ön ma gá ban min den já ték egy faj ta tör té ne tet jár kö rül, amely -

nek ese mé nyei li ne á ri san, vi szony lag kö tött sor rend ben zajlanak le, egymást kö vet -
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ve, egymásból kö vet kez ve. Az ölbéli já té kok tör té ne tei egy egyészen kis cse cse mô

szá má ra is be fo gad ha tó, in teg rál ha tó in for má ci ó val, sor ren di ség gel bír nak. A ki sebb

epi zó dok tól azon ban el ju tunk a na gyobb idô be li egy sé gek ér zé ke lé sé hez is, mint

pél dá ul a nap pa lok-éj sza kák vál ta ko zá sá hoz. Ezek re a tér-idô je len sé gek re is re me -

kül ref lek tál nak a kü lön fé le böl csô da lok, éb reszt ge tôk, al ta tók.

Az aláb bi já té kot már 2 hó na pos kor tól ér de mes ját sza ni a kö vet ke zô kép pen: 

a kis gyer mek a há tán fek szik, lá ba it fel fe lé tart va hin táz tat juk szó ta gon ként, vagy

las sít va raj ta sza van ként, jobb ra-bal ra. Ezt kö ve tô en óva to san a gyer mek alá nyú -

lunk és a „bo ro gas sunk” rész nél va ló ban át bo ro gat va has ra for dít juk. Meg is mé tel -

het jük a má sik irány ba is. Fon tos, a bo ro ga tás után po zi tí van vissza csa tol ni a gyer -

mek nek, meg si mo gat ni, dé del get ni, hi szen az át for du lás vá rat lan, bi zony ta lan ál la pot

szá má ra, cél sze rû ez esetben a meg tar tó, tar tal ma zó anyai at ti tûd.

Az affektivitás mint én-ál lan dó, igen fon tos tár sas érint ke zé se ink so rán, lé nye -

gé ben annyit tesz: „ha tás sal len ni az en gem kö rül ve vô vi lág ra”. Ez a jel leg leg -

könnyeb ben az ököl ütö ge tôk ben, tap sol ta tók ban, kéz csip ke dôk ben ér he tô tet ten,

ami kor egy má sik modalitással tár sul moz gá sos cse lek vé sünk. Az au di tív vagy tak-

tilis ha tá sok kör vo na laz ha tó vá, ér zé kel he tô vé te szik ma gát a já té kost. A já ték so rán

a gyer mek rit mi ku san ütö ge ti össze zárt ök le it, ket te sé vel vál to gat va a ke zek sor -

rend jét.

Az utol só tár gyalt szelfas pek tus az interszubjektivitás, va gyis „nem csu pán

hatás sal va gyok a vi lág ra, a környezetemere és az en gem kö rül ve vô sze mé lyek re,

ha nem bi zony azok a ha tá sok sok fé lék le het nek, és egy in va ri áns kö zeg gel érint -

kez nek, ame lyet ér zé ke lek”. Ez tu laj don kép pen a tár sas kap cso lat ki ala kí tá sá ra va ló

ele mi ké pes ség, az em pá tia leg el sô meg nyil vá nu lá sa. A kö vet ke zô já ték ban vá lik

iga zán plasz ti kus sá ez az egymást ér zé ke lô, egymáshoz al kal maz kod ni vá gyó és tu -

dó je len lét, hi szen a két já té kos egymással szem ben ül ve, lá bu kat szét tár va, ke zük -

kel össze ka pasz kod va húz zák-von ják egymást, az utol só ütem nél pe dig az ép pen

hát ra haj ló já té kos va ló ban hát ra dôl a föl dön.
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A bon ta ko zó idô szak tól kezd ve fon tos be szél nünk két meg ha tá ro zó je len ség rôl,

az amodális per cep ci ó ról és a vi ta li tásaf fek tu sok ról.

Vi ta li tásaf fek tu sok tár sas együtt lé tünk ne he zen raj ta kap ha tó pil la na tai, élés sel,

ele ven ség gel kap cso la tos ér ze tek, ame lyek a má sik em ber rel va ló köz vet len érint -

ke zés ho za dé kai. A hét köz na pi cse lek vé se ink mi ként je, ho gyan ja. Az aláb bi tenye -

resdi kü lön fé le tes ti ér ze te ket ál lít szem be egymással. Elô ször az uj junk kal kö rö zünk

a gyer mek te nye rén, majd szur kál gat juk, ezt kö ve tô en meg si mo gat juk és te nyér rel

be le csa punk, a vé gén szánk hoz emel ve fi no man, majd han go san pu szit cup pan tunk

be le.

Kerekes,

Könyekes,

Simítós,

Csattanós,

Csókolós,

Cuppanós.

Az amodális per cep ció egy ér zék szer vek tôl füg get len ész le lé si gya kor lat, amely el -

tér a fel nôtt, ér zék szer vek hez kö tött, azo no sí tott gya kor lat tól. Tu laj don kép pen ez az

a bi zo nyos glo bá lis ér zé ke lés: „Azok az abszt rakt és min den re ki ter je dô tu laj don sá -

gok, amit leg in kább in ten zi tás ként, alak ként, rit mus ként fo gal maz ha tunk meg” –

fog lal ja össze Kö kény Ve ro ni ka.4 Az amodális per cep ció kap csán fon tos be szél nünk

a keresztmodalitás fo gal má ról, va gyis hogy a cse cse mô a kü lön fé le ész le le te ket ho -

gyan kap csol ja amodálisan össze. Ezt leg in kább egy jól is mert hin táz ta tó kap csán

vizs gál hat juk meg. A já ték so rán a gyer mek öl ben vagy két fel nôtt tar tá sá ban hin -
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tá zó moz gást vé gez. A dal lam szó-mi kö zött, a rit mus ne gye dek és nyolcadok kö -

zött, a szö veg hosszú és rö vid szó ta gok kö zött hin tá zik, akár csak az elô adás mód

dina mi kái és a komp lex ha tás kel tet te ér zel mi ál la pot.

Fon tos, hogy a já té kok ban a szö veg vagy a preverbális ele mek, a hang után zás,

a moz gás, a rit mus és a dal lam el vá laszt ha tat lan egy sé get al kot nak egymással.

Szin tén el hagy ha tat lan a sok já ték vé gén sze rep lô in du lat szó, csat ta nó, amely a fo -

lya mat ka tar zisél mé nyét szol gál ják. Te hát adott egy ins pi rá ló el mé let, egy ze nei

anya nyel vi anyag, amely a gya kor lat ban egy sze rû en ki vi te lez he tô és tar tal maz

min den olyan moz gás- és vi sel ke désmin tát, amely en nek a kor osz tály nak a sa ját ja.

Az ele mi rit mu sok és dal la mok, va la mint a szö ve gek ben hor do zott egy sze rû, de

még is ki fi no mult szim bó lum rend szer összes sé ge al kot ják ze nei anya nyel vün ket,

ame lyen ke resz tül a vi lág meg is mer he tô vé, egy re biz ton sá go sabb kö zeg gé tud vál ni.

Lát hat juk, hogy az ölbéli já té kok ösz tö nö sen, ter mé sze te sen, fe les le ges esz kö -

zök, pót lé kok nél kül, sal lang men te sen le kö ve tik, meg se gí tik az ölbéli gyer mek testi-

lel ki-szo ci á lis fej lô dé sé nek me ne tét. Egy gyer mek szá má ra, aki nek el sôd le ges sze -

re tet nyel ve, kom mu ni ká ci ós csa tor ná ja az érin tés, ho gyan más ho gyan te het jük ele -

ven né a ze nét? Ez a sok irá nyú kap cso ló dá si le he tô ség, ame lyet egy ilyen já ték

magá ba fog lal, meg ta nít a le he tô legszéleskörûbb ön ér zé ke lés re, a test tu dat leg ele -

mibb el sa já tí tá sá ra, ame lyek ket tô sét a ké sôb bi ek ben ön ér té ke lés ként fog juk fém -

je lez ni. Az ölbéli já té kok pre ven tív jel le ge meg kér dô je lez he tet len.

De ne fe led jük a va lós te rá pi ás vo nat ko zá so kat sem! Mi vel a ze ne mint prever-

bális nyel vi struk tú ra je le nik meg egy tár sas kap cso la ti, interakciós kö zeg ben, a vi -

ta li tásaf fek tu sok hor do zó ja ként al kal mas le het ar ra, hogy a ko rai anya-gyer mek

kö tô dés re irá nyu ló te rá pi ás hely ze tek ben, il let ve a sze mé lyi ség fej lô dés egy-egy

fázi sá ban in ter ven ci ós le he tô sé get biz to sít son. Egy te rá pi ás hely zet ben vissza nyú -

lunk ezek hez a ko rai él mé nyek hez, tar tal mak hoz és azok ra fó ku szál va ezen sé rü -

lé sek te rá pi á ja tud meg kez dôd ni a ze nei anya nyelv al kal ma zá sá val.

Zár szó ként hadd idéz zem Sá ro si Bá lin tot: „Az ál ta lunk is mert sok fé le ze né bôl a ma -

gyar ze nei száj ha gyo mány az, ami vel a leg könnyeb ben azo no sul ni tu dunk.” A kulcs -

szó itt az azo no su lás, az ön áta dás fo lya ma tá nak je len tô sé ge, ame lyet mind a ne ve -

lés ben, mind a hét köz na pok ban, az al ko tói fo lya ma tok ban, egy já ték szi tu á ci ó ban

meg ta lá lunk mint le he tô sé get. Hi szen a cél nem a Kodály-kon cep ció erô sza kos vég -

hez vi te le, szü lôk re, ne ve lôk re, gyer me kek re va ló rá erôl te té se, ha nem a se gít ség -

nyúj tás, az ön se gí tô me cha niz mu sok kéz re-, köz re adá sa, ön ma gunk meg ta lá lá sa eb -

ben az út vesz tô ben.
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Pász tor Zsu zsa

Kodály ke ze nyo mán
A ze nei mun ka ké pes ség-gon do zás (ZMG) pe da gó gi á ja

Kodály avi zó ja

Kodály ta nár úr nak sok ar cát is mer jük. Ô, a ze ne szer zô, a ze ne tu dós, a pe da gó gus,

a meg nem al ku vó köz éle ti em ber, a vész kor szak ül dö zött je i nek meg men tô je pá rat -

lan ér té kek kel já rult hoz zá a vi lág kin cse i hez. Ke vés sé is mert azon ban az a tény,

hogy az ô in téz ke dé se nyo mán in dult el Ma gyar or szá gon a ze né lô em be rek egész -

ség gon do zá sá nak ku ta tá sa.

Kodály Ki a jó ze nész cí mû be szé dé ben1 Schumannt idé zi: „A ze ne élet ve szé lyes

fog lal ko zás. Már sok szé pen in dult pá lya tört ket té a tes ti kon dí ció el ha nya go lá sa

mi att.” Esze rint nem elég a te het ség, nem elég a szor ga lom, erô tel jes te her bí rás is

kell ah hoz, hogy va la ki helyt áll jon a ze ne ta nu lás ban, helyt áll jon a ze nei pá lyán.

A dr. Bá rány Ist ván ál tal köz re adott be szél ge tés ben2 ezt mond ja Kodály: „A ze ne -

mû vé szek – na pon ta több órán át – a leg ne he zebb tes ti és szel le mi mun kát vég zik.

Ez így ta lán va ló szí nût len nek tû nik. De gon dol juk csak el: a hi va tá sos ope ra há zi ze -

né szek pél dá ul nap ról nap ra dé le lôtt há rom órán át pró bál nak, majd es te há rom órán

át elô adá son vesz nek részt. E hat óra alatt min den ideg szá luk kal fi gyel nek, ze ne -

szer szá ma i kat órá kon át me re ven tart ják, uj ja ik kal gyors és sza ba tos moz gá so kat

vé gez nek. Mun ká juk mé ter ki log ramm ban ki fe jez ve is meg üti egy ne héz tes ti mun -

kás tel je sít mé nyé nek mér té két! [...] A ze ne mû vé szek nek is szük sé gük van rend sze -

res spor to lás ra.”

Kodály ma ga is spor tolt. Úszott, kor cso lyá zott, he gyet má szott, na pon ta sé tált és

tor ná zott. „Ép pen öt ven esz ten de je már, hogy fel is mer te: a rend sze res test gya kor -

lás nél kül össze rop pan na, nem bír ná a ma gas fo kú szel le mi és tes ti igény be vé telt.”3

A mes ter ar ra is ki tér, mi lyen le gyen a ze ne mû vé szek spor to lá sa. „Olyan, ami az

izom fe szült sé ge ket la zít ja, old ja, ami fel fris sü lést, fel üdü lést is okoz.”4

Kodály nem csak a ze né szek re gon dol, ha nem az is ko lai test ne ve lés szá má ra is ad

má ig ér vé nyes mo dellt: „Az is ko lai test ne ve lés nek – vé li Kodály – egyik leg fon to sabb

fe la da ta olyan út ra va lót ad ni az em ber nek, amely biz to sít ja, hogy szel le mi és tes ti

fris ses sé gét mi nél hosszabb ide ig fenn tud ja tar ta ni. Már fi a tal kor ban meg kell sze -

ret tet ni a test moz gást az em be rek kel, tu da tos sá kell ten ni je len tô sé gét. Egy ben

meg is kell ta ní ta ni min den kit ar ra: a kü lön bö zô élet ko rok ban, a kü lön bö zô élet kö -
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rül mé nyek kö zött mi lyen spor to lás a leg meg fe le lôbb? Min den is ko la faj tá ban, de

kü lö nö sen a ze nei is ko lák ban, al kal maz kod nia kell a test ne ve lés nek az egyén hez,

sem mi eset re sem sza bad ön cé lú nak len nie. A kö ve tel mé nye ket nem sza bad me re -

ven meg ál la pí ta ni. Azt néz zék, hogy az egyén vi szony la go san mit fej lô dik, ho gyan

ha lad elô re a test ne ve lés so rán. Az osz tá lyo zás nak is en nek szel le mé ben kel le ne

tör tén nie.”5

Kodály a moz gás mel lett az egész ség gon do zás más mód ja i ra is gon dolt. Kü lö nös

fi gyel met for dí tott a táp lál ko zás ra. „Alig 25 éves, ami kor be le ve ti ma gát az élet mód

és a táp lál ko zás meg re for má lá sá ról szó ló ha zai és kül föl di szak köny vek be. [...] Meg -

vál toz tat ja élet mód ját, evé si szo ká sa it, s eze ket egy éle ten át a rá olyannyi ra jel -

lem zô ren dít he tet len kö vet ke ze tes ség gel be is tart ja.”6

Kodály el sô nek fi gyelt fel a ze nei fog lal ko zá si ár tal mak sû rû elô for du lá sá ra a hall -

ga tók és a mû vé szek kö ré ben. Az öt ve nes évek ben a hi va tá sos mu zsi ká lók mun ká ját

gyak ran aka dá lyoz ták kézbántalmak, egyéb moz ga tó rend sze ri meg erôl te té sek, gyen -

ge sé gek, ideg rend sze ri ki me rü lé sek, a hang sza la gok meg erôl te té sei és hal lás ká ro -

so dás. So kan ki es tek a pá lyá ról hosszabb-rö vi debb idô re, vagy vég leg. Elô for dult

zárt osz tá lyi eset és ön gyil kos ság is. Kodály erô tel je sen szor gal maz ta, hogy a Zene -

aka dé mia ve ze tô sé ge ke res sen al kal mas szak em bert, aki a meg elô zés ben se gí te ni

tud. Ezu tán hív ták meg 1959-ben dr. Ko vács Gé za test ne ve lé si tu do má nyos ku ta -

tót a fog lal ko zá si ár tal mak oka i nak fel de rí té sé re és a vé de ke zés stra té gi á já nak ki -

dol go zá sá ra. Ez zel az in téz ke dés sel vet te kez de tét a ze nei mun ka ké pes ség-gon do -

zás (ZMG) pe da gó gi á já nak ki ala ku lá sa.

Ége tô en idô sze rû volt ez a lé pés. Mi köz ben a spor to lók fel ké szü lé sét edzôk, or -

vo sok, masszô rök, pszi cho ló gu sok, dietetikusok egész had se re ge se gí tet te és se gí ti

ma is, a ze né szek ma guk ra ha gyat va dol goz nak. A ze ne pe da gó gia nap ja ink ban is

több száz éves min tá kat kö vet, ame lyek ab ban az idô ben ke let kez tek, ami kor még az

ana tó mia, az élet tan, az er go nó mia gye rek ci pô ben járt, és tá vol állt a ze ne vi lá gá tól.

In téz mé nyes ze nei or vos lás ma sincs Ma gyar or szá gon. Míg a mun ka egész ség ügy ben

ter mé szet sze rû en he lyet kap a fog lal ko zá si be teg sé gek gyógy ítá sa, ad dig a ze nei

ár tal mak te rá pi á ját nem ok tat ják az or vo si egye te me ken. Ne vez het jük ezt sze ren -

csé nek is. Mi vel or vos lás a ze nei szak má ban nem ala kult ki, így tág te ret ka pott 

a pe da gó gi ai pre ven ció. A Kodály avi zó ja nyo mán ki ala kult ZMG pe da gó gi á ja a meg -

elô zés szol gá la tá ban ze ne tör té ne ti je len tô sé gû fe la da tot tölt be mind a mai na pig.

Dr. Ko vács Gé za (1916–1999), a ze nei mun ka ké pes ség-gon do zás meg te rem tô je,

egy új pe da gó gi ai ága zat meg ala po zó ja, a so kak ál tal sze ret ve tisz telt, le gen dás

„Gé za bá csi” 40 éven át szol gál ta a ze né szek ügyét. Sok-sok mû vész nek és nö ven -

dék nek ad ta vissza el vesz tett pályaalkalmasságát. Há lás ta nít vá nyai a „ze né szek

meg men tô jé nek” ne vez ték.7 Mun ká ja el is me ré se ként szá mos ma gas ki tün te tés ben

és ün nep lés ben ré sze sült. Ze ne aka dé mi ai te vé keny sé ge mel lett ku ta tó ként a tö meg -
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sport fej lesz té sé vel, a la kos ság test edzé sé nek té má já val fog lal ko zott. Ne vé hez fû zô -

dik töb bek kö zött a mun ka he lyi és az is ko lai te vé keny pi he nés or szá gos moz gal -

má nak ve ze té se8 és az er dei tor na pá lyák ter ve zé se szá mos te le pü lé sen.9

A ZMG pe da gó gi á já nak ki ala ku lá sa

A ZMG ku ta tá sa a Ze ne a ka dé mi án a hall ga tók or vo si vizs gá la ta i val kez dô dött. A vizs -

gá la to kat dr. Tom pa Ká roly, az Or szá gos Sport egész ség ügyi In té zet bel gyó gyász fô -

or vo sa vé gez te tár sa dal mi mun ká ban, az az in gyen, amely ab ban az idô ben el fo ga -

dott, sôt el várt do log volt. A le le tek sze rint a hall ga tók több sé gé nél je lent kez tek

„rej tett el vál to zá sok, úgy ne ve zett funk ci o ná lis ere de tû pa na szok, [...] sok a szív pa -

na szos, ál mat lan, ideg rend sze ri fe szült ség ben élô mû vész”.10

Ko vács ta nár úr ta pasz ta la tai egy be vág nak az or vo si vizs gá la tok ered mé nye i -

vel.11 „Fel tû nô, hogy tes ti fej lett ség ben sok ze ne mû vész mennyi re el ma rad más kor -
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tár sak fej lett sé gé tôl, mennyi re ér zé ke nyek, mi lyen haj la mos sá got mu tat nak kü lön -

fé le be teg sé gek re, és mi lyen fo gé ko nyak a szak mai ár tal mak iránt (görcsösödésre

haj lam, ín hü vely gyul la dás, ízü le ti bán tal mak, tartáshibák stb.).” A pa na szok és a tü ne -

tek oka nyil ván va ló an a ze né lô em be rek egy ol da lú élet mód ja már ko rai gyer mek kor -

tól kezd ve. A ze nei pá lyá ra ké szü lô kis nö ven dék nek ke ve sebb ide je jut egész sé ges

já ték ra, moz gás ra, pi he nés re, mint nem ze né lô tár sa i nak. Az egy ol da lú igény be vé -

tel és a túl ter he lés ki ha tás sal van a ze né lô gyer me kek fi zi kai fej lô dé sé re. „A ze ne mû -

vé szek fog lal ko zá sa nem biz to sít ja egész sé gük min den fel té te lét”, ál la pít ja meg Ko -

vács ta nár úr.12 A ze né lô em be rek mun ká ja a négy fal kö zött fo lyik, friss le ve gô re,

nap fény re rit kán jut nak. Ke ve set és egy ol da lú an mo zog nak. A hang szer já ték moz -

gá sai a test egyes szer ve it túl erôl te tik, más ré sze it el lá tat la nul hagy ják. A mû vé -

szek kö ré ben so kan hasz nál nak pár hu za mo san el len té tes ha tá sú gyógy sze re ket,

élén kí tô ket és nyug ta tó kat. Mind ezek a ha tá sok meg bont ják az em ber szer ve ze té -

nek funk ci o ná lis egyen sú lyát, és mû kö dé si za va rok hoz ve zet nek.

Az or vo si vizs gá lat a meg ol dás ra is rá vi lá gí tott. „A vé de ke zés nek és a re ha bi li -

tá ci ó nak meg van a le he tô sé ge, ami nem gyógy sze re ken, ha nem egy sze rû en a he -

lyes élet mó don és a kom pen zá ló jel le gû, rend sze res fi zi kai ak ti vi tá son, test edzé sen

ala pul.”13 Mind ez szó sze rint iga zol ta Kodály ko ráb bi meg ál la pí tá sa it.

A vizs gá la ti ered mé nyek alap ján az el sô ten ni va ló a ze né szek igé nye i nek meg -

fe le lô moz gás fog lal ko zás meg szer ve zé se volt. Ko vács ta nár úr er rôl a kez de ti idô -

szak ról így nyi lat ko zik: „Ami kor a fel ké rést el fo gad tam, ab ban a té ves hit ben lát tam

mun ká hoz, hogy va la mi gyógy tor na fé lé re lesz szük ség. Vagy más egyéb re, ami van

már a vi lá gon és azt ne kem csak adap tál nom kel le ne. Ek kor vé gig néz tem sor ban az

ed dig ki ala kult moz gás rend sze re ket, és ki de rült, hogy a ze né vel egyik se fog lal ko -

zik, mind egyik nek tel je sen más a cél ja. Át néz tem kü lön fé le tu do má nyos jegy ze te -

ket, disszer tá ci ó kat, nem zet kö zi kong resszu sok anya ga it. Se hol sem mi nem akadt,

ami nek a ze né hez kö ze lett vol na. Ki kel lett hát va la mi egé szen újat ta lál nom.”14

1959-ben kez de tét vet te a kí sér le ti mun ka, amely bôl egy so ha nem volt kon cep -

ció bon ta ko zott ki. Ko vács ta nár úr min den ko ráb bi sab lon tól el té rô en olyan moz -

gás anya got dol go zott ki, amely ki fe je zet ten a ze né lô em be rek igé nye it szol gál ja,

fel ké szí ti ôket a szak ma spe ci á lis igény be vé te lé re, al kal mas sá te szi szer ve ze tü ket

a ma gas fo kú ideg rend sze ri és fi zi kai ter he lés el vi se lé sé re. A kí sér le ti mun ka ered -

mé nye i rôl meg je lent be szá mo ló meg ál la pít ja, hogy a moz gás fog lal ko zá sok ban rend -

sze re sen részt ve vô hall ga tók nál a ko ráb bi pa na szok és rend el le nes sé gek meg szûn -

tek, és a ta nul má nyi ered mé nyek ja vul tak.15 A Kodály ál tal meg ál mo dott pe da gó gi ai

prog ram be vál tot ta a hoz zá fû zött re mé nye ket. A Kodály–Ko vács-kap cso lat ér de -

kes sé ge, hogy ôk sze mé lye sen nem ta lál koz tak, nem be szél tek, de a ne vük most

már min dig is együtt lesz a ze ne pe da gó gia tör té ne té nek lap ja in.
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15 Z. VINCZE György: Egy kí sér let ered mé nye = Nép sport, 1965, 11. sz., 2. 



Ko vács ta nár úr moz gás órái kez det ben a Ze ne aka dé mia Kis ter mé ben foly tak,

(most Solti-te rem). Magam oly sze ren csés le het tem, hogy részt ve het tem eb ben 

a mun ká ban elôbb ta nít vány ként, ké sôbb Ko vács ta nár úr mun ka tár sa ként. Majd az

ô el tá vo zá sa után szel le mi örök sé gé nek gon do zó ja és mun ká já nak to vább fej lesz tô -

je let tem. Az ál ta la ránk ha gyott pe da gó gi ai prog ra mot ta nít vá nya im mal egyet ér -

tés ben mes te rünk tisz te le té re Ko vács-mód szer nek ne vez tük el.

Mi a ze nei mun ka ké pes ség-gon do zás vagy Ko vács-mód szer?

A kez de ti moz gás fog lal ko zás ból évek alatt komp lex pe da gó gi ai rend szer ala kult ki:

a „ze ne sze rû” élet mód prog ram ja, fi lo zó fi á ja és ter mé szet tu do má nyos is me ret anya -

ga, amely nek cél ja a könnyebb, egész sé ge sebb mun ka vég zés és a vé de lem a fog -

lal ko zá si ár tal mak el len.

A „ze ne sze rû” élet mód esz mé je nem új ke le tû. Kál mán György zon go ra mû vész,

ze ne pe da gó gus már a XX. szá zad ele jén fel ve ti a mo dern ze nészélet for ma gon do -

la tát. „Ahogy a sport em ber sport sze rû élet mód ról be szél, mi be szél he tünk a te het -

ség hez il lô olyan élet mód ról, mely a fi zi ku mot erô ki fej tés re a le he tô leg na gyobb

mér ték ben te szi al kal mas sá.”16 Esze rint nem elég csak a ze nei ké pes sé gek fej lesz -

té sé vel fog lal koz nunk, ha nem a hoz zá va ló fi zi kai, ideg rend sze ri al kal mas ság meg -
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szer zé sé vel és fenn tar tá sá val is tö rôd nünk kell. Kál mán György mel lett Ko vács

Sándor, Jacque Dalcroze, Gróf End re, Yehudi Menuhin, Ha vas Ka tó és még szá mos

szer zô hang sú lyoz za a ze né lés fi zi kum be li ala po zá sá nak fon tos sá gát.17 A ko rai

szór vá nyos és rész le ges el kép ze lé sek a ZMG pe da gó gi á já ban összegzôdnek, amely

rend szer be fog lal ja az elô zô ta pasz ta la to kat, ter mé szet tu do má nyos ala po zást nyújt

a már meg lé vô gya kor la ti is me re tek hez, és új ered mé nyek kel gya ra pít ja az elô dök -

tôl örö költ tu dást.

Dr. Rét he lyi Mik lós pro fesszor emeritus, az UNESCO Ma gyar Nem ze ti Bi zott ság

el nö ke, aki hosszú idôn át lá to gat ta Ko vács ta nár úr órá it, így fog lal ja össze a ZMG

pe da gó gi á já nak je len tô sé gét: „A Ko vács-mód szer ter jesz té se és mi nél szé le sebb körû

al kal ma zá sa gyer me kek és fel nôt tek kö zött misszi ós ér té kû nép egész ség ügyi te vé -

keny ség. [...] Nem csak azért alap ve tô fon tos sá gú, hogy tu da to san ke rül jük el a ránk

le sel ke dô ve szé lye ket (túl súly, ke rin gé si, moz gás szer vi za va rok), ha nem el en ged -

he tet len fel té te le an nak, hogy éle tünk so rán ké szen áll junk fi zi kai és szel le mi ér té -

kek meg va ló sí tá sá ra.”18

Az el múlt hat év ti zed alatt a ZMG pe da gó gi á ja or szág szer te is mert té vált, tan -

anyag ként sze re pel több egye tem ze ne mû vé sze ti, il let ve pe da gó gi ai ka rán, to váb -

bá szak kö zép is ko lák ban és ze ne is ko lák ban, sôt az ez red for du ló után tért hó dí tott

a fej lesz tôpe da gó gi á ban is.19 Ok ta tá sát a köz el múlt ban meg je lent há rom kor mány -

ren de let tá mo gat ja al só-, kö zép- és fel sô fok ra vo nat ko zó lag.20 A ze nei mun ka ké -

pes ség-gon do zó szak pe da gó gu sok kép zé sé nek fó ru ma az ELTE BTK Mû vé szet köz -

ve tí tô és Ze nei In té ze te.

A ZMG gya kor la ti kér dé sei

A ZMG pe da gó gi á ja vá laszt ad a ze ne ok ta tás és a mû vé szi mun ka min den nap ja i ban

fel me rü lô, a mun ka ké pes sé get érin tô kér dé sek re. Ho gyan eny hít het jük a mun ka so -

rán ke let ke zô el fá ra dást? Mit kezd jünk a hang szer já ték ban je lent ke zô gör csös sé -

gek kel, me rev sé gek kel? Ho gyan ke rül het jük el a meg erôl te té se ket és fáj dal ma kat?

Ho gyan tu dunk el sô se gélyt ad ni ár ta lom ese tén, és ho gyan tör tén jék a re ha bi li tá ció?

Mit te he tünk a bé ní tó lám pa láz el len? Ho gyan ké szül jünk fel a nagy sze rep lé sek re,

vizs gá ra, fel vé te li re, pró ba já ték ra, tur né ra? Mi okoz za a ze nei fej lô dés meg tor pa -
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17 PÁSZ TOR Zsu zsa: A ze nei fog lal ko zá si ár tal mak meg elô zé se. Bu da pest, Ko vács-Mód szer Stú dió, 2013, 6–7.

18 RÉT HE LYI Mik lós: Dr. Ko vács Gé zá ról = Hommage a dr. Ko vács Gé za. Szerk. PÁSZ TOR Zsu zsa, Bu da pest,
Ko vács-Mód szer Egye sü let, 2009, 227–228.

19 PÁSZ TOR Zsu zsa: A Ko vács-mód szer a fej lesz tôpe da gó gi á ban. Bu da pest, Ko vács-Mód szer Stú dió, 2011.

20 2013-ban az Ok ta tá si Hi va tal há rom ren de le tet adott ki a ze nei mun ka ké pes ség-gon do zás ok ta tá sá val
kap cso lat ban:
ÚT MU TA TÓ A PE DA GÓ GU SOK MI NÔ SÍ TÉ SI REND SZE RÉ HEZ, 20.
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/pem/muveszeti.pdf (utol só le töl tés: 2018. 11. 10.)
SZAK KÉP ZÉ SI KE RET TAN TERV az 54 212 05 Klasszi kus ze nész (szak ma irány meg ne ve zé sé vel), 5.
[14/2013. (IV. 5.) NGM ren de let] 2.64.5.
https://www.nive.hu/in dex.php?option=com_content&view=article&id=440#table2
(utol só le töl tés: 2018. 11. 10.)
A MÛ VÉ SZE TI TA NÁR SZA KOK KÉP ZÉ SI ÉS KI ME NE TI KÖ VE TEL MÉ NYEI, 1297.
http://www.magyarkozlony.hu/pdf/15906 (utol só le töl tés: 2018. 11. 10.)



ná sa it, a kon cent rá ció za va ro kat, a me mó ria za va ro kat, a tech ni kai za va ro kat? Ho -

gyan tu dunk se gí te ni tartáshibák, gyen ge lég zés ese tén? Ho gyan tud juk meg erô sí -

te ni a gyen ge ke zet? Mi okoz za a ze nei ki fe je zés el szür kü lé sét, a ki égést, az ide gi

la bi li tást? Mi a fokális disztónia, és ho gyan se gít he tünk raj ta? A kö vet ke zôk ben 

a ZMG gya kor la tá ból né hány al kal ma zást sze ret nék be mu tat ni.

Az el fá ra dás eny hí té se a ze ne ok ta tás ban

Az el fá ra dás prob lé má ja el sô sor ban a nö ven dé ke ket érin ti, mi vel ôk ket tôs ter he -

lést vi sel nek, helyt kell áll ni uk mind a ze ne ta nu lás ban, mind az ál ta lá nos ok ta tás -

ban. Csépe Va lé ria, a Nem ze ti Alap tan terv mi nisz te ri biz to sa így nyi lat ko zik: „El vi -

sel he tet len, hogy he ti negy ven órát ta nul nak a gye re kek.”21 Mi, ta ná rok úgy lát juk,

hogy még en nél is töb bet. Eh hez az ext rém mun ka mennyi ség hez to váb bi ter he lés -

sel já rul hoz zá a ze nei el fog lalt ság.

A ze ne ok ta tás idô be osz tás szem pont já ból is hát rá nyos hely zet ben van, ze ne órá -

ra és gya kor lás ra csak a na pi sokórás mun ka után ke rül het sor, mé lyen el fá radt

álla pot ban. Ilyen kor a mo ti vá ció, a fi gye lem, a me mó ria, a moz gás ko or di ná ció gyen -

gén mû kö dik, a fá radt ság el szür kí ti, el sor vaszt ja a ze nét, a ta ní tás, a ta nu lás ha té -

kony sá ga csök ken. A ze ne ó rá ból min den perc nyi vesz te ség fáj dal mas, hi szen tud juk,

hogy a ze nei ne ve lés ha tá sa élet re szó ló, és sem mi más sal nem pó tol ha tó.

A fá radt ság okoz ta idô vesz tés azon ban nem szük ség sze rû. A ze ne óra és a gya -

kor lás szer ke ze té nek cse kély vál toz ta tá sá val eny hí te ni tud juk a fá radt sá got. A zene -

ó rá ba, il let ve a gya kor lás ba be ik ta tott né hány per ces moz gás pi he nô jó té ko nyan

ser ken ti a ke rin gést és a lég zést, ja vít ja a sej tek oxi gén- és táp anyag -el lá tá sát, ez -

ál tal nö ve li a fi zi kai és a szel le mi tel je sí tô ké pes sé get. A moz gás ra szánt né hány perc

bô sé ge sen meg té rül a köz ér zet, a han gu lat, a mun ka kedv, a fi gye lem, a me mó ria, 

a moz gás ko or di ná ció és vég sô so ron a mu zsi ká lás mi nô sé gé nek ja vu lá sá ban.

Moz gás pi he nôt a ze ne ok ta tás min den hely ze té ben al kal maz ha tunk. A hang sze res

órán, ami kor a nö ven dék el fá rad va meg ér ke zik, 3 per ces fris sí tô moz gás pi he nôt

tar tunk, és csak azu tán fo gunk a lec ké hez. Elô kép zô cso port ban kü lö nö sen fon tos 

a moz gás pi he nô, mi vel a kis gyer me kek fi gyel me rö vid idô tar ta mú, ha mar el fá rad nak,

az órán be lül több ször is kell moz gás pi he nôt tar ta ni. A ze nei tá bor ban a fog lal ko -

zá sok kö zött el en ged he tet len a moz gás pi he nô, hogy a gaz dag ze nei él mé nyek szép

nap jai után ne ki me rül ten, ha nem fel üdül ve tér je nek ha za a nö ven dé kek. Kó rus pró -

bán alig nél kü löz he tô a moz gás pi he nô, hi szen az ének ka ri órát leg több ször ké sôi

idô pont ban tart ják. Ilyen kor a fá radt ság már annyi ra el mé lyül, hogy ko mo lyan aka -

dá lyoz za a tisz ta in to ná ci ót. A nö ven dé kek ott ho ni gya kor lá sá ban el en ged he tet len

a lec ke fü zet be be írt moz gás pi he nô „el ját szá sa”, amely se gít het ab ban, hogy az önál -

ló an vég zett mun ka a le he tô leg hasz no sabb le gyen. Vé gül a ta nár szá má ra is elô -

nyös a moz gás pi he nôk meg tar tá sa a nö ven dé kek kel együtt a sokórás ta ní tás köz -
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ben. Sôt, a ta ná ri ér te kez le te ken is üdí tô, re ge ne rá ló moz za nat le het az együt te sen

el vég zett, jó ked vet te rem tô moz gás pi he nô.

Mint ahogy a „ze ne sze rû élet mód”, úgy a moz gás pi he nô gon do la ta sem új ta lál -

mány. A hat va nas évek ben or szá gos moz ga lom ként mû kö dött az is ko lai és az üze mi

te vé keny pi he nés gya kor la ta, amely nek ve ze tô je ugyan csak dr. Ko vács Gé za volt.

Ezt a moz gal mat az ak ko ri ál la mi ve ze tés messzemenôen tá mo gat ta. A Mû ve lô dés -

ügyi Mi nisz té ri um 1965-ben kü lön ren de let ben fo gal maz za meg az is ko lai te vé keny

pi he nés el ve it és for má it, ame lyek min ta ként szol gál hat nak ma is.22 „A ta nu ló if jú -

ság meg elô zô egész ség- és mun ka vé del me nem tan tár gyi (a test ne ve lé si órá ra

tarto zó) fe la dat, ha nem az egész is ko la ügye és ér de ke, va la mennyi pe da gó gus fel -

ada ta. [...] Mi nél ne he zeb bek az ok ta tás tár gyi kö rül mé nyei, an nál fon to sabb a ta nu -

lók egész ség- és mun ka vé del mi gon do zá sa.”23 A ren de let nyo ma té ko san hang sú -

lyoz za az ön kén tes ség fon tos sá gát. „El kell ke rül ni, hogy bár ki is nyûg nek érez ze, 

s hogy e fon tos ügy ne vet ség tár gyá vá, gú nyos meg jegy zé sek cél táb lá já vá vál jon.”24

A mun ka he lyi és az is ko lai pi hen te tô moz gás ban nem volt ok ta tás, ér té ke lés, rang -
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so ro lás, ver se nyez te tés, min den ki a sa ját ere je sze rint, tel je sít mény kény szer nél kül

vett részt benne. A szak em ber ál tal meg ter ve zett 10 per ces moz gás fog lal ko zá so -

kat az is ko lák ban a pe da gó gu sok vagy a ki je lölt di á kok, az üze mek ben pe dig az arra

fel ké szí tett dol go zók ve zet ték na pon ta.25 Az üze mi és az is ko lai fris sí tô moz gás

ered mé nyei min den vá ra ko zást fe lül múl tak, a részt ve vô dol go zók mun ka tel je sít -

mé nyei és az is ko lá sok ta nul má nyi ered mé nyei mér he tô en ja vul tak.26

Az or szá gos há ló zat tá te re bé lye se dett moz ga lom több mint egy év ti ze d en át vi -

rág zott, majd egy sze ren csét len dön tés foly tán ava tat lan ke zek be ke rült, így ha ma -

ro san el sor vadt. A te vé keny pi he nés vív má nyai azon ban nem vesz tek el, ha nem

be ke rül tek a ZMG gya kor la tá ba, majd ké sôbb a fej lesz tôpe da gó gia esz köz tá rá ba is.

A hang szer já ték ma nu á lis-fizikális elô ké szí té se

A ma gyar ze ne is ko lai elô kép zô anya ga egye dül álló a vi lá gon. Messze föld rôl el jön nek

a ze ne pe da gó gu sok, hogy ezt a pá rat lan ma gyar mód szert ta nul má nyoz zák. A ma -

gyar ze ne is ko lák el sô tan évé ben a kis gye re kek még nem ját sza nak hang sze ren, ez

az év az el mé le ti ala po zás ra szol gál. Benne van a hal lás fej lesz tés, a rit mus ér zék fej -

lesz té se, a ze nei írás-ol va sás alap ja i nak el sa já tí tá sa és a ma gyar ze nei anya nyelv

ele me i nek meg is me ré se. Ez az elô kép zés azon ban min den nagy sze rû ér té ke mel lett

is hi á nyos. Hi ány zik be lô le a hang szer já ték ma nu á lis-fizikális elô ké szí té se, és ez 

a to váb bi ta nu lást na gyon meg ne he zí ti. Ugyan is eb ben az élet kor ban ke vés kis -

gyer mek ren del ke zik a bo nyo lult hang szer já ték hoz szük sé ges moz gás fej lett ség gel.

So kan me rev kéz zel, gör csö sen nyúl nak a hang szer hez, ezért a kez dô ta ní tás el hú -

zó dó és küz del mes. A hang sze res moz gás kép zés arány ta la nul sok idôt vesz el a tény -

le ges mu zsi ká lás tól. A kez det le ges tech ni ka gúzs ba kö ti a ze nei ki fe je zést. A meg -

ol dás azon ban ké zen fek vô, az elô kép zô nek ki kell bô vül nie a hang szer já ték ra va ló

fizikális-ma nu á lis elô ké szí tés sel. Ma már van nak olyan ze ne is ko lák, ahol ZMG-tan -

szak mû kö dik, és eb ben benne van a ze nei moz gás-elô ké szí tô tan fo lyam is.

A ze nei moz gá sok elô ké szí té sé vel ré gó ta fog lal koz nak a ze ne pe da gó gu sok. Cou -

perin 1717-ben meg je lent csembalóiskolájában meg em lí ti, hogy a ke zet elô kell ké -

szí te ni a hang szer já ték ra.27 A XIX. szá zad ban a kéz elô ké szí té se va ló sá gos di vat tá

lett, kü lö nö sen a zon go ra já ték ban. Kü lön fé le esz kö zö ket, gé pe ze te ket al kal maz tak

a tech ni ka fej lesz té sé re. A csuk ló po zí ci ó ját sza bá lyo zó kéz ve ze tôt elô sze re tet tel

hasz nál ta Ludwig Spohr, Friedrich Wieck és Friedrich Wilhelm Kalkbrenner.28 Egy

chiroplast ne vû esz köz zel a gyen ge ne gye dik uj jat kí ván ták erô sí te ni. A ne gye dik

ujj el té rô fel épí té sé rôl a ze ne pe da gó gu sok nem tud tak még ab ban az idô ben. Ez zel
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me rô ben el len té tes Chopin fel vi lá go sult né ze te, amely sze rint „min den ujj más al -

ka tú, min den ujj a sa ját al ka tá nak meg fe le lô erô vel bír, ezért te hát kár azon dol goz ni,

hogy egymással azo nos ere jû ek ké fej lesszük ki ôket”.29 Schumann ma ga is ké szí tett

egyfaj ta kéz tor náz ta tó szer ke ze tet, amellyel jobb ke zé nek fo ko za to san bé nu ló har -

ma dik uj ját igye ke zett moz gás ra bír ni.30 A ti zen ki len ce dig szá zad má so dik fe lé tôl

kezd ve több kéz tor ná val fog lal ko zó ki ad vány je lent meg. Eduard Ernst,31 Jack son,32

Ridley Prentice33 raj zok kal szem lél te tett kéz tor naköny vei a ké sôb bi szer zôk szá -

má ra is erôs ins pi rá ci ó val szol gál tak. Szentesy Bé la34 a kez dô ta ní tás prob lé mái val

fog lal ko zik. Liszt ta nít vá nya, Lu kács-Schuk An na35 a na gyap ja ál tal ki dol go zott kéz -

tor ná ról szá mol be, ame lyet Liszt nagy ér dek lô dés sel fo ga dott. Enrico Piccirilli36

em lí ti, hogy az ál ta la kö zölt kéz tor nagya kor la to kat Liszt ma ga is hasz nál ta. Theodor

Ritte37 kéz tor naanya ga szin tén zon go ris ták szám ra ké szült.

A XX. szá zad lé nye ges szem lé let vál to zást ho zott a hang sze res moz gás-elô ké szí -

tés ben. A mo dern szer zôk, Ko vács Sán dor,38 Kál mán György,39 Plán Je nô,40 Gróf

End re41 túl lép tek a ki zá ró la go san kéz re lo ka li zált mód sze re ken, és az egész test ed -

zé sé nek sze re pét hang sú lyoz ták a hang szer já ték ra va ló fel ké szí tés ben. Gát Jó zsef42

zongorametodikája szer ves ré sze ként köz li kéz tor na mód sze rét. Dé nes–He ve si–

Ma ros falvi43 gyer me kek ré szé re dolgoz ki he ge dû já té kot elô ké szí tô mód szert.

Sa ját mód sze rem a vé let len jó vol tá ból szü le tett. A hat va nas évek ben mint a ZMG

mû he lyé nek ak tív részt ve vô je, zon go ra ta nár ként rend sze re sen hasz nál tam a Ko vács

ta nár úr tól ta nult ha tal mas moz gás re per to ár gya kor la ta it a nö ven dé kek órá in.

Ezek kel a szív de rí tô en szó ra koz ta tó já té kok kal azt sze ret tem vol na el ér ni, hogy az

is ko lai ta ní tás után fá rad tan ér ke zô nö ven dé kek fel üdül je nek, és job ban tud ja nak
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fi gyel ni. Ez tel jes mér ték ben si ke rült is, de ezenfe lül tör tént még va la mi, ami re

egyál ta lán nem szá mí tot tam. Mint egy négy hó nap után a gyen gébb gye re kek nél is

ug rás sze rû vál to zá sok je len tek meg a hang sze res me cha niz mus fej lô dé sé ben. A me -

rev ke zek fel la zul tak, a gör csös ség, a las sú ság fel ol dó dott, és lé nye ge sen ke ve seb bet

kel lett a tech ni ka fej lesz té sé vel fog lal koz ni. Ehe lyett ze nél ni le he tett a szó szo ros

ér tel mé ben. Ha tal mas si ker él mény volt. A hang sze res ta ní tás hi ány zó lánc sze mét

ta lál tam meg. A ze nei moz gás-elô ké szí tés ma már egye te mi és ta nár-to vább kép zési

tan anyag, ame lyet or szág szer te szá mos ze ne is ko lá ban al kal maz nak.44

A moz gás-elô ké szí tés mód sze re kin cses bá nyá nak bi zo nyult, se gít sé gé vel a hang -

szer tech ni kai ala pok már a hang szer já ték meg kez dé se elôtt ki fej leszt he tô vé vál tak.

Így pél dá ul a ta pin tás fi nom sá ga, az uj jak moz gé kony sá ga, a ke zek füg get len sé ge,

a csuk ló haj lé kony sá ga és rög zí té se, a kö nyök po zí ci ói, a gyor sa ság ref le xei, a mik -

ropihenôk kész sé ge, az al kal maz ko dó moz gá sok, a ze nei idô zí tés, az erô ada go lás

dif fe ren ci á lá sa, a he lyes lég zés tech ni ka, a kéz ere je, a he lyes test tar tás, a tér ér zék

és a hely ér zék. Egy szó val mind az a fizikális és ideg rend sze ri fel té tel, amely a jó

mu zsi ká lás hoz szük sé ges. Az elô ké szí tés so rán be gya ko rolt moz gás ref le xek sok ol -
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da lú an hasz nál ha tó ak, va la mennyi hang szer alap ve tô já ték for má i ban sze re pel nek.

Az erôs transz fer ha tá sok ré vén a nem ma nu á lis fe la da tok ban, így az ének lés ben és

a fú jás ban is ér vé nye sül nek.

A moz gás-elô ké szí tés esz kö zei a gye re kek ked velt já té kai: a lab da, a lég gömb és

az ug ró kö tél. A moz gás vál to za tok szá ma szin te vég te len, a re per to ár foly ton bô vül,

mun ka tár sa im fo lya ma to san fej lesz tik, és ma guk a gye re kek is új meg új szel le mes

já té ko kat ta lál nak ki.

Az elô ké szí tés lé nye ge az in di rekt be avat ko zás. Nem a konk rét fe la da tot gya ko -

rol tat juk, nem a hang szert kí noz zuk, nem a da ra bo kat gyö tör jük, ha nem az ideg -

rend sze ri ala po kat fejlesztjük ki. A hang szer hez csak ak kor nyú lunk, ami kor az élet -

ta ni fel té te lek már ren del ke zés re áll nak. Ez az elv a ZMG pe da gó gi á já nak fun da -

men tá lis el ve. Szlo gen sze rû en úgy fo gal maz hat nánk, hogy az al kal mas ság nak lé -

pés elôny ben kell len nie a fe la da tok hoz ké pest. Bár mi lyen kö ve tel ményt csak ak kor

tá maszt ha tunk, ha a hoz zá va ló fel té te le ket elô ze te sen meg te rem tet tük. Enél kül

hasz ta lan és kí nos erô fe szí tés min den fá ra do zá sunk.

A hang sze res moz gás-elô ké szí tés so rán az ideg mû kö dést vál toz tat juk meg. Új

ideg kap cso la to kat épí tünk ki, új „szoft ve re ket” te le pí tünk az ideg rend szer be. Be já -

rat juk a ze né lés ideg pá lyá it, eze ket az ér zé keny ve ze té ke ket, ame lye ken a ze nei

gon do la to kat hor do zó im pul zu sok 400 km/órás se bes ség gel száguldanak az agyi

cent ru mok tól az iz mo kig.45 A vég ered mény pe dig a bol dog ze né lés. A jól elô ké szí -

tett ját szó ap pa rá tus sal a da ra bok kez det tôl fog va szeb ben szó lal nak meg. Meg kí -

mél jük a ze nét a kez det le ges tech ni kai meg ol dá sok tól, sok idôt ta ka rí tunk meg, és

ren ge teg ener gi át sza ba dí tunk fel.

A ze nei moz gás-elô ké szí tés re per to ár ja nem csak kez dôk nél, ha nem ha la dók nál

is jól szol gál. Ha új tech ni kai fe la dat, ad dig még nem ta nult já ték for ma ke rül sor ra,

a hoz zá va ló al kal mas sá got, va gyis az ügyes sé get, az erôt, az ál ló ké pes sé get já té -

ko san, erôl kö dés nél kül meg sze rez het jük az elô ké szí tô moz gá sok ál tal. Így pél dá ul

a tril lát, a repetíciót, a ro tá ci ót, a ket tôs fo gá so kat, az ak kor do kat és az egyéb já -

ték for má kat meg ala poz hat juk a já té kos, szó ra koz ta tó lab da gya kor la tok kal és lég -

göm bös já té kok kal.

A vál to za tos moz gás tár a kor rek ci ót is jól szol gál ja. A hang sze res ta nu lás so rán

elô for dul, hogy a kez de ti jó me cha niz mus gör csös sé vá lik. En nek oka le het a túl zott

el fá ra dás, a szo ron gó meg fe le lé si kény szer, a hely te len gya kor lás, a ne héz já rá sú

hang szer és még sok más té nye zô. Ilyen eset ben a la zí tó moz gás gya kor la tok segí -

te nek a he lyes funk ci ók meg ta lá lá sá ban és be i deg zé sé ben.

A sze rep lé si al kal mas ság meg szer zé se

A ze ne mint kom mu ni ká ci ós esz köz ak kor töl ti be fe la da tát, ha a meg szó la lást nem

aka dá lyoz zák gát lá sok, ha az elô adó za var ta la nul ki tud ja fe jez ni a ze ne tar tal mát.

Ne künk, ze ne ta ná rok nak foly to nos fe la da tunk kez det tôl fog va, hogy a za var ta lan
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köz lés ké pes sé gét ki fej lesszük a nö ven dék ben. El kell ér nünk, hogy a ze nei él mény

át adá sát ne aka dá lyoz za a sze rep lés köz ben je lent ke zô túl zott iz ga lom. So kan ké -

tel ked nek ab ban, hogy a sze rep lést meg le het szok ni, hogy a ze né lést za va ró lám -

pa láz le küzd he tô. A ta pasz ta lat azon ban azt mu tat ja, hogy nem így van, még sú lyos

eset ben is si ke rül het nor má lis me der ben tar ta ni azt a ter mé sze tes iz gal mat, amely

az egy sze ri és meg is mé tel he tet len hely zet ben úr rá lesz a sze rep lôn.

A sze rep lé si iz ga lom vol ta kép pen egy erô tel jes ké szen lé ti re ak ció, stressz je len -

ség, ame lyet a szer ve zet ide gi és hormonális sza bá lyo zá sa hoz lét re. Ezek az élet -

funk ci ók – mi vel az aka rat tól füg get len zó ná ban ját szód nak le – kognitív-ver bá lis

esz kö zök kel ke vés sé be fo lyá sol ha tók. Vi szont jól en ge del mes ked nek a fizikális in ge -

rek nek, mert ezek köz vet le nül hat nak a ve ge ta tív fo lya ma tok ra. Így a kín zó szer vi

tü ne tek és a ve le já ró pszi chés za va rok eny hít he tôk olyan moz gás in ge rek kel, ame -

lyek nor ma li zál ják az ideg mû kö dé se ket, fé ke zik a ser ken tô hor mo nok túl zott ter -

me lé sét. Ezt el ér het jük a sze rep lés elôtt el vég zett könnyed, jól esô moz gá sos be me -

le gí tés sel. Így le csil la po dik a túl zott iz ga lom, meg nyug szik a szív, el csi tul az izom -

re me gés, meg szû nik az emész tô rend sze ri za var és a töb bi sze rep lést gát ló tü net.

Csak a lel ke sült, fel han golt ér zel mi ál la pot ma rad, amely ben a sze rep lô öröm mel és

si ke re sen ját szik. A sze rep lést meg elô zô moz gá sos be me le gí tés nek egé szen a fel lé pés

pil la na tá ig kell tar ta nia, ter mé sze te sen meg fe le lô fel épí tés sel, he lyes ada go lás sal.

A sze rep lés re va ló fel ké szü lés so rán a ze nei fe la da tok mel lett fo lya ma tos fi zi kai

edzés re is szük ség van. Ha si ke rül edzô tá bo ri mód sze res ség gel meg va ló sí ta ni a ze -

ne sze rû élet ren det, az ele gen dô pi he nést, az egyé ni moz gás el lá tást, a le ve gô zést, 

a ki elé gí tô táp lá lást, ak kor el ér he tô egy olyan ki egyen sú lyo zott élet ta ni ál la pot,

amely ben a sze rep lés rend kí vü li hely ze tei nem bo rít ják fel a szer ve zet nor má lis

mû kö dé si rend jét. Az edzett em be rek szá má ra a szo ká sos stressz ha tá sok nem okoz -

nak nagy ki len gést a szerv mû kö dé sek ben. Ôk azok a nyu godt sze rep lôk, akik úgy

ér zik, hogy jól tud ják ke zel ni a lám pa lá zat.

Ta pasz ta la tom sze rint a sze rep lé si al kal mas ság szo ros össze füg gés ben van az

élet mód dal. Ezt jól meg fi gyel het jük olyan ese tek ben, ami kor a biz ton sá go san sze -

rep lô, nyu godt nö ven dé kek egy szer csak el kez de nek ide ge sek, lám pa lá za sak len ni

a vizs ga hely ze tek ben. Ilyen kor min dig fel lel he tô a hát tér ben a nor má lis élet rend

fel bo ru lá sa, pél dá ul a mun ka ter he lés arány ta lan meg nö ve ke dé se, vagy az ad di gi

spor to lás el ha gyá sa, vagy a pi he nés meg rö vi dü lé se, vagy más meg ter he lô ha tás,

eset leg több fé le is egy szer re. Nem el ha nya gol ha tó a pszi chés fak to rok sze re pe

sem. Pél dá ul a gör csös meg fe le lé si kény szer, a túl zott el ma rasz ta lás, a meg erô sí tés

hi á nya ugyan olyan stressz tü ne te ket okoz, mint a fi zi kai meg pró bál ta tá sok. Ez az,

amit Selye Já nos nem spe ci fi kus vá lasz nak ne vez.46 Bár mi le gyen is a ki vál tó ok, 

a tü ne tek min dig azo no sak.

Mind ezek a meg ter he lô élet ha tá sok több nyi re kí vül rôl zú dul nak ránk, nem tud -

juk be fo lyá sol ni ôket. Az edzett szer ve zet, a sta bil sze mé lyi ség azon ban könnyeb -

ben vi se li el a meg ter he lé se ket. A ten ni va ló te hát a stressz tû rés meg erô sí té se, és

ez le het sé ges. Ha si ke rül nor ma li zál ni az élet ren det, tel je sí te ni a szer ve zet ter mé -
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sze tes fi zi o ló gi ai igé nye it, ak kor a sta bil funk ci o ná lis rend vissza tér. Az em be ri

szer ve zet nek ezt a hul lám zó al kal maz ko dá sát sok-sok eset ben lát hat tam a hat év -

ti ze d es mun kám so rán.

Ter mé sze te sen a fizikális fel ké szí tés mel lett el en ged he tet len a jó szak mai fel ké -

szü lés és a sze rep lé si ru tin meg szer zé se. Min den mu zsi ká ló tud ja, hogy a négy fal

kö zött, a ma gá nyos gya kor ló ban nem le het sze rep lé si biz ton sá got sze rez ni.

A fog lal ko zá si ár tal mak

A ze nei fog lal ko zás sal kap cso la tos egész sé gi ár tal mak elô for du lá si ará nya drá ma i -

an ma gas, és a pá lyán el töl tött évek so rán emel ke dik. A 14–18 éves szak kö zép is -

ko lás kor osz tály kö ré ben a fog lal ko zás sal kap cso la tos egész sé gi prob lé mák elô for -

du lá sát 54 szá za lék ban ta lál tam. A fel sô fo kú hall ga tók kö ré ben ez az arány már 60

szá za lé kos,47 a fel nôtt mû vé szek nél pe dig át lag ban 70 szá za lék az elô for du lá si

arány.48 A fog lal ko zá si ár tal mak leg gya ko ribb for mái a kézbántalmak, a nyak-, hát-

és derékfájdalmak, a test tar tás és a lég zés tech ni ka el rom lá sa, az ansatz iz ma i nak

meg erôl te té sei, a hang sza la gok sé rü lé sei, a hal lás ká ro so dás és az ideg ki me rü lé sek.

Ki vál tó ok sok fé le le het: né ha már egy sze ri meg erôl te tés után is ki ala kul a pa -

nasz. Ilyen pél dá ul a ne héz já rá sú hang sze ren va ló já ték, a szü net nél kü li hosszas

gya kor lás, a be me le gí tés, a be ének lés, a be fú jás el ha gyá sa, új tech ni kai fe la dat erôl -

te tô gya kor lá sa, azo nos mo tí vum hosszas is mé tel ge té se, ki me rí tô pró ba, ideg fe szí tô

sze rep lés stb. Leg több ször azon ban hu za mo sabb meg ter he lés okoz za a le rom lást,

mint pél dá ul új hang szer re va ló át té rés, kon cert re, vizs gá ra va ló erôl te tett fel ké -

szü lés vagy fá rasz tó tur né. Alat to mos ár ta lomok le het a hi bás ének- vagy hang -

szeres tech ni ka, a hely te len me cha niz mus sal va ló gya kor lás hosszú idôn át. A hal -

lás rom lás a gya ko ri nagy han ge re jû ter he lé sek kö vet kez mé nye, ame lyet fô kép pen

a ze ne ka ri já té ko sok szen ved nek el. A fi gye lem, a me mó ria és a tech ni kai biz ton ság

le rom lá sá nak hát te ré ben a hossza san fenn ál ló ide gi fá radt ság, ide gi la bi li tás búj hat

meg. Az ideg rend szer ki me rü lé sé nek egyik kín zó kö vet kez mé nye a ze né lés el szür -

kü lé se, sze gé nyes sé vá lá sa, az in terp re tá ció ér zel mi töl té sé nek el hal vá nyu lá sa,

ame lyet oly könnyen összetévesztenek a te het ség hi á nyá val. Az eb bôl szár ma zó

ne ga tív ér ték íté let to váb bi pszi chés tra u ma for rá sa le het. A mo ti vá ció, a mun ka kedv

el vesz té se, a ki égés ugyan csak az ide gi túl ter he lés jel zô je. Ilyen kor a hi va tás tu dat,

a helyt ál lás, a be csü le tes ség szá mon ké ré se, az el ma rasz ta lás té ves meg íté lés re vall.

Lé te zik olyan mély ki me rü lés, amely fe lül ír ja az esz mé nye ket. Meg döb ben tô val lo -

mást kö zöl Bartók er rôl a gyöt rel mes ál la pot ról ab ban a le vél ben, me lyet 1942 má -

ju sá ban ki a dó já nak, Ralph Hawkesnek írt: „A mû vé szi al ko tó mun ka ál ta lá ban az erô,

a ma gas fo kú élet igen lés, az élet öröm ki su gár zá sá nak ered mé nye. Mind ezek a fel -

té te lek bennem ször nyû mó don ve szen dô be men tek.” Tud juk, hogy 1939 no vem -
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be ré tôl 1943 au gusz tu sá ig Bartók nem kom po nált új mû vet.49 Szin tén ideg rend szeri

ár ta lom a fokális disztónia, amely a kéz, az ansatz vagy a hang sza la gok akaratla-

gos irá nyí tá sá nak el rom lá sá ban je le nik meg. A fi a tal Schumann ke zé nek bé nu lá sát

is ez okoz ta, mint azt Eckart Altenmüller han no ve ri ze nész-or vos két száz év tá vo -

lá ból meg ál la pít ja.50

A ki vál tó okok sok fé le sé ge né ha meg ne he zí ti az érin tet tek szá má ra a meg ol dás -

ke re sést. A pa na szok és a tü ne tek je lent ke zé se vé let len nek, ba le set sze rû nek tû nik,

ez azon ban rit kán for dul elô. A leg több eset ben az ár ta lom hosszas és több nyi re

rej tett le rom lá si fo lya mat kö vet kez mé nye, ame lyet az élet mód ne ga tív ha tá sai

idéz nek elô. A ki vál tó okok mö gött min dig meg ta lál ha tó a dön tô hát té ri ok, amely

kí sér te ti e sen ugyan az: a ter he lés és a te her bí rás egyen sú lyá nak meg bom lá sa. Ami -

kor a ter he lés hu za mo sabb idôn át meg ha lad ja a te her bí rást, a szer ve zet el len ál ló

erôi ki me rül nek, és el in dul az ide gi-fi zi kai ál la pot le rom lá sa, majd meg je len nek az

ár tal mak, tör vény sze rû en a leg gyen gébb vagy a leg job ban igény be vett te rü le ten.

A ze nész em be rek éle te szá mos ár ta lom for rást rejt. Egy fe lôl túl ter he lé sek, más -

fe lôl hi á nyok ve szé lyez te tik a szer ve zet mû kö dé si egyen sú lyát. Túl ter he lô le het 

a mun ka mennyi ség, a fe szí tett mun ka tem pó, a szü net nél kü li ma ra to ni gya kor lá sok

és pró bák, a hang szer já ték ter mé szet el le nes tar tá sai és moz gá sai, a test re ha tó rez -

gé sek, a zárt le ve gô, a meg fe szí tett fi gye lem, a ze né lés ér zel mi fe szült sé gei, a túl -

mo ti vált ság és a ver seny hely ze tek iz gal mai. Hi á nyoz nak vi szont a re ge ne rá ló hatá -

sok: az ele gen dô pi he nés, al vás, a ze né lôk igé nye i nek meg fe le lô moz gás, a sza bad

le ve gô, a nap fény és a ki elé gí tô táp lál ko zás.

Mind ezek egy ben a se gít ség mód já ra is rá mu tat nak. Kez de ti stá di um ban, amíg

az ár tal mak meg ma rad nak az egész ség zó ná já ban, ad dig a ZMG ter mé sze tes esz kö -

ze i vel, a „ze ne sze rû” élet for ma kö vet ke ze tes vi te lé vel ren dez ni tud juk a ki bil lent

szerv mû kö dé se ket. Ha vi szont a bán ta lom már át lép te a be teg ség ha tár vo na lát, ak -

kor csak or vos se gít het. Majd a gyó gyu lás után a szo ká sos mun ka ter he lés hez va ló

vissza té rést is mét a ZMG tá mo gat hat ja.

Leg fon to sabb azon ban a meg elô zés, és ez a ze ne pe da gó gia át há rít ha tat lan fel -

ada ta.51 E té ren óri á si ki ak ná zat lan tar ta lé kok kal ren del ke zünk, ezt biz tos ra ve het jük,

mi vel ez ide ig még nem so kat hasz nál tunk fel be lô le. Nem le het elég gé hang sú lyoz -

ni a ZMG szé les kö rû meg is mer te té sét és in téz mé nyes hát te ré nek meg te rem té sét.

Mi, ma gyar ze ne ta ná rok, akik Kodály kö pö nye gé bôl búj tunk ki, ab ban a sze ren csés

hely zet ben va gyunk, hogy a mun ka ké pes ség-gon do zás mód sze rét nem most kell ki -

ta lál nunk. Az már hat van éve lé te zik, és sok-sok ze né lô fi a tal nak és fel nôt tek se gít

nap mint nap. Kodály ta nár úr avi zó ja ál dást ho zott a ze né lô em be rek re. Örök há -

la és kö szö net ér te!
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49 BÓNIS Fe renc: Élet-ké pek. Bartók Bé la. Bu da pest, Ba las si Ki a dó, 2006, 497. 

50 ALTENMÜLLER, Eckart: i. m.

51 KO VÁCS Gé za: A fog lal ko zá si ár tal mak szem lé le ti hát te re = Parlando, 2009, 4. sz., 32–34.
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Fe hér Ani kó

Kodály-módszerkontinensekenát1

„Ez a fi lo zó fi ai té zis... egye te mes, és al kal maz ha tó min den kul tú rá hoz. Ma a Kodály-

kon cep ció je len van Észak-Ame ri ká ban, Ja pán ban, Auszt rá li á ban, Nagy-Bri tan ni á ban,

Iz ra el ben stb. egya ránt. Az öt kon ti nen sen tár sa sá go kat, aka dé mi á kat, in té ze te ket,

sze mi ná ri u mo kat, tan fo lya mo kat stb. szer vez nek Kodály Zol tán mun kás sá ga alap ján.

Még ha má sok is a kö ze lí té sek, ezen kez de mé nye zé sek cél ja ugyan az: plat for mot biz -

to sí ta ni ze nei, tu do má nyos és ok ta tá si cse re prog ra mok lét re ho zá sá hoz.”

(Gilbert De Greeve)2

Kodály Zol tán élet mû vé nek egyik leg fon to sabb ré sze az ô ne vé vel fém jel zett ze ne -

pe da gó gi ai irány zat, ame lyet ma már nem csak Ma gyar or szá gon, de a vi lá gon sok -

fe lé, tá vo li kon ti nen se ken is is mer nek. Írá som ban össze fog la lom, ho gyan vált vi lág -

szer te is mert té a hol fi lo zó fi a ként, hol kon cep ci ó ként fel fo gott Kodály-mód szer.3

Ma gyar or szá gon a XVI. szá zad tól van nak írá sos em lé kek a ze ne ta ní tás kez det le -

ges for má i ról.4 A ma gyar ze nei ne ve lés fej lô dé se nem volt egyen le tes, je len tôs ha -

nyat lá sok és fel lán go lá sok jel le mez ték5, ám az 1868-as nép is ko lai tör vény, amely

Eötvös Jó zsef val lás- és köz ok ta tás ügyi mi nisz ter ne vé hez köt he tô, ál ta lá nos sá tette

a hat osz tá lyos ele mi ok ta tást. „A tan terv elô ír ta az éne ket mint kö te le zô tár gyat heti

egy órá ban. A nép ha gyo mány állt a tan anyag kö zép pont já ban, és öt év alatt a hang -

so rok és az alap ze ne is me re tek ta ní tá sa mel lett a négy szó la mú ének lést tûz te ki cé -

lul.”6 (Eh hez ér de mes hoz zá ten ni, hogy ma a négy szó la mú ének lés a köz ok ta tás ban

szin te ki zá ró lag a kö te le zô ta nó rá kon kí vül mû kö dô, vá lo ga tott ta nu lók ból ál ló kar -

énekórák ke re té ben ér he tô el.)

Hi va ta los és kö te le zô alap fo kú ének-ze ne ta ní tás te hát kö rül be lül 150 éve van

ha zánk ban a kol lé gi u mi kán tu sok, fa lu si is ko lák, óvodák, temp lo mi együt te sek mû -

kö dé se mel lett. A vi lág más or szá ga i ban kü lön bö zô ál la po tok lé tez tek és lé tez nek,

az an gol kó rus ha gyo mány – amely Kodály elôtt is pél da volt – pél dá ul több év szá -

za dos múlt ra te kint het vissza.
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1 A tanulmány megjelent: Kultúratudományi Szemle, 2019, 1. évf., 2–3. sz., 117–129.,
https://kpvk.pte.hu/sites/kpvk.pte.hu/files/kulturatudomanyi_szemle_ii-iii_egyben.pdf
(utolsó letöltés: 2020. 01. 21.)

2 „That philosophical thesis is... universal, and adaptable to every culture. Today we can speak of the Kodály
concept in North America, Japan, Australia, Great Britain, Israel, etc. In the five continents, societies, aca de -
mies, institutes, seminars, courses, etc. are organized in the name of Zol tán Kodály. Even with a different
approach, the goal of all these initiatives is the same: to create a plat form for mu si cal, scholarly and
educa tional exchange.”
DE GREEVE, Gilbert: With The Human Value of the Kodály Philosophy = Bul le tin of the International Kodály
Society. Vol. 21 no. 1 Spring 1996, 28. (G. De Greeve, a Nem zet kö zi Kodály Tár sa ság el nö ke 1999–2015-
ig) Fe hér Ani kó for dí tá sa.

3 Je len írás ter je del mi okok ból el sô sor ban az ame ri kai kon ti nens re kon cent rál.

4 Ezt meg el ôzi egy a XV. szá zad vé gé rôl fenn ma radt is ko lai jegy zet fü zet. (Szalkai ér sek ze nei jegy ze tei.
Ki ad ta: Bartha Dé nes 1934.) Ír er rôl: DOBSZAY Lász ló: Ma gyar ze ne tör té net. Pla né tás, 1998, 95.

5 Rész le te sen tár gyal ja: PERÉNYI Lász ló: Az ének ta ní tás pe da gó gi á ja. Bu da pest, Tan könyv ki a dó, 1957, 60.

6 DR. VÁRADI Ju dit: A ze nei ne ve lés gyö ke rei = Parlando, 2014/3.



1936 áp ri li sá ban tar tot ták Prá gá ban az el sô nem zet kö zi ze ne pe da gó gi ai kong -

resszust.7 Ezen Kodály még nem vett részt, a ma gyar ze nei éle tet Kókai Re zsô8, 

a Ze ne aka dé mia fi a tal ta ná ra kép vi sel te, nem elô adó ként, csak meg fi gye lô ként.

Szá vai Mag da a mint egy há rom év ti zed del ké sôbb ha zánk ban meg ren de zett IS ME-

kon fe ren cia9 be ha ran go zó já ban em lí ti ezt a há bo rú elôt ti ese ményt: „Ami már most

a kong resszus tu do má nyos ré szét il le ti, ar ra vo nat ko zó an a kö vet ke zô ket kell elô re -

bo csá ta nunk: a kong resszus a „Vers l’humanité par la musique” je li gé nek meg fe le lô en

fô kép pen az egye te mes em be ri kul tú ra és hu ma ni tás szol gá la tá ban ál ló ún. ál ta lá nos,

te hát min den em ber re ki ter je dô és ki ter jesz ten dô ze nei ne ve lés kér dé se i vel fog lal ko -

zott. A kü lön bö zô ál la mok elô adói el sô sor ban is ar ról szá mol tak be, hogy is ko lá ik ban

és is ko lán kí vü li nép mû ve lé si szer ve ze te ik ben mi kép pen va ló sít ják meg gya kor la ti lag

az ál ta lá nos ze nei ne ve lést. Csak má sod sor ban fog lal koz tak azu tán az ál ta lá nos ze -

nei ne ve lés egyes el vi és el mé le ti kér dé se i vel.”10 Két is mert ne vet kell itt meg em lí te ni:

E. Jaques Dalcroze11 a mu zi ka li tás nö ve lé sé rôl, Curt Sachs12 pe dig a rá dió és a gra -

mo fon sze re pé rôl és je len tô sé gé rôl be szélt az ál ta lá nos ze nei ne ve lés ben. „A kong -

resszu son vol ta kép pen két el vi kér dés ke rült tár gya lás ra; 1. szük sé ges-e az ál ta lá nos

ze nei ne ve lés? és 2. mi lyen tu do má nyos, il le tô leg pe da gó gi ai út jai le het nek vagy van -

nak az ál ta lá nos vagy a spe ci á lis mu zi ká lis ne ve lés nek? (Az ál ta lá nos ze nei ne ve lés

el len nyi lat ko zott Ernst Křenek13 és Alois Hába14, el mé le te ik a kong resszus vi ta-össze -

jö ve te le in nem ta lál tak tel jes meg ér tés re.) Nagy ér dek lô dést vál tott ki Dalcroze elô adá -

sa s fô leg azok a rit mi kus gya kor la tok, ame lye ket a gen fi Dalcroze-is ko la nö ven dé kei

mu tat tak be... Lát tuk – ol vas hat juk az össze fog la ló ban –, hogy a Prá gá ban tar tott

ze ne pe da gó gi ai kong resszu son az ál ta lá nos ze ne pe da gó gia majd nem min den fon to -

sabb kér dé se szó ba ke rült.”15

A The International Society for Music Education (IS ME), az az a Nem zet kö zi Ze nei

Ne ve lé si Tár sa ság az UNESCO 1953-as kon fe ren ci á ja után ala kult meg Brüsszel ben

az zal a cél lal, hogy ösz tö nöz ze a ze nei ne ve lést, te gye azt az ál ta lá nos ok ta tás szer -

ves ré szé vé. A szer ve zet ele in te éven te ta nács ko zott, ma kétévente ren de zi meg

nem zet kö zi kon fe ren ci á ját, és aho gyan egyik részt ve vô je, so kunk volt ta ná ra, Laczó

Zol tán ze ne pszi cho ló gus fo gal maz: „Az IS ME-kon fe ren ci ák min dig a ze ne pe da gó gia

nagy se reg szem lé jét hoz zák.”16 Ér de mes azt is meg je gyez ni, hogy az IS ME ma mint -
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7 SZÁVAI Mag da: Az 1. és a 6. IS ME-kon fe ren cia = Parlando, 1964/4., 17–19.

8 Kókai Re zsô (1906–1962) ze ne szer zô, ze ne tör té nész és zeneesztéta, a Nem ze ti Ze ne de majd a Ze ne -
mû vé sze ti Fô is ko la ta ná ra, a Ma gyar Rá dió ze nei osz tá lyá nak ve ze tô je.

9 International Society for Music Education (Nem zet kö zi Ze nei Ne ve lé si Tár sa ság, ala pít va 1953).

10 SZÁVAI: i. m. (1964), 17–19.

11 Jaques Dalcroze (1865–1950) ze ne szer zô, ze ne pe da gó gus.

12 Curt Sachs (1881–1959) muzikológus, hang szer tör té nész.

13 Ernst Křenek (1900–1991) ze ne szer zô.

14 Alois Hába (1893–1973) ze ne szer zô, ze ne te o re ti kus.

15 SZÁVAI: i. m. (1964), 17–19.

16 LACZÓ Zol tán: A 25. IS ME-kon fe ren ci á ról = Parlando, 2002/6.



egy 80 or szág ban kép vi sel te ti ma gát, 2020-ban ren de zik meg 34. vi lág mé re tû kon -

fe ren ci á ját. Ér de mes egy pil lan tást vet ni a kon fe ren ci ák hely szí né nek ki vá lasz tá sá -

ra. Ez na gyon ki egyen lí tett, kö rül be lül ugyan annyi az Eu ró pá ban és az egyéb kon -

ti nen se ken meg tar tott ese mé nyek szá ma:

1. Brüsszel (Bel gi um), 1953: ala ku ló kon fe ren cia

2. Lindau (Né met or szág), Zü rich (Svájc), 1955 

3. Kop pen há ga (Dá nia), 1958

4. Atlantic City (New Jer sey, USA), 1960

5. Bécs (Auszt ria), 1961

6. Tokió (Ja pán), 1963

7. Bu da pest (Ma gyar or szág), 1964

8. Interlochen (Michigan, USA), 1966

9. Dijon (Fran cia or szág), 1968

10. Moszk va (Orosz or szág), 1970

11. Tunis (Tu né zia), 1972

12. Perth (Auszt rá lia), 1974

13. Montreux (Svájc), 1976

14. Lon don (On ta rio, Canada), 1978

15. Var só (Len gyel or szág), 1980

16. Bris tol (Egye sült Ki rály ság), 1982

17. Eugene (Ore gon, USA), 1984

18. Innsb ruck (Auszt ria), 1986

19. Can ber ra (Auszt rá lia), 1988

20. Hel sin ki (Finn or szág), 1990

21. Szöul (Ko rea), 1992

22. Tampa (Flo ri da, USA), 1994

23. Ams zter dam (Hol lan dia), 1996

24. Pre to ria (Dél-af ri kai Köz tár sa ság), 1998

25. Edmonton (Canada), 2000

26. Bergen (Nor vé gia), 2002

27. Tenerife (Spa nyol or szág), 2004

28. Ku a la Lum pur (Malajzia), 2006

29. Malwern (Ausztralia), 2008

30. Pe king (Kí na), 2010

31. Thessaloniki (Gö rög or szág), 2012

32. Brasil (Bra zí lia), 2014

33. Glas gow (Egye sült Ki rály ság), 2016

34. Ba ku (Azer baj dzsán), 2018

35. Hel sin ki (Finn or szág), 2020

36. Brisbane (Auszt rá lia), 2022

Az 1953. jú ni us 29. és jú li us 9. kö zött meg tar tott UNESCO-kon fe ren ci án ma gyar

részt ve vô nem volt. Kodály ak kor nem utaz ha tott Nyu gat ra egé szen 1959-ig, így

nem ve he tett részt ezen az ese mé nyen sem.
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Er zsé bet bel ga ki rály nô nek kö szön he tô en ha tal mas kon cert tel zá rult az ese mény,

amely nek el sô ré szé ben fi a tal ze ne szer zôk mû ve it mu tat ták be. Itt hang zott el má so -

ké mel lett a Kodály-ta nít vány, Ve ress Sán dor17 egy al ko tá sa. A kon fe ren cia a ze nei

ne ve lést több as pek tus ból is vizs gál ta.18 Az ál ta lá nos be ve ze tô elô adá sok után 

a kö vet ke zô te rü le tek rôl esett szó: ze nei ne ve lés a tan terv ben, a tár sa da lom ban,

mód sze rek és le he tô sé gek a ze nei ne ve lés ben, ta nár kép zés, a ze nész szak ma és 

a kép zés kap cso la ta. A me tó du sok közt itt Dalcroze-ról, Martenot19-ról, Orff20-ról és

Ward21-ról esik szó, va la mint több elô adás em lí ti a fil met, a rá di ót és a gra mo font

mint a ne ve lés le het sé ges esz kö zét. Kodályról és az ak kor ha zánk ban már egy re job -

ban ter je dô mód sze ré rôl itt nincs szó. Az egész ese mé nyen több elô adás hi vat ko zik

Bartók ze ne szer zôi mun kás sá gá ra. Kodályt Bartók mel lett a tu do má nyos élet és az

aka dé mi ai ok ta tás je len tôs sze mé lyi sé ge ként eme li ki egy elô adás. A zárórészben

esett szó az IS ME meg ala pí tá sá ról. A ja vas la tot Char les Seeger22, a ze nei és vi zu á -

lis mû vé sze te ket össze fog la ló cso port ko ráb bi ve ze tô je nyúj tot ta be. „A ze ne ta ní tás

a szó leg szi go rúbb ér tel mé ben vé ve szak ma, amely spe ci á lis ké pes sé ge ket és spe ci á lis

kép zést igé nyel...” – kez dô dik Seeger elô adá sa. Majd rész le te sen ki eme li a do log je -

len tô sé gét, vé gül pon to san meg fo gal maz za a tár sa ság fel épí té sé nek ter vét. Há rom

ál lan dó bi zott sá got ír elô, me lyek az alap ok ta tás ra, a pro fesszi o ná lis ze nészkép zés -

re, va la mint a ze ne tu do má nyi kép zés re fi gyel nek. Így nem csak a sa ját ér de ke in ket

ér vé nye sít jük, ha nem [...] min dent meg tet tünk, amit a vi lá gon mó dunk ban állt meg va -

ló sí ta ni: az em be ri ség egy sé gét a ba rát ság, az együtt mû kö dés és a köl csö nös ség ré -

vén. Ez az UNESCO, il let ve anya szer ve ze té nek, az ENSZ-nek is leg fôbb cél ja a nem -

ze tek és min den jó in du la tú em ber szá má ra az egész vi lá gon. En nél több re ta lán nincs

is szük sé günk ma – fe je zô dik be Seegers fel szó la lá sa.23

Szônyi Er zsé bet bár Pá rizs ban ta nult, so ká ig ôt sem en ged ték kül föld re, csak „szo -

ci a lis ta” or szá gok ba lá to gat ha tott (NDK). (1959-ben még is ki en ged ték egy rö vid útra

Bécs be az IS ME-kon fe ren cia ügyé ben, majd a kon fe ren ci án is részt ve he tett. 1960

ok tó be ré ben Ro má ni á ban, majd a Szov je tu ni ó ban járt.) Eb ben az év ben áp ri lis 29-

én Kodály Ang li á ba uta zott, ahol az Ox for di Egye tem dísz dok to rá vá avat ta.

1958-ban Kop pen há gá ban volt az IS ME 2. kon fe ren ci á ja. Itt Ádám Je nô24 be szélt

a ma gyar is ko lai ének ta ní tás ról. Ez volt a Kodály-mód szer el sô kül föl di meg nyil vá -

nu lá sa. Ezu tán 1960-ban az Egye sült Ál la mok ban adott elô Ádám. Az 1961-es bé csi
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17 Ve ress Sándos (1907–1992) ze ne szer zô, nép ze ne ku ta tó.

18 Music in education. International Conference on the Role and Place of Music in the Education of Youth
and Adults. Brussels, 29 June to 9 July 1953.
http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001269/126900eo.pdf

19 Maurice Martenot (1898–1980). El sô sor ban az elekt ro ni kus ze né re épül mód sze re.

20 Carl Orff (1895–1982) ze ne szer zô, ze ne ta nár.

21 Justine Bayard Ward (1879–1975) ze ne ta nár.

22 Char les Seeger (1886–1979) muzikológus, ze ne szer zô, ta nár.

23 Music in education. International Conference on the Role and Place of Music in the Education of Youth
and Adults. Brussels, 1953. jú ni us 29.–jú li us 9.

24 Ádám Je nô (1896–1982) Kos suth-dí jas ze ne szer zô, kó rus kar nagy, ze ne pe da gó gus és nép dal gyûj tô,
Kodály ta nít vá nya, mód sze ré nek ki dol go zó ja.



kon fe ren ci án Ádám Je nô és Szônyi Er zsé bet is elô ad tak. En nek a kon fe ren ci á nak 

a fô té má ja Ke let és Nyu gat sze re pe a ze ne vi lá gá ban és a ze nei ne ve lés ben volt.

1963-ban To ki ó ban Szônyi Er zsé bet tar tott elô adást, és ké szí tet te elô az egy év vel

ké sôbb Ma gyar or szá gon meg ren de zett kon fe ren ci át.

1963. áp ri lis ele jén Bécs ben a Ze ne ba rá tok Tár sa sá gá nak fel ké ré sé re Kodály

tag ja volt egy ze nei ver seny bí rá lóbi zott sá gá nak. Ugyan eb ben az év ben Kop pen há -

gá ban tar tot ták a kon zer va tó ri u mi igaz ga tók ta nács ko zá sát, ame lyen Kodály be -

szélt. Itt em lé kez tet te a hall ga tó sá got az 1948-as UNESCO-kon fe ren ci á ra, ahol el -

hang zott hí res mon dá sa a ze nei ne ve lés ide á lis kez dé si ide jé rôl: „Ki lenc hó nap pal

szü le té sük elôtt. Ma úgy mon da nám: még jobb vol na ki lenc hó nap pal a szü lôk szü le -

té se elôtt.”25

Az IS ME 6. kon fe ren ci á ját Bu da pes ten tar tot ta 1964. jú ni us 26-tól jú li us 1-ig,

ame lyen a XX. szá zad ze né jé rôl és a ze nei ne ve lés rôl be szél tek. Az, hogy a ma gyar

ze ne ok ta tá si mód szer, ame lyet Kodály-mód szer né ven is mer a vi lág, fel ke rült a tér -

kép re, az az vi lág szer te egy re job ban ter jed, nagy ban kö szön he tô Szônyi Er zsé bet -

nek.26 Egyik meg ha tá ro zó köny vé ben ír ja: „1964-ben az IS ME Bu da pes ten tar tot ta

6. nem zet kö zi kon fe ren ci á ját, és ez zel ki tá rul tak a ka puk: a ven dé gek mint egy 800

fôs cso port ja, 36 nem zet kép vi se lôi köz vet le nül meg is mer ked het tek a ma gyar ze nei ne -

ve lés sel, be te kin tést nyer het tek az it te ni is ko lai ének ok ta tás ba, és meg hall gat hat tak

ma gyar kó ru so kat, együt te se ket. E dön tô dá tum, 1964, meg ha tá ro zó jel le gû volt 

a to váb bi nem zet kö zi ér dek lô dés re, és et tôl kezd ve ne ve zik a ma gyar ze nei ne ve lést

Kodály-mód szer nek. Ze ne pe da gó gi ánk nak ak kor még kü lön hang súlyt adott Kodály

Zol tán sze mé lyes meg je le né se, akit ezen a kon fe ren ci án az IS ME dísz el nö ké vé vá lasz -

tot tak.”27

Az e ta ní tá si mód szert gya kor ló ma gyar ta ná rok na gyon cso dál koz tak a ha tal mas

nem zet kö zi ér dek lô dé sen. En nél is job ban meg le pô dött a kor mány, hi szen azt lát -

ták, hogy e té ren va ló ban tu dunk ten ni va la mit Ma gyar or szág el is me ré sé ért. Bár az

el sô ének-ze nei ál ta lá nos is ko la 1950-ben nyi tot ta meg ka pu it Kecs ke mé ten, és ek -

kor ra már kö ve tôi is akad tak28, ez a nem zet kö zi ese mény ha tal mas lö kést adott 

a ze nei ne ve lés e sa já tos for má já nak. Szer te az or szág ban ala kul tak ének-ze nei ál -

ta lá nos is ko lák. Nagy erô vel mû kö dött az ama tôr és az is ko lai kó rus moz ga lom.

1956-tól pe dig ok ta tás ügyi mi nisz te ri ren de let sza bá lyoz ta az ének-ze nei is ko lák

lét re jöt tét és mû kö dé sét.29

Az elôb bi idé zet bôl két meg ha tá ro zó dol got tud tunk meg: mi ó ta hív ják ezt a ze -

nei ne ve lé si rend szert Kodály-mód szer nek és mi kor in dult el e mód szer nem zet közi
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25 KODÁLY Zol tán: A kon zer va tó ri u mi igaz ga tók kop pen há gai ta nács ko zá sán = Vissza te kin tés III. Köz re ad -
ja BÓNIS Fe renc, Bu da pest, Ze ne mû ki a dó, 1989, 115.

26 Szônyi Er zsé bet (1924–) ze ne szer zô, a Ze ne aka dé mia nyu gal ma zott tan szék ve ze tô ta ná ra, a Ma gyar
Mû vé sze ti Aka dé mia ren des tag ja.

27 SZÔNYI Er zsé bet: Öt kon ti nen sen a ze ne szol gá la tá ban. Bu da pest, Gon do lat, 1979, 5–6.

28 Sza bó Hel ga ku ta tá sa i ból tud juk, hogy az 1959–1960-as tan év ben im már 50 ének-ze ne ta go za tos ál ta lá -
nos is ko la mû kö dött ha zánk ban, egy re na gyobb fi gyel met kelt ve kül föl di, sôt ten ge ren tú li szak em be rek
kö ré ben is. Ez a szám 1978-ig 133-ra nôtt. A 2017–2018-as tan év ben 100 emelt szin tû ének-ze ne ta -
go za tos is ko la mû kö dött 17 252 ta nu ló val, és 15 gim ná zi um ban volt ha son ló osz tály 453 ta nu ló val.

29 PERÉNYI: i. m. (1957), 67.



hó dí tó út já ra. A „mód szer” ki fe je zés a ko ráb ban már lé te zô egyéb ze ne pe da gó gi ai

me tó du sok ne ve alap ján jött lét re: Szuzuki, Ward, Dalcroze, Orff.

Ér de kes egy be esés: a Nem zet kö zi Nép ze nei Ta nács (IFMC30, ma ICTM31) is Ma -

gyar or szá gon tar tot ta éves kon fe ren ci á ját 1964. au gusz tus 17–25-ig. (A vi lág fi -

gyel me az 1956-os ese mé nyek mi att fo ko zot tan irá nyult ha zánk ra, és ez ek kor

mind össze nyolc év tá vo lá ban volt. Kü lön le ges, iz gal mas or szág vol tunk, rá adá sul

kü lön le ges, a Nyu gat szá má ra ne he zen ér tel mez he tô hely zet ben.)

A IFMC kon fe ren ci á ján Vargyas La jos, Jár dá nyi Pál, Ha vas Mik lós és Csébfalvy

Ká roly kö zö sen ké szí tet tek egy elô adást, amely nek té má ja a nép da lok szá mí tó gé -

pes rend sze re zé se volt.32 (En nek ha tá sá ra egy év vel ké sôbb, 1965. au gusz tus 31.

és szep tem ber 4. kö zött az IFMC rend sze re zé si bi zott sá ga Po zsony ban tar tott kon -

fe ren ci át, ame lyen Jár dá nyi be mu tat ta nép ze nei osz tá lyo zórend sze rét, ame lyet

Kodály is nagy ban tá mo ga tott. En nek men tén ha lad az al ka lom hoz nem kö tött ma -

gyar nép da lok ki a dá sa A Ma gyar Nép ze ne Tá ra kö te te i ben a mai na pig is.) Ki egé -

szí tô ese mény ként el vit ték a részt ve vô ket Kecs ke mét re, meg lá to gat ták az ak kor

14. évé ben já ró ének-ze nei is ko lát, kó rus- és táncelô adá so kat hall hat tak, lát hat tak

a részt ve vôk. Az ese mény so ro zat össze fog la ló já ban mond ta Kodály az ak kor a he -

te dik évé ben lé vô Ma gyar Te le ví zi ó ban: „Azt lát juk, hogy a vi lág egy re ki seb be dik,

ami egyik or szág ban fo lyik, ugyan azt csi nál ják a má sik ban, s ez ked ve zô ki lá tás 

a jö vô re a jobb meg ér tés és az egy más se gí té se te kin te té ben.”33 Kodály egy írá sá ban

össze fog lal ta a két kon fe ren cia ta nul sá gát: „Mind ket tô szá mos kül föl di szak em bert

von zott ide. Nagy ré szük elô ször járt Ma gyar or szá gon. Akik már vol tak itt, nem gyôz -

ték az utób bi évek fej lô dé sét cso dál ni. De mind nyá jan meg egyez tek ab ban, hogy mind

a ze nei ne ve lés, mind a nép ze ne ku ta tás te rén van mit ta nul ni uk tô lünk.”34

Vissza tér ve az ere de ti té má hoz: az IS ME bu da pes ti kon fe ren ci á já nak ered mé nyei

kö zé so rol hat juk, hogy ka put nyi tott tá vo li or szá gok ze nei tá jai fe lé, közelebb hozta

a mo dern ze nét a kor em be ré hez, va la mint ki emel te az imp ro vi zá ció fon tos sá gát

az ének ok ta tás ban.

Idé zek egy ko ra be li be szá mo ló ból: „A Rá dió és Te le ví zió Gyer mek kó ru sá nak tag jai

ün ne pi kö szön tôt éne kel tek és vi rá go kat nyúj tot ták át az el nök ség tag ja i nak. Sza bó

Fe renc, a Ze ne mû vé sze ti Fô is ko la fô igaz ga tó ja eb bôl az al ka lom ból meg ha tott sza -

vak kal nyúj tot ta át Kodály Zol tán nak a gyé mántdip lo mát. [...] Kodály Zol tán üd vözlô

be szé dét ô ma ga an go lul és fran ci á ul, Ádám Je nô pro fesszor pe dig né me tül és oro szul

ol vas ta fel. (Egyéb ként a MÉMOSZ-szék ház nagy ter mé ben ka bintol má csok for dí tot -

ták az elô adá so kat ma gyar ra, orosz ra, né met re, an gol ra és fran ci á ra.)”35 A kö vet ke -

zô mun ka cso por tok mû köd tek pár hu za mo san:
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30 International Folk Music Council.

31 International Council for Traditional Music.

32 CSÉBFALVY K. – HAVASS M. – JÁR DÁ NYI P. – VARGYAS L.: Systematization of Tunes by Computers = Studia
Musicologica VII. 1965, 1–4, 253–257.

33 Szél jegy ze tek a mu zsi ká ról (televízió-mûsor), Ma gyar Te le ví zió. 1964. 08. 25. Mû sor ve ze tô: Se bes tyén
Já nos.

34 KODÁLY Zol tán: Két kon fe ren cia Bu da pes ten = Vissza te kin tés III. Köz re ad ja BÓNIS Fe renc, Ze ne mû ki adó.
Bu da pest, 1989, 128.

35 Be szá mo ló az IS ME 6. kon fe ren ci á já ról = Parlando, 1964/7–8., 1–16.



– ze ne az is ko lá ban, a kö zös sé gi élet ben,

– hi va tá sos ze nész kép zés,

– tu do má nyos ku ta tás és ze nei ne ve lés,

– ze ne a ta nár kép zés ben, el nök: Szônyi Er zsé bet,

– tech ni kai esz kö zök a ze nei ne ve lés ben, el nök: Ádám Je nô.

Dísz el nök nek Kodályt vá lasz tot ták meg, az el nök ség ben he lyet fog lalt Szônyi Er zsé -

bet. Ma gyar elô adók tól a kö vet ke zô elô adá sok hang zot tak el:

– Mi hály And rás: Az új ze ne ta nul má nyo zá sá nak ré gi és új prob lé mái

– Sán dor Fri gyes: Új ze ne a ma gyar hang sze res ok ta tás ban

– Friss Gá bor: Ze nei ne ve lés a ma gyar ze nei ál ta lá nos is ko lá ban

– Dobray Ist ván: Ze ne a ma gyar kö zép is ko lá ban

– Fasang Ár pád: Ze ne ta nár kép zés Ma gyar or szá gon

– Dr. Ujfalussy Jó zsef: Az esz té ti ka ta ní tá sa a hi va tá sos ze nész kép zés ben (Ér zel -

mi ne ve lés ze né vel)

– Szen de Ot tó: A he ge dû ta ní tás fi zi o ló gi ai prob lé mái

– Ádám Je nô: Ze nei ne ve lés a rá dió és a te le ví zió út ján

Min ta ta ní tá so kat, az az be mu ta tóórá kat tar tot tak a kon fe ren cia részt ve vô i nek, 

a hall ga tó ság részt ve he tett egy-egy ki vá lasz tott is ko la éne kó rá ján. A kor meg ha tá -

ro zó, je len tôs és nagy tu dá sú ta náregyé ni sé gei ta ní tot tak: Forrai Ka ta lin, Sa la mon

Ilo na, Czeizner Ka ta lin, M. Katanics Má ria, Agócsy Lász ló, Lu kin Lász ló. Szônyi Er -

zsé bet, a ta nár kép zés mun ka kö zös ség ve ze tô je így zár ta össze fog la ló be szé dét: „Úgy

ér zem, hogy ez út tal – és ez bi zo nyá ra a vé let len mû ve – az IS ME-kon fe ren ci án ke ve -

sebb elô adás fog lal ko zott a ta nár kép zés prob lé má i val, mint más kor. [...] A ze nei ne -

ve lés egész fo lya ma tá ban a ta nár egyé ni sé gé nek, ak ti vi tá sá nak, szak kép zett sé gé nek

és nem utol sósor ban az ügy irán ti lel ke se dé sé nek rend kí vül nagy sze re pe van. Ép pen

ezért fo ko zott fi gyel met kell for dí ta nunk a jö ven dô ta ná rok kép zé sé nek mi nél ma ga -

sabb szin tû meg va ló sí tá sá ra.36

(A vi lág több pont ján iz gal mas té ma volt eb ben az idô ben a ze nei ne ve lés, 1963-

ban Moszk vá ban pl. hal lás fej lesz té si kon fe ren ci át ren dez tek37, ame lyen részt vett

Szônyi Er zsé bet és Sza bó Hel ga.)

Kodály a kon fe ren cia után ezt nyi lat koz ta: „A le zaj lott kon fe ren cia je len tô sé gét ab -

ban lá tom, amit ugyan sen ki nem mon dott ki a sok elô adás ban, de ami szimp to ma -

ti kus. Hogy ennyi em ber ve rô dik össze ilyen kon fe ren ci á kon, je le an nak: ön tu dat la nul is

ér zi már min den ki, hogy krí zis fe nye ge ti a jó ze nét. Nincs pub li ku ma se hol a vi lá gon.”38

Majd így foly tat ta Kodály: „A ze nét nem ér tô, ze ne gyû lö lô pe da gó gu sok zárt so ra it

csak az zal le het ne át tör ni, ha be bi zo nyí ta nánk, hogy nem ze nét ter jesz tünk, vagy nem

csak a ze ne ked vé ért erôl tet jük, hogy több ze ne le gyen a né pis ko lá ban, ha nem az

egész em ber fej lô dé sét ja vít juk ez zel.” Ön kén te le nül is fel te vô dik a kér dés: va jon

lett-e az óta vál to zás? Más kép pen fo gal maz nánk-e ma?
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36 SZÔNYI Er zsé bet: Ze ne a ta nár kép zés ben = Parlando, 1964/7–8., 24–26.

37 P. SZA BÓ Hel ga: Hal lás fej lesz té si kon fe ren cia Moszk vá ban = Parlando, 1963/4., 13–14.

38 KODÁLY Zol tán: Az IS ME bu da pes ti kon fe ren ci á já ról. Nyi lat ko zat = Vissza te kin tés III. Köz re ad ja BÓNIS
Fe renc, Bu da pest, Ze ne mû ki a dó, 1989, 125.



Ki emel te össze fog la ló já ban an nak az ak kor Szom bat he lyen dol go zó Kokas Klá ra39

mun kás sá gát, aki rôl 1959-ben csak ennyit mon dott: „Te het sé ges!”40 Kokas nem zet -

kö zi kar ri er je itt in dul ha tott, hi szen Kodály fel hív ta rá a vi lág ze ne ér tô i nek fi gyel -

mét. Kokas Klá ra a ze ne transz ferha tá sát vizs gál ta, amely re ma egy egész tu do -

mány ág épül. Ké sôbb Kokas ere de ti mód szert ala kí tott ki, amely a mozgásimpro vi -

zá cióra épül, és ez a ze ne iránt alig ér dek lô dô, fi gye lem hi á nyos, fo gya té kos ság gal

élô gyer me ke ket is ko moly tel je sít mény re sar kall ja. Kokas hosszú idôt töl tött az tán

kül föl dön, el sô sor ban az Ame ri kai Egye sült Ál la mok ban.41

Szônyi Er zsé bet a Kodály-mód szer kül föl di si ke ré rôl ezt ír ja: „Mi e lôtt ma gyar zenei

ne ve lé sünk a nem zet kö zi ér dek lô dés kö zép pont já ba nem ke rült, ma gunk sem tud tuk,

hogy mi lyen ér ték bir to ko sai va gyunk, csak mi kor már oly sok fe lé meg kez dô dött 

a nem zet kö zi adap tá ció, és az ere de ti leg ma gyar gyer me kek és ma gyar kö zös ség szá -

má ra szü le tett ze nei ne ve lé si mód szer, anyag és esz kö zök nem zet kö zi fel hasz ná lás ra

is al kal mas nak bi zo nyul tak.”42

Richard Johnston,43 a CSMT44 ala pí tó tag ja, va la mint a CMEA45 1958–1959-es el -

nö ke Ke let-Eu ró pá ban is ta nult, 1965-ben Kodály Zol tán nal is ta lál ko zott és dol go -

zott. Az RCMT46 Nyá ri Egye tem ren de zô je ként 1962–1968 kö zött tá mo gat ta Orff és

Kodály ta ní tá si mód sze re it. Johnston fô szer kesz tô je volt a The Songs for Today

(Waterloo, 1954–1970) cí mû is ko lai ok ta tás ra szánt ki lenckö te tes mû nek, a Folk

Songs North America Sings (Caveat, 1984)47 és a Ka na dai Kodály Tár sa ság ál tal ki -

adott Kodály and Education (Avondale, 1986) cí mû kö te tek nek.48 Va ló szí nû leg

Kodály és Johnston ta lál ko zá sá nak kö vet kez mé nye ként 1965-ben Szônyi Er zsé bet

lá to ga tást tett Ka na dá ban, a Canadian Amateur Musicians meg hí vá sá ra az egye sü -

let nyá ri tá bo rá ban,49 majd Michigen ál lam ban, Ore gon ban és Stanfordban tar tott

elô adá so kat.50 Ek kor in dult az ame ri kai kon ti nens va lós ér dek lô dé se a mód szer iránt:

el ha tá roz ták, hogy ta ná ro kat kül de nek Ma gyar or szág ra ta nul ni. Kodály Szônyinek

kül dött váz la tos, kéz zel írott le ve lé ben ír ja le a leg sür gô sebb te en dô ket: „Úgy lát -
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39 Kokas Klá ra (1929–2010) ze ne pe da gó gus, ze ne pszi cho ló gus.

40 FE HÉR Ani kó: „Nem va gyok vér be li vi tor lás, mert so sem akar tam sen kit meg el ôz ni...” Kokas Klá ra 80 éves
= FE HÉR Ani kó: Mu zsi ka a ka ted rán. Be szél ge tés 25 ma gyar ze ne pe da gó gus sal. Bu da pest, Liszt Fe renc
Ze ne mû vé sze ti Egye tem, 2011, 21–29.

41 KOKAS Klá ra: Ame ri ká ban ta ní tot tam. Bu da pest, Ze ne mû ki a dó, 1978.

42 SZÔNYI Er zsé bet: Kodály Zol tán ne ve lé si esz méi. Bu da pest, Tan könyv ki a dó, 1984, 40.

43 Richard Johnston (1917–1997) ame ri kai szü le té sû ka na dai ze ne szer zô, kar mes ter, nép ze ne ku ta tó, kri -
ti kus, ze ne pe da gó gus.

44 Canadian Society for Traditional Music.

45 Canadian Music Educators' Association.

46 Royal Conservatory of Music, To ron to.

47 Re cen zió a mû rôl: Laszlo VIKAR: Book rewiev. Folk Songs in the ser vi ce of teaching. R. Johnston’s New
Book = Kodaly Bul le tin, 1985, 55.

48 http://www.thecanadianencyclopedia.ca/en/article/richard-johnston-emc/

49 L. JACCARD, Jerry: Dal la mok és disszo nan ci ák. A ze ne nagy kö ve te Szônyi Er zsé bet. Bu da pest, Nap Ki adó,
2016, 116.

50 PÁRKAIÉNÉ SZA BÓ Hel ga: A Nem zet kö zi Ze nei Ne ve lé si Tár sa ság VII. kon fe ren ci á ja = Parlando, 1966/11, 20.



szik, ko moly ra for dul, hogy oda kül de nek 10 em bert ta nul ni. Szük ség len ne: 1. fel vé tel

fel té te lei, 2. 5 év tan anya ga an gol for dí tás ban...”51

Kodály az ame ri kai kon ti nen sen elô ször 1946-ban járt.52 Fe le sé gé vel, Em ma

 asszonnyal szel ték át az ócánt a Franconia ten ger já rón. Ezen út ré sze ként (szá mos

hang ver seny ve zény lé se mel lett) New York ban az Ame ri kai Ze ne szer zôk Szö vet sé -

gé ben tar tott elô adást A ko moly ze ne nép sze rû sí té se cím mel.

Kodály 1965 nya rán is járt Ame ri ká ban, uta zá sa elôtt Ang li á ban nyi lat ko zott 

a Nép sza bad ság lon do ni tu dó sí tó já nak.53 Jú li us 23-án már kö zön ség ta lál ko zót tar tott

Hanoverben (USA NH). Az an gol nyel ven fo lyó dis kur zus ri por te re Mario de Bona -

ventura54 volt. A hí res Darthmouth College-ban meg tar tott ese mé nyen egymást kö -

vet ték a pro vo ka tív kér dé sek jazz rôl, pop ze né rôl, po li ti ká ról, ze ne szer zés rôl. Kodály

áll ta a sa rat, és itt is hang sú lyoz za a ze nei ne ve lés fon tos sá gát, transz fer ha tá sát.55

Jú li us 29-én ugyan csak a Darthmouth College-ban kerekasztal-be szél ge té sen

vett részt Kodály.56 Itt volt még Szi ge ti Jó zsef57, Serly Ti bor58 és Michael Steinberg59

is, a mû sor ve ze tô szin tén Bonaventura volt. Kodály itt a ze nei ne ve lés ko rai meg -

kez dé sé nek jó té kony ha tá sa i ról be szélt, de szó esett az élô ze ne fon tos sá gá ról is: 

„A ko moly- és könnyû ze ne kö zött ha tal mas sza ka dék tá tong. Mozart ide jé ben ez nem

lé te zett, ô szim fó ni á kat épp úgy írt, mint far san gi tán co kat. Az a va la ki, aki Beethoven

té má it be vit te a jazz be, gon do lat ban ta lán össze kap csol ta a két vi lá got.” A gon do lat -

me net így foly ta tó dik: „Ze ne nél kül sem mi lyen ne ve lés nem le het tel jes. Ez le gyen a fô

gon do lat.” Au gusz tus ban Kodály a Ford Ala pít vány ven dé ge ként az ame ri kai egye -

te mek ze ne ok ta tá si rend sze rét ta nul má nyoz za.

1966. áp ri lis 9. és 14. kö zött ren dez ték meg a Fédération International Des Jeu -

nesses Mu si ca les60 20. kong resszu sát Pá rizs ban. A té ma az if jú ság ze nei ne ve lé se

volt, az elô adók Kodály mel lett Luigi Dallapiccola61 és André Jolivet62 vol tak. Kodály

mon da tai szi go rú ak: „A vi lág if jú sá ga egyál ta lán nem mu zi ká lis. El von ja a sport, 

a tánc, a me cha ni ka, meg a feleleges vagy ép pen ség gel ká ros idô töl tés nek ezer nyi

mód ja. Meg kell te hát sze ret tet ni ve lük a ze nét, meg nyit ni fü lü ket a nagy mes te rek
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51 Kodály le ve le Szônyi Er zsé bet hez = EÔSZE Lász ló: Kodály Zol tán éle te ké pek ben és do ku men tu mok ban.
Bu da pest, Ze ne mû ki a dó, 1971, 145.

52 KA TO NA Fe renc: A mu zsi kus, a kö vet meg az at ta sé = HVG, 2018. áp ri lis, 38–41.

53 KODÁLY Zol tán: Aldeburgh után = Vissza te kin tés III. Köz re ad ja BÓNIS Fe renc, Bu da pest, Ze ne mû ki a dó,
1989, 138.

54 Mario de Bonaventura (1924–2017) kar mes ter, ze ne ta nár.

55 KODÁLY Zol tán: Kér dé sek ke reszt tü zé ben = Vissza te kin tés III. Köz re ad ja BÓNIS Fe renc, Bu da pest, Ze ne -
mû ki a dó, 1989, 139.

56 KODÁLY Zol tán: Darthmouth kerekasztalánál = Vissza te kin tés III. Köz re ad ja BÓNIS Fe renc, Bu da pest,
Ze ne mû ki a dó, 1989, 146.

57 Szi ge ti Jó zsef (1892–1973) he ge dû mû vész.

58 Serly Ti bor (1901–1978) ze ne szer zô.

59 Michael Steinberg (1928–2009) ze ne kri ti kus, muzikológus.

60 If jú Ze ne ba rá tok Nem zet kö zi Szer ve ze te.

61 Luigi Dallapiccola (1904–1975) zon go ra mû vész, ze ne szer zô.

62 André Jolivet (1905–1974) ze ne szer zô.



nagy mû ve i re. Egyen get ni kell út ju kat ama fenn költ esz mék fe lé, me lye ket csak a zene

fe jez het ki, és ame lyek gaz dag gá és szép pé te szik éle tü ket.”63

1966. jú li us 4-tôl szep tem ber 9-ig Kodály Zol tán fe le sé ge kí sé re té ben is mét lá -

to ga tást tett az ame ri kai kon ti nen sen. Jú li us 7-én, 12-én és 14-én To ron tó ban tar -

tott elô adá so kat64, ame lyek el sô sor ban a nép ze ne ku ta tás ról szól tak, de szó esett itt

a nép dal sze re pé rôl is az ok ta tás ban. „Az zal, hogy jobb mu zsi ku sok ká lesz nek, egy -

szer smind jobb em be rek vál nak be lô lük” – hang zott el a meg ha tá ro zó mon dat ezen

a ta lál ko zón. De jú li us 6-án már az em lí tett Richard Johnston kér dé se i re vá la szolt,

az is ko lai ének ok ta tás ha tá sa i ról be szélt.65 „Az em be rek min den or szág ban egy for -

mák, azo nos ké pes sé gek kel és adott sá gok kal. Sze rin tem min den kit meg le het ta ní ta ni

a ze ne ele me i re, kü lö nö sebb fá rad ság nél kül” – fog lal ja össze mon da ni va ló ját Kodály.

A kér dé sek nagy ré sze Ma gyar or szág kü lön le ges sé gét, az it te ni vi szo nyo kat, le he -

tô sé ge ket fir tat ta.

Jú li us 27-én Berkeleyben (Ka li for nia, USA), a Corvin Ma gyar Klub ban, a Univer -

sity of California egyik ter mé ben tar tott elô adást. Az utá na ki ala kult be szél ge tés -

ben, vi tá ban meg kér dez te tô le va la ki, mi is an nak az új ne ve lé si mód szer nek a lé -

nye ge, „amely iránt a kül föld ér dek lô dik”. Kodály így vá la szolt: „Na gyon egy sze rû.

Há rom szó val ki le het fe jez ni: ének, nép dal és moz gó dó. A moz gó dó olyan tit kos szer,

ami vel a gye re kek sok kal ha ma rabb meg ta nul nak kot tá ból éne kel ni, mint min den más

mód szer rel. Hi á ba kí sér le tez nek más sal, utol nem érik so ha. Nem ma gyar ta lál mány:

több mint száz éve egy Curwen66 ne vû an gol kezd te; az óta hol hasz nál ták, hol el ha -

nya gol ták. Mi most új ra elô vet tük és na gyon hasz nos nak bi zo nyult. A má sik pe dig,

hogy az is ko lás gye re kek fe jét nép dal lal tölt jük meg, ha nin csen benne amúgy is. [...]

A nép da lok hoz fû zô dik a ze nei ele mek meg ta ní tá sa. [...] A ko rán, hat-hét éves kor ban

kez dett gya kor lás úgy ki fej lesz ti a gye rek kész sé gét és úgy meg gyor sít ja fel fo gó ké -

pes sé gü ket, hogy ne kik ez já ték.”67

A University of California Santa Bar ba ra ze nei ne ve lé si kong resszu sá nak pon tos

idô pont ja au gusz tus 2–3.68 Az el nök Kodály volt. A kon fe ren cia cí me: The Role of

Music Education: A Conference with Zol tán Kodály. Mint egy két hé ten ke resz tül dr.

Dá ni el Er nô69 la ká sá ban idôz tek fe le sé gé vel, Péczely Sa rol tá val. Az ese mény elôtt,

au gusz tus 1-én Dá ni el Er nô vel foly ta tott Kodály be szél ge tést.70 Kodály itt rész le te -
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63 KODÁLY Zol tán: A Jeunesses Mu si ca les pá ri zsi kong resszu sán = Vissza te kin tés III. Köz re ad ja BÓNIS Fe -
renc, Bu da pest, Ze ne mû ki a dó, 1989, 154.

64 KODÁLY Zol tán: To ron tói elô adá sok = Vissza te kin tés III. Köz re ad ja BÓNIS Fe renc, Bu da pest, Ze ne mû ki -
a dó, 1989, 165.

65 KODÁLY Zol tán: Is ko lai ének ok ta tás sal az egye te mes ze ne kul tú rá ért = Vissza te kin tés III. Köz re ad ja BÓNIS
Fe renc, Bu da pest, Ze ne mû ki a dó, 1989, 160.

66 John Curwen (1816–1880), a Tonic sol-fa mód szer ki ala kí tó ja.

67 KODÁLY Zol tán: A Corvin Ma gyar Clubban = Vissza te kin tés III. Köz re ad ja BÓNIS Fe renc, Bu da pest, Ze -
ne mû ki a dó, 1989, 175.

68 Rész le tes le írás az út ról: BERLÁSZ Me lin da: Kodály Zol tán di a dal út ja a ka li for ni ai Santa Barbarában =
Ma gyar Mû vé szet, 2017/3., 115–122.

69 Dr. Dá ni el Er nô (1918–1977) zon go ra mû vész-kar mes ter, az egye tem ze nei tan szé ké nek dé kán ja, a Santa-
Bar ba ra-i Szim fo ni ku sok igaz ga tó ja.

70 KODÁLY Zol tán: A ze nei ne ve lôk Santa Bar ba ra-i kon fe ren ci á ja elôtt = Vissza te kin tés III. Köz re ad ja BÓNIS
Fe renc, Bu da pest, Ze ne mû ki a dó, 1989, 192.



sen be szél a ze nei ne ve lés fon tos sá gá ról, a nép ze ne sze re pé rôl a tan anyag ban.

„Kell, hogy a ze ne ré sze le gyen az ál ta lá nos tan terv nek” – ál la pít ja meg.

Au gusz tus 4-én a Los An ge les-i KMAX Rá di ó nak adott nyi lat ko za tot.71 A ri por ter

Nesz lé nyi Ju dit volt. A be szél ge tés ben is mét ér de kes rész le te it mond ja el Kodály

an nak a ze ne ok ta tá si mód szer nek, amely ak ko ra kí ván csi sá got ger jesz tett a tá vo li

kon ti nen sen. Az utol só kér dés re, amely af fé le ri por te ri „men tô” kí ván csis ko dás (mit

ta ná csol az ame ri kai fô is ko lá sok nak), Kodály ezt vá la szol ta: „In kább éne kel je nek, mint

hang sze ren játssza nak, és in kább játssza nak hang sze ren, mint le mezt hall gas sa nak

vagy te le ví zi ót néz ze nek.”

Az IS ME eb ben az év ben au gusz tus 18–26-ig Interlochenben (Michigan, USA) tar -

tot ta kon fe ren ci á ját. Ezen Kodályon kí vül öt ma gyar ze ne ta nár kép vi sel te a ma gyar

ze ne kul tú rát: Szônyi Er zsé bet, Forrai Ka ta lin, Kokas Klá ra, Nemesszeghy Már ta és

Sza bó Hel ga. A ki uta zás költ sé ge it Kodály ja vas la tá ra rész ben a ma gyar ál lam fi zet te,

rá adá sul Kodály meg aján dé koz ta a höl gye ket „egy-egy ma gyar hím zé sû fe hér blúz -

zal, amit a kon fe ren ci án vi sel tek”.72

Ezen a kon fe ren ci án a fô té ma a ta nár kép zés és a kü lön fé le ze ne kul tú rák be épí -

té se a ze nei kép zés min den szint jé re.73 Kodály az au ten ti kus nép ze né nek a ze ne -

ok ta tás ban be töl tött sze re pé rôl be szélt.74 Mél tat ta a nép dal szép sé gét, sze re pét és

he lyét az egyén és a tár sa da lom éle té ben. Élet ko rok ra bont va so rol ta fel a ta ní tan -

dó anyag mi nô sé gét, jel le gét. Be szélt a nép ze nei sok szí nû ség rôl, ar ról, hogy nem

sza bad sa ját nem ze tünk da la i nál ma rad ni, an nak ala pos meg is me ré se után nyit ni

kell a ka pu kat. „Hogy meg ért sünk más né pe ket, elôbb ön ma gun kat kell meg ér te ni. Erre

pe dig sem mi sem al kal ma sabb, mint a nép dal.”75 Majd min dezt Ame ri ká ra is vo nat -

koz tat ta: „Tu dom, hogy az ame ri ka i ak szá má ra bo nyo lult kér dés: mi is az ame ri kai

nép dal? Épp most ol vas tam er rôl Bernstein né hány meg jegy zé sét: Az ame ri ka i ak sok -

faj ta ôsé rôl szól va Bernstein meg kér de zi: mi az, ami mindannyiunkban kö zös, amit 

a »ma gunk« nép ze né jé nek ne vez het nénk. Fo gas kér dés.”76

Itt in dult Forrai Ka ta lin77 nem zet kö zi kar ri er je is, aki az óvo dá sok ze nei ne ve lé -

sé vel fog lal ko zott. „1966-ig Forrai Ka ta lin pá lyá ja ki zá ró lag a ma gyar kis gyer me kek

ze nei ne ve lé sét fog lal ta ma gá ba, ha bár kül föld rôl is ol va sott és gyûj tött elô adá so kat,

ku ta tá si ta nul má nyo kat. Nem zet kö zi ér dek lô dés Forrai Ka ta lin mun ká já val kap cso -

lat ban az Interlochen, Michigan, USA hely szí nén ren de zett IS ME-kon fe ren ci án el hang -

zott elô adá sa óta ke let ke zett. Et tôl az év tôl kezd ve egész 2004-ben be kö vet ke zett
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71 KODÁLY Zol tán: A ze ne ok ta tás tár sa dal mi je len tô sé gé rôl = Vissza te kin tés III. Köz re ad ja BÓNIS Fe renc,
Bu da pest, Ze ne mû ki a dó, 1989, 197.

72 L. JACCARD: i. m. (2016), 117.

73 M. VOLK, Te re se: Music, Education and Multicultularism. Ox ford University Press, 1998, 73.
https://books.google.hu/books?id=PaeuLCnJLXAC&pg=PA73&lpg=PA73&dq=is me+1966+interlochen&
source=bl&ots=A5CcDqFAJp&sig=F2IoacJnA7TJcblu9WAXCSH7prY&hl=hu&sa=X&ved=0ahUKEwi4jJPI
mL7YAhVOJlAKHVhRDJUQ6AEIUTAG#v=onepage&q=is me%201966&f=false

74 KODÁLY Zol tán: A hi te les nép dal sze re pe a ze nei ne ve lés ben = Vissza te kin tés III. Köz re ad ja BÓNIS Fe renc,
Bu da pest, Ze ne mû ki a dó, 1989, 210.

75 Uo., 214.

76 Uo., 215.

77 Forrai Ka ta lin (1926–2004) ze ne pe da gó gus.



ha lá lig Ka ti nem zet kö zi te kin té lye, mint aki a vi lág kis gyer mek ko ri ze nei ne ve lé sé nek

te rü le tén fej ti ki mun kás sá gát, meg ala po zást nyer és ma, kö zel 8 év vel ha lá la után,

ôt te kint he tik ezen a te rü le ten a vi lág leg je len tô sebb sze mé lyi sé gé nek.”78

Az ame ri kai kon ti nen sen át élt él mé nye i rôl írott össze fog la ló já ban Kodály ezt írja:

„A leg na gyobb prob lé ma a fej lett tech ni ka össze egyez te té se az em ber ség gel. Amint 

a tech ni ka ha lad és mi nél több mun kát át vesz az em ber tôl, úgy fogy az ak ti vi tá sa.

Épp ezért a ve szély az, hogy ének lés he lyett meg nyom ja a gom bot és hall gat ja, hogy

má sok ho gyan éne kel nek.”79 A gon do lat lát no ki: mint annyi min den más, ez is be tel -

je se dett, vár ni sem kel lett rá so kat.

Tan könyv is ké szült 1966-ban an gol nyel ven: Mary Helen Richards Treshold to

Music (Be ve ze tés a ze né be) cí mû mun ká ja már Kodály esz méi alap ján író dott. Ta nít -

vá nyai így em lé kez nek a ki tû nô ta nár ra: „el is mert, sze re tett és min dig ki szá mít ha tat -

lan gé ni usz, fe le ség, anya, ta nár, kol lé ga és ba rát”80 volt. Richards egy év vel ko ráb -

ban Bu da pes ten meg lá to gat ta Kodályt.

Még ezen a nyá ron Kodályt meg hív ták elô adó nak a Music Educators National

Con ference81-re, ame lyet szin tén Michigan ál lam ban ren dez tek82. Kodály az ez idô -

ben a Stanford Universityn meg tar tott Kodály-szim pó zi u mon is elô adott. Itt Mary

Helen Richards be mu ta tóórá kat tar tott gyer me kek kel, de je len vol tak Szônyi Er zsé -

bet, Denise Bacon és má sok is. A kur zu son hasz nál ták Richards köny vét is, rá adá -

sul fej lô dé sük ben vissza ma radt gyer me kek kel. A kodályi ala po kon nyug vó könyv

alap ján vég zett ta ní tás jobb ered mé nye ket ho zott, mint más, ha gyo má nyos mód -

sze rek kel tör té nô mun ka.83

Az 1967-es stanfordi nyá ri kur zus ra is mét meg hív ták Kodályt elô adó nak. Kodály

vá rat lan ha lá la mi att Szônyi Er zsé bet vet te át a kur zust. „Ez a kur zus meg vál toz -

tat ta az ame ri kai ze nei ne ve lés ar cu la tát.”84

Kodály 1967-es ha lá la után a mód szer ter jesz té sé nek fe la da ta im már vég le ge -

sen ta nít vá nya i ra ma radt. Az interlocheni kon fe ren cia si ke ré nek ha tá sá ra az 1967-

es mont re a li EX PO85 szer ve zôi meg hív ták Szônyi Er zsé be tet, aki ze ne aka dé mis ta

ta nít vá nya i nak egy cso port ját is vit te ma gá val, ve lük mu tat ta be a mód szer lé nye -

gét. Akik kint vol tak ak kor, a mai na pig sem fe lej tik az él mé nye ket. A ma gyar kül -

dött ség a Jeunesses Mu si ca les of Canada Pavillion86-ban ka pott he lyet. A Kodály-

mód szer mel lett itt be mu tat ko zott a Martenot- (Fran cia or szág), az Orff- (Né met or -
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78 J. MOLL, Elisabeth: Forrai Ka ta lin ha gya té ka do ku men tu mok ban = Ma gyar Kodály Tár sa ság Hí rei, 2011/4.

79 KODÁLY Zol tán: Ame ri kai ta pasz ta la tok = Vissza te kin tés III. Köz re ad ja BÓNIS Fe renc, Bu da pest, Ze ne -
mû ki a dó, 1989, 216.

80 https://richardsinstitute.org/Default.aspx?pg=18

81 1876-tól mû kö dô ame ri kai ze nei ne ve lé si szer ve zet.

82 BAGLEY, Katie Brooke: The Kodaly Method. Standardizing Hungarian Music Education.
http://www.fulbright.hu/book4/katiebrookebagley.pdf

83 SZÔNYI: i. m. (1984), 36.

84 L. JACCARD, Jerry: Dal la mos Disszo nan ci ák. A ze ne nagy kö ve te Szônyi Er zsé bet. Bu da pest, Nap Ki a dó,
2016, 137.

85 International and Universal Exposition (Ex po 67).

86 http://ex po67.ncf.ca/ex po_67_jeunessesmusicales_p1.html



szág), a Su zu ki- (Ja pán) és a Ward- (Nagy-Bri tan nia) mód szer is, va la mint ki ál lí tá sok

és be mu ta tók vol tak a Jeunesses Mu si ca les-moz ga lom tör té ne té rôl is. Er dei Pé ter

kar nagy, a Ze ne aka dé mia pro fesszo ra, a Kodály In té zet volt igaz ga tó ja di ák ként je -

len volt ezen a je les ese mé nyen. Így em lé ke zik:

„Ko ra es te ér kez tünk a ki vi lá gí tott Montreálba, a ti zen öt di á kot és Szônyi ta nár nôt

né hány au tó val egy két szer négy sá vos úton vit ték be a vá ros ba, olya non, amilyet itt -

hon még ké pen sem lát tunk aze lôtt. Az tán jött az EX PO ’67 vi lág ki ál lí tás, ahol mi is

»ki ál lí tá si tár gyak« vol tunk tíz na pon ke resz tül. A kul tu rá lis pa vi lon ban az ún. Kodály-

mód szert kel lett na pon ta be mu tat nunk. Komp lex szol fézs órák vol tak ezek, Kodály pe -

da gó gi ai gya kor la ta i val, egyéb sze mel vé nyek kel. Át te kin tést ad tunk ar ról, hon nan

hova le het el jut ni ezek se gít sé gé vel. A Tricínia87, az Epig ram mák88, a 3389, a 22 két szó -

la mú90 ének gya kor la tok vol tak so ron. Min den nap volt dik tan dó, éne kel tünk kórusmû -

veket is. Na gyon moz gal mas, mu ta tós órák vol tak ezek. Egy üveg te rem ben vol tunk,

ahon nan ki fe lé csak egy ki csit le he tett lát ni, a hang is csak be lül rôl ki fe lé hal lat szott.

Én ak kor úgy érez tem, hogy fo lya ma tos és igen ko moly szak mai ér dek lô dés övez te

ezt az egész mun kát. Egyéb ként pe dig a ki ál lí tás ide je alatt más eu ró pai ze ne pe da -

gó gi ai el mé le te ket is be mu tat tak ugyan ilyen mó don.

Fe hér Ani kó: Mennyi re ké szí tet te ezt elô a ta nár nô?

A fe la dat tí pu so kat elô ké szí tet te, hisz ô min dig is fan tasz ti ku san mód sze res volt.

Az az öt éves szol fézs ta nu lás, ame lyet én magam is át él tem az ô ke ze alatt, ar ról gyô -

zött meg, hogy min den min den nel össze függ, és ah hoz, hogy a di ák ered mé nye sen

tud jon el vé gez ni egy fe la da tot, ah hoz na gyon ko moly elô ké szí tés kell... A ta nár nô elô -

ké szí tet te eze ket az óra tí pu so kat.

Fe hér Ani kó: Mit hasz no sí tott eb bôl a lá to ga tókö zön ség?

Azt hi szem, meg for dult ott min den fé le em ber. Ôk azt lát ták, hogy fi a ta lok éne kel -

nek, mu zsi kál nak egy te kin té lyes ta nár irá nyí tá sá val, né ha kéz je lez nek, né ha össze -

mo so lyog nak. Va ló szí nû leg igen so kan a lá to ga tók kö zül nem tud ták, mi is ez. Per sze

sok ze nei szak em ber is oda jött. Fô leg azért, mert Kodály 1965-ben és 1966-ban is

járt Ame ri ká ban és Ka na dá ban, és – bár er re bi zo nyí ték nincs – fel te he tô, hogy már

ak kor szó esett a ka na dai vi lág ki ál lí tá son meg va ló su ló be mu ta tók ról. A szak em be rek

te hát már vár tak min ket.”91

1968-ban in dul tak a gyô ri ze nei ne ve lé si kon fe ren ci ák, 2017-ben tar tot ták a ki len -

ce di ket. A má so dik ra 1971-ben már kül föl di ven dé ge ket is hív tak. De ek kor már

fel gyor sul tak az ese mé nyek.

Egy éves ma gyar or szá gi ta nu lás után Denise Bacon az ame ri kai Wellesleyben (MA)

meg ala pí tot ta a Kodály Mu si cal Training Institute-ot (1969), majd mint egy en nek
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87 KODÁLY Zol tán: Tricínia. 1954.

88 KODÁLY Zol tán: Epig ram mák. 1954.

89 KODÁLY Zol tán: 33 két szó la mú ének gya kor lat. 1954.

90 KODÁLY Zol tán: 22 két szó la mú ének gya kor lat. 1964.

91 FE HÉR: i. m. (2011), 59–60.



foly ta tá sa ként 1977-ben meg ala kult a Kodály Cen ter of America92. A már idé zett

Er dei Pé ter kar nagy fi a tal ta nár ként 1969-ben ke rült ki Denis Bacon meg hí vá sá ra

Wellesley-be. Nem csak a ta ní tást kel lett meg szer vez nie és vég re haj ta nia, ha nem 

a tan anya got is össze kel lett ál lí ta nia. Er dei ha tal mas mun kát vég zett, ké sôbb töb ben

kö vet ték ôt.93

„A ka li for ni ai Oaklandben 1969-ben ala pí tot ta meg Észak-Ame ri ka el sô Kodály-

prog ram ját Sister Mary Alice Hein, a Holy Names College (ma University) te het sé ges

ze ne ta ná ra, ze ne ka ri mû vész, professor emerita. Az egye te men 1963-tól 1990-ig ta -

ní tott trom bi tát, a nyá ri Kodály-kur zu so kon pe dig nép ze nét. 1966-ban Kodály Zol tán

ame ri kai elôadókörútja al kal má val a Stanford Egye te men is mer ke dett meg a nagy ma -

gyar ze ne szer zô fi lo zó fi á já val, ne ve lé si el ve i vel” – ír ja meg em lé ke zé sé ben Hartyányi

Ju dit.94

Kodály-cen te rek, Kodály-tár sa sá gok a vi lág több pont ján ala kul tak, nem csak az

ame ri kai kon ti nen sen, de Auszt rá li á ban, a Fü löp-szi ge te ken, Ja pán ban, újab ban Kí -

ná ban. Ezek jel lem zô je, hogy fo lya ma to san kép zik a ta ná ro kat, nya ran ta ál ta lá ban

kur zu so kat ren dez nek Ma gyar or szág ról meg hí vott ta ná rok ve ze té sé vel. Ka na dá ban

is meg ala kult az el sô Canadian Kodaly teacher training prog ram.

Az ame ri kai Kodály Cen ter hon lap ja sok in for má ci ót tar tal maz.95 1984-tôl a Holy

Names University Collection of American Folk Songs for Teaching már az American

Folklife Cen ter nép ze nei ar chí vu ma ként van el is mer ve.96 Kü lön bö zô szem pon tok

sze rint le het itt da lo kat ke res ni, de meg ta lál ha tó itt a nép dal elem zés mód ja is. (Igazi

„refine” search.) Saj nos a vá lo ga tás ban ma gyar nép dalt nem ta lál ha tunk.

1970-ben Kecs ke mé ten Kodály Zol tán né és Nemesszeghy La jos né Szent ki rá lyi

Már ta kez de mé nye zé sé re el in dul tak a nem zet kö zi Kodály-sze mi ná ri u mok. (Ál ta lá -

ban kétévente tart ják.)

1973-ban Oaklandben (Ka li for nia, USA) a Holy Names College97-ban meg ren dez -

ték az el sô nem zet kö zi Kodály-szim pó zi u mot. Szer ve zô je Sister Mary Alice Hein

mel lett Szônyi Er zsé bet, de meg tisz tel te je len lé té vel az ese ményt Kodály Zol tán né

is. 50 de le gált jött 17 or szág ból és mint egy 300 ame ri kai és ka na dai meg fi gye lô

volt je len. Ez újabb lö kést adott a Kodály-mód szer ame ri kai el ter je dé sé nek.98

A Nem zet kö zi Kodály Tár sa ság99 meg ala pí tá sá ra 1975-ben Kecs ke mé ten ke rült

sor a III. Kodály-sze mi ná ri um hoz kap cso ló dó II. Nem zet kö zi Kodály-szim pó zi u mon.100
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92 http://kodaly.hu/news/denise-bacon-obituary

93 FE HÉR Ani kó: Ér zel me ket köz ve tí te ni. In ter jú Er dei Pé ter rel = FE HÉR: i. m. (2011), 59.
KRISKÓ Já nos: „Kecs ke mét nek a ma gyar Salzburggá kell vál nia”. In ter jú Er dei Pé ter rel = For rás, 49. évf.
2017/12., 72.

94 HARTYÁNYI Ju dit: Sister Mary Alice Hein em lé ke ze te = MKT hí rei, 2016/4.

95 http://kodaly.hnu.edu/the-kodaly-cen ter.cfm

96 www.kodaly.hnu.edu

97 Mai ne ve Holy Names University

98 BAGLEY: i. m., 110.

99 International Kodály Society.

100 KÉ RI La u ra: A Kodály Zol tán Ze ne pe da gó gi ai In té zet meg ala ku lá sa és tör té ne te (1973–2005). Disszer tá -
ció, Eötvös Loránd Tu do mány egye tem, 2008.
http://dok to ri.btk.elte.hu/hist/kerilaura/diss.pdf



A tár sa ság nak ma 16 or szág ban van fi ók- és több he lyen in téz mény hez kö tött szer -

ve ze te.101 El nö ke ma dr. James Cuskelly (Auszt rá lia), el nök he lyet te se dr. Ne mes

Lász ló Nor bert, a Liszt Fe renc Ze ne mû vé sze ti Egye tem Kodály In té ze té nek igaz ga -

tó ja.102 A tár sa ság kétévente tart az óta is szim pó zi u mo kat a vi lág kü lön bö zô pont -

ja in, a tar tal mat ál ta lá ban spe ci á lis té mák kö ré épít ve:

1. 1973. Holy Names College, Oakland, Ka li for nia, USA

2. 1975. Kodály In té zet, Kecs ke mét

3. 1977. Acadia University, Wolfville, Nova Scotia, Ka na da: „A ze ne min den kié”

4. 1979. N. S. W. State Conservatorium of Music, Sydney, Auszt rá lia

5. 1981. Sapporo, Hok ka i do, Ja pán: „A ze ne az em be ri éle tért és ok ta tá sért”

6. 1983. Rijksmuziekacademie, Ant wer pen, Bel gi um: „A ze ne egye te mes nyelv

min den nép nek és kul tú rá nak”

7. 1985. Avery Hill College, Lon don, Egye sült Ki rály ság: „Ze ne a multikulturális

tár sa da lom ban”

8. 1987. Kodály In té zet, Kecs ke mét: „Kodály ze nei ne ve lé si mód sze ré nek for rá sa

és élet ké pes sé ge”

9. 1989. Ethniki Estia Agion Anargyron, At hén, Gö rög or szág: „Ál lan dó ér té kek az

ok ta tás vál to zó vi lá gá ban – Kodály fi lo zó fi á já nak je len tô sé ge”

10. 1991. The University of Cal gary, Cal gary, Alberta, Ka na da: „Az egye te mes ze -

nei mû velt ség fe lé a XXI. szá zad ban”

11. 1993. University of Hartford, West Hartford, Connecticut, USA: „Part ne rek a mû -

vé szet ben”

12. 1995. Cittadella Cristiana, Assisi, Olasz or szág: „A ze ne mint köl té szet – Kodály

zse ni a li tá sa és ha tá sa a jö vô re”

13. 1997. Cultural Cen ter of the Philippines, Ma ni la, Fü löp-szi ge tek: „Ke let és nyu -

gat ta lál ko zá sa: Kodály egye te mes sé ge”

14. 1999. Kodály In té zet, Kecs ke mét: „Survival és revival a kodályi örök ség ben:

Vissza a for rá sok hoz!”

15. 2001. Hel sin ki, Finn or szág: „Kodály: Az em be ri hang mint hang szer”

16. 2003. Newcastle, Auszt rá lia: „Együtt a ze né ben”

17. 2005. Leicester, Nagy-Bri tan nia: „Kodály, a tel jes em ber, és ins pi rá ci ó ja a XXI.

szá zad ban”

18. 2007. Columbus, Ohio, USA: „Éne kel jen az egész vi lág!”

19. 2009. Katowice, Len gyel or szág: „A ze ne ér té kei”

20. 2011. Brisbane, Auszt rá lia: „Kö zös cé lok Kodállyal”

21. 2013. Kodály In té zet, Kecs ke mét: „Ze ne és ze nei ne ve lés a XXI. szá zad ban –

Glo bá lis ki hí vá sok”

22. 2015. Edinburgh, Skó cia: „Éne kel ni, éne kel ni, éne kel ni – A ze nei ki fe je zés mag va”

23. 2017. Camrose, Ka na da: „Kö zös ének lés – A kodályi ze nei ne ve lés szü le tés tôl

felnôttkorig”
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24. 2019. Kuching, Sarawak, Ma lay sia: „Egy új kor szak kez de tén: Kodályi fi lo zó fia

a vi lág min den ré szén”

1975-ben meg ala kult a Organization of American Kodaly Educators103 Los An ge les -

ben. Cél juk: „Music for everyone” – és ez ön ma gá ért be szél.

1973-ban meg ala kult, majd 1975-ben megin dult a mun ka a kecs ke mé ti Kodály

In té zet ben, amely ma a Liszt Fe renc Ze ne mû vé sze ti Egye tem ré sze ként mû kö dik.

(El sô igaz ga tó ja Er dei Pé ter, mai igaz ga tó ja Ne mes Lász ló Nor bert.) A ne gye dik

gyôri ze nei ne ve lé si kon fe ren ci án a Ma gyar Kul tu rá lis Mi nisz té ri um be je len tet te 

a Ma gyar Kodály Tár sa ság meg ala ku lá sát, 1978-ban lét re is jött a Nem zet kö zi

Kodály Tár sa ság ha zai test vér szer ve ze te. El nö kei vol tak sor rend ben: Szokolay Sán -

dor, Bónis Fe renc, Szônyi Er zsé bet, Ittzés Mi hály. Mai el nö ke Ker tész At ti la.

2016-ban in dult Ma gyar or szá gon, Hol lan di á ban és Skó ci á ban egy nagy sza bá sú,

nem zet kö zi pro jekt az Erasmus+ stra té gi ai part ner sé gi prog ram já nak ke re té ben.

Meg va ló sí tá sá ban a há gai és a glasgow-i ze ne a ka dé mi ák mel lett részt vesz a vá -

rosmajori Kós Ká roly Ál ta lá nos Is ko la, a hol lan di ai nem ze ti if jú sá gi kó ru so kat fenn -

tar tó Vocal Talent Ala pít vány és a Skót If jú sá gi Kó rus (National Youth Choir of

Scotland). A kö zel há rom éves mun ka a mód szer meg újí tá sát cé loz za, de te ret ad

egy, az interneten el ér he tô, bár ki ál tal bô vít he tô kot ta gyûj te mény nek is104 a re per -

to ár bô ví té sé hez, va la mint mód sze rek nek és egyéb, a ze ne ta ní tást se gí tô el kép ze -

lés nek. Cél ja a prog ram nak az is, hogy a ta ná rok ne csak pe da gó gu sok, ének ta ná -

rok le gye nek, ha nem a mu zsi kát, a re per to árt él mény sze rû en be mu ta tó, azt jól ér tô

és hasz ná ló ze né szek. Az ezen prog ra mok ban részt ve vô spe ci á lis osz tá lyok ban 

a ta nu ló kat több fé le ol dal ról ve ze tik a ze nei írás-ol va sás el sa já tí tá sá hoz. Nem ri ad -

nak vissza a di gi tá lis esz kö zök tôl sem, de a ha gyo má nyos mód sze rek fris sí tett vál -

to za tát és a ha té kony kó rus ének lés va rá zsát is fel hasz nál ják. En nek a tel jes, sok ré -

tû, nagy sza bá sú prog ram nak el sôd le ges cél ja nem ze nei szak em be rek kép zé se. In -

kább ze né vel élô, bol dog ge ne rá ci ók ki mû ve lé se, va la mint olyan, meg fe le lô idô kö -

zök ben meg újít ha tó pe da gó gi ai mu ní ció át adá sa az ok ta tók nak, mely nek se gít sé gé -

vel az éne kó rák az ének-ze ne ta go za tos és a nem ta go za tos is ko lák ban is öröm te li

ének lés sé, ze né lés sé vál hat nak – Kodály Zol tán el kép ze lé se alap ján.

A kodályi gon do lat a ze ne em ber for má ló és bol do gí tó ha tá sá ról má ra te hát vi -

lág hí rû. Kö szön he tô ez a mes te ren kí vül an nak a sor ma gas kép zett sé gû, el szánt és

nagy sze rû ta nár nak, akik az el múlt év ti ze d ek ben fá rad sá got nem kí mél ve jár ták 

a vi lá got rö vi debb-hosszabb kur zu so kat, workshopokat tart va. Va la mennyi en a leg -

ki tû nôbb ké pes sé gû, nyel ve ket be szé lô, a bu da pes ti Ze ne a ka dé mi án vég zett ta ná -

rok, aki ket az tán több ször is vissza hív tak a kü lön bö zô or szá gok ba. Sze ren csé sek

va gyunk eb ben is: kis or szá gunk ha tal mas ér té ket adott az em be ri ség nek. Ez pe dig

már a ma gyar és a nem zet kö zi kul tú ra tör té net ré sze.
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Én magam két tá vo li kon ti nen sen jár tam Kodály-kur zust tart va: Ame ri ká ban

(USA105) és Ázsi á ban (Fü löp-szi ge tek és Kí na). Min de nütt öröm mel fo gad tak, szí ve -

sen ta nul ták a ma gyar mód szert. Magam is meg ta pasz tal tam, hogy ha mar le het si ke -

re ket el ér ni ez zel a mód szer rel, és ez nem csak az új don ság va rá zsá nak tud ha tó be.

Kodály ko rá nak pél da mu ta tó, ha tal mas ere jû és ha tá sú gon dol ko dó ja volt. A mu -

zsi ká val nem csu pán gyö nyör köd tet ni akart, azt nem csak hasz nos idô töl tés nek

aján lot ta, ha nem hitt an nak em ber for má ló, meg tar tó ere jé ben. Több mint fél év szá -

zad dal ha lá la után bát ran ki mond hat juk: min den ben iga za volt. A kot ta ol va sás meg -

ta nu lá sa mel lett a mód sze ré vel élôk ru gal ma sabb, ér zé ke nyebb, jobb em be rek lesz -

nek, él je nek a vi lág bár mely pont ján. Ha akar ják ezt, ha nem.
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Kaibinger Pál

Kodály-koncepcióagyógypedagógiaiének-zeneoktatásban

Gyógy pe da gó gus-dip lo mám meg szer zé se után nap kö zis ta nár ként kezd tem el gyógy -

pe da gó gu si mun ká mat. Cso por tom ban meg lé vô ze nei ér dek lô dé sem nek és már lé -

te zô ze nészmúl tam nak meg fe le lô en igye kez tem közelebb hoz ni a klasszi kus ze ne

vi lá gát ta nít vá nya im hoz.

A fog lal ko zá so kon lát hat tam, hogy mi lyen nagy fo kú fo gé kony ság van né mely ta -

nít vá nyom ban a ze ne ha tá sa i nak, esz köz rend sze ré nek fel is me ré sé re. Em lé ke ze tes,

má ig tar tó él ményt adó pil la nat volt, ami kor La ci, kö zép sú lyos ér tel mi fo gya té kos

ta nít vá nyom kér dé sem re vá la szol va azt mond ta, hogy az adott ze ne azt fe je zi ki,

hogy: „Va la ki meg halt, és az em be rek si rat ják ôt.”

La cit fo gya té kos sá ga nem gá tol ta meg ab ban, hogy ért se a ze ne ál tal köz ve tí tett

gon do la to kat, ér zé se ket, re a gál jon a ze ne vál to zá sa i ra, kö ves se azo kat, és sza vak ba

önt se er rôl a gon do la ta it. Ké sôbb ô lett az egyi ke a leg jobb fu ru lyajá té ko sok nak is

az is ko lá ban, no ha kot tát ol vas ni sem mi lyen for má ban nem ta nult meg, de ze nei

hal lá sá val, mu zi ka li tá sá val pó tol ta ezt a hi á nyos sá gát.

Le het-e egy sa já tos ne ve lé si igé nyû ta nu ló te het sé ges? So kan azt gon dol ják, hogy

nem. De a sze mé lyes ta pasz ta la ta im, va la mint a sza ki ro dal mi ada tok mást bizonyí-

tanak. Dr. Tóth Lász ló cik ké ben1 is er re a két for rás ra hi vat ko zik. A gyen gén lá tók

szá má ra lét re ho zott is ko lá ban ta nít va ta pasz tal ta egyik ta nít vá nya te het sé gét, aki

– lá tás kor lá to zott sá ga el le né re – má so dik he lye zett lett egy nem zet kö zi rajz pá lyá -

za ton. Ez az él mény a ké sôb bi ek ben ar ra kész tet te, hogy a sza ki ro dal mat ta nul má -

nyoz za: le het nek-e az aka dá lyo zot tak te het sé ge sek, vagy ez az eset csu pán ki vé tel

volt.

A te het sé ges aka dá lyo zott gyer me kek rôl írt mind má ig leg át fo góbb mun ka Maker

(1977) ér de me.2 A ta pasz ta la tok sze rint, ha a sa já tos ne ve lé si igé nyû gyer me kek

lehe tô sé get kap nak rá, ki tud ják bon ta koz tat ni a te het sé gü ket. Kü lö nö sen igaz ez

ak kor, ha a pe da gó gu sok ma guk is tö re ked nek ar ra, hogy a ki vá ló ké pes ség je le it

ész re ve gyék. Ne héz sé get az aka dá lyo zott ság té nye és az elô í té le tek okoz hat nak.

A szak iro da lom ada tai alap ján is mer jük azt a tényt, hogy pél dá ul a vak és a gyen -

gén lá tó egyén ugyan olyan szin tû kognitív ké pes sé gek kel ren del kez het, mint a látó,

azon ban ôk a sa ját szint jük ma xi mu mát ké sôbb érik el.

A si ke tek nél is las sabb üte mû a fej lô dés, és fô kép pen az abszt rakt fo gal mak hasz -

ná la tá ban mu tat koz nak ne héz sé gek. A hal lás sé rült te het sé ges di á kok in tel li gen ci ája

és kre a ti vi tá sa ha son ló volt az ép te het sé ge se ké hez.

A moz gás kor lá to zot tak ese té ben a kognitív fo lya ma tok ará nya és jel le ge az ép

po pu lá ci ó é val ve tek szik (Maker, 1977).3
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A ta nu lá si aka dá lyo zott ság ese tén a fi gye lem mel, az ész le lés sel és az ér zé ke lô -

ké pes ség gel le het nek prob lé mák. Ese tük ben ma gas szín vo na lú le het a kö vet kez te -

tô ké pes ség, vi szont gyen ge le het a per cep ció és a rö vidtá vú em lé ke zet.

Va la mennyi tí pus ra jel lem zô, hogy az is ko lai si ker te len ség el fe di kre a ti vi tá su kat,

ezért szin te mind egyi kük nek ala csony az ön be csü lé se.4

Ed di gi mun kás sá gom so rán el sô sor ban ta nu lás ban aka dá lyo zott gye re kek ének-

ze nei ne ve lé sé ben dol goz tam. Az ok ta tó-ne ve lô mun ka ta pasz ta la tai be bi zo nyí tot -

ták szá mom ra azt a tényt, hogy a ta nu lás ban aka dá lyo zot tak ese té ben is be szél he -

tünk mu zi ka li tás ról, ze nei te het ség rôl, ezért az egyik fô ki tö ré si pont a mû vé sze ti

ne ve lés, a si ke res ének-ze nei ok ta tás meg va ló sí tá sa le het szá muk ra.

A ma gyar nyel vû szak iro da lom ban ke vés mun ka fog lal ko zik e po pu lá ció ze nei

ké pes sé ge i nek a vizs gá la tá val. A leg al apo sabb ta nul mány e té ren Janurik Már ta és

Józsa Krisztián kö zös cik ke, amely 2016-ban je lent meg.5

A szer zôk a sza ki ro dal mi ada to kat át te kint ve meg ál la pí tot ták, hogy az ál ta lá nos

in tel li gen cia és a ze nei ké pes sé gek össze füg gé sé rôl az ed di gi ku ta tá sok a kö ze pes nél

gyen gébb kor re lá ci ós együtt ha tó kat je lez nek. Ugyan ak kor ze ne ta nu lás kö vet kez té -

ben az ér tel mi fo gya té ko sok ze nei ké pes sé gei je len tôs mér ték ben fej lôd het nek, sôt

a ze nét ta nu ló fo gya té kos ala nyok több te rü le ten is fe lül múl ják a nor mál öve zet be

tar to zó, ze nét nem ta nu lók tel je sít mé nyét (Mil ler, 1991).6

Vizs gá la tuk ban har ma dik év fo lya mos ta nu ló kat ha son lí tot tak össze, 59 eny he

ér tel mi fo gya té kos és 309 ti pi ku san fej lô dô gyer me ket a ze nei ké pes sé ge ik te rén.

A vizs gá lat ered mé nyei sze rint az eny he ér tel mi fo gya té kos ta nu lók ze nei ké pes -

sé gek fej lett sé ge át la go san 2–3 év re te he tô meg ké sett sé get je lez ti pi ku san fej lô dô

tár sa ik hoz ké pest. Ez je len tôs le ma ra dás nak tû nik, ugyan ak kor ki sebb mér té kû an -

nál, amit a ko ráb bi össze ha son lí tó vizs gá la tok más te rü le te ken mu tat tak (ma te ma -

ti kai ké pes sé gek ese té ben 3–4 év, szö veg ér tés nél 4 év a meg ké sett ség).7

A ta nu lás ban aka dá lyo zot tak ese tén te hát nagy je len tô sé ge le het a szak sze rû,

át gon dolt és tu da tos ének-ze nei ok ta tás nak. Az is ko lai ke re tek kö zöt ti ének ok ta tás

ugyan úgy a Kodály-kon cep ció alap ján tör té nik ná luk, mint a több sé gi ál ta lá nos is -

ko lák ban. Azo nos ese tük ben ezért az ének ta ní tás mód szer ta na, tan anya ga és még

az óra szá ma is.

Két kü lönb sé get is lát ha tunk: kü lönb ség adó dik a ta ná rok vég zett sé ge te kin te té -

ben, mert nem elô írás, hogy ének-ze nei kép zett ség gel kell ren del kez nie az éne ket

ta ní tó gyógy pe da gó gus nak. Ezen vál toz ta tott egy 2017. évi tör vény mó do sí tás,

amely meg en ge di a kész ség tár gyak ta ní tá sát szak ta ná ri dip lo má val, gyógy pe da gó -

gus-vég zett ség nél kül is a ta nu lás ban és ér tel mi leg aka dá lyo zot tak is ko lái szá má ra.

Lé nye ges el té rést je lent az a tény is, hogy a kö zös tan anyag mel lett a gyógy -

peda gó gi ai tan ter vek ben sze rep lô ze nei is me re tek ki sebb szám ban tör té nô ta ní tá sa
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a le he tô sé gét, a ta nu lók men tá lis és pszi chés sa já tos sá gai pe dig a szük sé ges sé gét

ad ják meg an nak, hogy ta ní tá su kat el moz dít suk a ze ne te rá pia irá nyá ba. Vé le mé nyem

sze rint a gyógy pe da gó gi ai ének ta ní tás köz tes hely zet ben van: va la hol a ha gyo má -

nyos ének-ze nei ok ta tás és a ze ne te rá pia kö zött he lyez ke dik el. Mind ket tô mód sze -

re it hasz nál ja, mind ket tô fe lé ki tér het, ép pen úgy, aho gyan ma ga a tel jes gyógy pe -

da gó gi ai szak ma is ket tôs ala po kon nyug szik: gyógy ít és ta nít egy szer re.

A gyógy pe da gó gi ai ne ve lés ki ala ku lá sá nak kez de tén – a XIX. szá zad ban – az or -

vos és a ne ve lô együtt mû kö dé se nyo mán ala kul tak ki a gyógy pe da gó gi ai ne ve lés

mód sze rei.8

A te rá pi ás gon do lat, amely a pe da gó gi á ban hosszú múlt ra te kint het vissza, 

a gyógy pe da gó gi á ban a XIX. szá zad utol só har ma da óta van je len.9

Mi u tán a gyógy pe da gó gia te rü le tén min den gyer mek más kép pen ta nul és egye di

fej lô dé si utat jár be, nem egy bi zo nyos mód szer, ha nem a szem lé let mód a meg ha -

tá ro zó. Ez pe dig a gyógy ha tá sú ta nu lá si kör nye zet meg te rem té sé vel biz to sít ha tó. 

A te rá pia ugyan is ta nu lá si szi tu á ció, amely nek vég cél ja a re ha bi li tá ció.10

A gyógy pe da gó gia te rá pia dr. Ge re ben Fe renc né át fo gó ér tel me zé sé ben „habili -

tá ciós és re ha bi li tá ci ós te vé keny sé get je lent, amely [...] se gí ti a kognitív, emo ci o ná -

lis és szo ci á lis kész sé gek és ké pes sé gek fej lô dé sé ben vagy mû kö dé sé ben fenn ál ló

za va rok, hi á nyos sá gok meg szün te té sét, [...] a meg is me ré si fo lya ma tok és a vi sel ke -

dés [...] szer ve zô dé sét.”11

En nek a de fi ní ci ó nak tel jes mér ték ben meg fe le ltet he tô a gyógy pe da gó gi ai ének-

ze nei ok ta tás is, hi szen si ke res mun kánk kal mi is se gít het jük a ké pes sé gek fej lô dé -

sét, a meg is me ré si fo lya ma tok és a vi sel ke dés szer ve zô dé sét.

Ép pen ezért a ne he zen ta nu ló gyer me kek ok ta tá sá ban-ne ve lé sé ben a te rá pi ás

jel leg ki eme lé sé vel a ze nei ne ve lés nek fon tos sze re pet kel le ne ját sza nia.

Mi ért? Egy részt azért, mert ta nu ló ink erô sen igény lik és vi szo noz zák a sze re te tet,

az emó ci ó kat. Más részt azért, mert a ze ne ta ní tá sa, az ak tív rész vé tel a ze nei fo -

lya ma tok ban ta nu ló ink nak könnyeb ben és na gyobb mér ték ben nyújt si ker él ményt,

job ban ad ön bi zal mat, könnyeb ben fej leszt, mint más te vé keny ség. Így ha té ko nyab -

ban se gít a hát rá nyos hely zet fel ol dá sá ban, s ez zel a fo gya té kos ság élet ér zé sé nek

ja ví tá sá ban és tár sa dal mi el fo gad ta tá sá ban is.  

Ese tük ben a ze nei ne ve lés a kognitív ké pes sé gek fej lesz té se mel lett nagy sze re pet

ját szik a si ker él mé nyek át élé sé vel a po zi tív énkép ki ala kí tá sá ban. Azok a ta nu lók,

akik nap mint nap szem be sül nek az zal, hogy ôk nem olyan si ke re sek a köz is me reti

tan tár gyak ta nu lá sá ban, ép pen a mû vé sze tek té ren el ért si ke rek nek kö szön he tô en

nyer het nek po zi tív ön ké pet, me rít het nek erôt, ön bi zal mat, ma ga biz tos sá got ah hoz,

hogy meg áll ják he lyü ket az élet ben.
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Mi lyen ne héz sé gek kel kell szem be néz nünk ese tük ben a ze ne ta ní tás fo lya ma tá -

ban? Ta nu ló ink nál ne he zí tett a gon dol ko dás, a fi gye lem, a me mó ria mû kö dé se. 

A ze ne ta ní tás szem pont já ból ta lán a leg fon to sabb, hogy gyak ran sé rül nek az idô ér -

zé ke lés, a mennyi sé gi gon dol ko dás, az abszt ra há lóké pes ség, a szá mo lá si ké pes ség

cso port jai. Ze ne ta nu lás kor, ének lés kor ez úgy je lent kez het, hogy a pon tos üte me -

zés, a rit mus ér té kek be tar tá sa ná luk job ban sé rül het, mint tár sa ik ese té ben.

Az ének-ze ne ta ní tá sa kor gon dot okoz hat az a tény, hogy ta nu ló ink ra jel lem zô 

a má sod la gos sé rü lé sek gya ko ribb je len lé te. Gyak rab ban for dul elô be széd hi ba,

hang kép zé si za var, ar ti ku lá ci ós prob lé ma. Gon dot je lent het a hang erô szabályozat-

lansága, ta nu ló ink mo no ton, egy han gú hang lej té se, szû kebb hang ter je del me is.

A ne he zen ta nu ló gyer me kek kö zött na gyobb arány ban for dul nak elô moz gás -

kor lá to zott, hal lás sé rült, lá tás sé rült, epi lep szi ás, ma ga tar tásza var ral küz dô, autisz -

ti kus és Williams-szind ró más gye re kek is. Több a pszi ché sen sé rült ta nu ló is.

Ér tel mi fo gya té kos sze mé lyek ese té ben há rom szor-négy szer gya ko rib bak a pszi -

chés prob lé mák, mint más sze mé lyek ese té ben. En nek okai le het nek:

– bi o ló gi ai okok: ge ne ti kai sé rü lé keny ség – csa lá di hal mo zó dás, be teg sé gek, sé rü -

lé sek, tár su ló fo gya té kos ság, gyógy sze rek mel lék ha tá sai és drog fo gyasz tás,

– pszi cho ló gi ai okok: nem meg fe le lô meg küz dé si stra té gia, ta nu lá si ku dar cok, ala -

csony ön ér té ke lés, szo ron gás, nyel vi-kom mu ni ká ci ós ne héz sé gek,

– szo ci á lis okok: prob lé más csa lá di kö rül mé nyek, mun ka nél kü li ség, szo ci á lis izo lá -

ció, ne ga tív szo ci á lis vissza jel zé sek, el uta sí tás, stigmatizáció, ir re á lis el vá rá sok.12

Az éne kó rá kon a csa lá di as lég kör ki ala kí tá sá val, az ér zel mek ki bon tá sá val, ér zel mi

min ták adá sá val, si ker él mé nyek nyúj tá sá val, a kö zös te vé keny sé gek él mé nye i vel,

öröm for rá sok biz to sí tá sá val so kat te he tünk pszi ché sen sé rült, szo ron gó, gát lá sos,

zár kó zott ta nu ló ink fel ol dá sá ért.

Fon tos azt is meg fo gal maz nunk, hogy mi lyen össze füg gést lát ha tunk az ér tel mi

fo gya té kos ság és a ze nei ké pes sé gek kö zött.

A gyógy pe da gó gi ai szak iro da lom ban a szer ve zett gyógy pe da gó gia kez de tei óta

sze re pel nek olyan ese tek nek a le írá sai, ame lyek ben a ze nei te het ség fej lett vol ta

volt meg fi gyel he tô az ér tel mi fo gya té kos ság je len lé te mel lett. A té ma el sô tu do má -

nyos ku ta tó ja Ma gyar or szá gon Ranschburg Pál (1870–1945), a gyógy pe da gó gi ai

pszi cho ló gia meg ala pí tó ja volt.

A Gyer me ki el me cí mû 1904-ben elô ször ki adott mû vé ben13 Ranschburg meg em -

lé ke zik ar ról, hogy a ze nei fel fo gás és em lé ke zet meg le pô en fej lett le het „gyen ge -

el mé jû” gye re kek nél, a töb bi ér tel mi ké pes ség el le né re. Vé le mé nye sze rint a ze nei

ké pes ség a töb bi ér tel mi élet tôl (az ál ta lá nos in tel li gen ci á tól) tö ké le te sen el szi ge telt

szel le mi meg nyil vá nu lás.

Az an gol szász szak iro da lom ban „idiot savant” (= ta nult idi ó ta, fo gya té kos tu dós)

el ne ve zés sel il le tik azo kat a sé rült in tel lek tu sú em be re ket, akik egy-egy te rü le ten
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ugyan ak kor ki vá ló an teljesítenek. A ki fe je zést 1887-ben ve zet te be Langdon Down

lon do ni or vos.

Down a fran cia ere de tû „savant” ki fe je zést olyan „gyen ge el mé jû”, te hát ér tel mi

fo gya té kos gye re kek re hasz nál ta, akik fo gya té kos sá guk mel lett kü lön le ges és rend -

kí vü li te het ség gel bír tak. Ez le he tett szá mo lá si te het ség, ma te ma ti ka, nap tár szá mí -

tás, mû sza ki ér zék, kép zô mû vé sze ti te het ség (rajz, fes té szet, szob rá szat egya ránt)

vagy ze nei te het ség. Ez utób bi, a ze nei te het ség a leg gya ko ribb és a legdrámaibb

is, hi szen azon nal ész re ve he tô és rop pant fi gye lem fel kel tô ké pes ség.

Úgy gon do lom, hogy leg ár nyal tab ban, leg kö rül te kin tôb ben a ma gyar Czeizel

End re fo gal maz za meg kér dé sünk re a vá laszt.14 Czeizel a ki vé te les tár sa dal mi tel je -

sít mény, a mû vé szi te het ség össze te vô it vizs gál ta, ele mez te. A te het ség bo nyo lul -

tabb ka te gó ria, mint aho gyan ed dig le ír ták. Négy össze te vô egymáshoz va ló vi szo -

nya, ará nya jel lem zi. Ezek:

– Az ál ta lá nos ér tel mes ség, in tel li gen cia.15

– A spe ci fi kus men tá lis ké pes sé gek: itt meg kü lön böz te tünk el sôd le ges (nyelv ér zék,

tér be li tá jé ko zó dás, em lé ke zet, ész le lé si se bes ség, szá mo lá si kész ség, a szó ta -

lá lás gyor sa sá ga, lo gi ka) és má sod la gos (mu zi ka li tás, lí rai ké pes ség, szín ér zék,

rajz kész ség, írói ké pes sé gek) spe ci fi kus men tá lis ké pes sé ge ket.16

– A kre a ti vi tás, más szó val az al ko tó kész ség. A szo ká sos tól el té rô gon dol ko dás,

önál ló vi lág lá tás, szo kat lan meg ol dá sok ke re sé se. Ez az alap ja a gé ni u szok leg -

fon to sabb ké pes sé gé nek, az „új vi lág” te rem té sé nek, „új” dol gok fel is me ré sé nek,

ki fe je zé sé nek, lét re ho zá sá nak.17

– A mo ti vá ció. Ez a meg fe le lô sze mé lyi ség je gyek meg lé tét je len ti: meg szál lott -

ság, szor ga lom, aka rat erô, ki tar tás, fe la dat tu dat stb.18

Je len tôs mû vé szi tel je sít mény re az az egyén le het ké pes, aki nél a te het ség e négy

össze te vô je egy be esik. Ezen el mé let alap ján azt is fel té te lez het jük, hogy egy-egy

ki ug ró ké pes ség a ké sôb bi ek ben a töb bi ké pes ség re is hú zó erôt gya ko rol hat.

To vább szí ne zi a ki ala kult ké pet az a tény, hogy az örök lött és a kör nye ze ti ha -

tá sok is bo nyo lult együtt ha tás ban ha tá roz zák meg a sze mé lyi ség ala ku lá sát, fej lô -

dé sét. A ki vé te les tár sa dal mi tel je sít mény te hát négy adott ság és négy kör nye ze ti

kom po nens együtt ha tá sá nak ere dô je ként jön lét re, ezt ne vez te el Czeizel End re

2x4+1 fak to ros tálentummo dell nek. A plusz egy té nye zô a sorsfak tor, amely szin -

tén meg ha tá ro zó, és sok szor vé let len sze rû sze re pet ját szik a te het ség ki bon ta koz -

ta tá sá ban.19
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Ér de kes tény, hogy van az ér tel mi fo gya té kos ság meg je le né sé nek olyan tí pu sa is,

ahol a gyen gébb men tá lis ké pes sé gek ki fe je zet ten jó ze nei ké pes sé gek kel, mu zi ka -

li tás sal pá ro sul nak. Ez a Williams-szind ró ma.

A Williams-szind ró más egyé nek egyes men tá lis te rü le te ken ki fe je zet ten gyen gék

(nagy és fi nom moz gá sok, kon cent rá ci ós ne héz sé gek, ma te ma ti ka, tér be li in teg rá ci -

ós ké pes sé gek, tér lá tá si prob lé mák, vizualitás). Más te rü le te ken vi szont jó szin tet

ér het nek el: verbalitás, nyelv ér zék, ide gen nyel vek ta nu lá sa, hosszú tá vú me mó ria,

ze nei te het ség. Ké pes sé ge i ket te kint ve ezért men tá lis aszimmetria jel lem zô rá juk. 

IQ-há nya do suk 40–80 kö zöt ti ér ték, te hát nem vé let le nül tar toz nak az ér tel mi fo -

gya té ko sok hoz.

Ugyan ak kor e szind ró ma gyak ran át lag fe let ti ze nei hal lás sal, ab szo lút hal lás sal,

át lag fe let ti ze nei te het ség gel és mu zi ka li tás sal pá ro sul. Fo gya té kos sá guk te hát nem

kor lá toz za ôket a ze nei te vé keny sé gük ben. Az or ga ni kus hát tért vizs gál va a szak -

em be rek meg ál la pí tot ták, hogy a William-szind ró más egyé nek agya át la go san 20%-

kal ki sebb a nor mál agy nál, és alak ja is szo kat lan, mert a ki seb be dés ki zá ró lag az

agy hát só fe lé ben, a tar kó- és a fa li le be nyek ben je lent ke zik. A ha lán ték le be nyek

ugyan ak kor nor má lis, vagy a nor má lis nál na gyobb mé re tû ek. Ez meg ma gya ráz za 

a té ri-vi zu á lis ér zék sú lyos fo gya té kos sá gát, il let ve a ver bá lis és a ze nei ké pes sé -

gek fej let tebb vol tát ese tük ben.

Gyógy pe da gó gu si mun kám az el múlt 38 év ben az ELTE Bárczi Gusz táv Gya korló

Is ko lá hoz kap cso ló dik. Ez az is ko la az el sô és egyet len mun ka he lyem, ahol több fo -

ko zat vé gig já rá sa után je len leg igaz ga tó ként vég zem a mun ká mat. Is ko lai és ze nei

pá lya fu tá som hoz sok szép él mény, si ker kö tô dik. Ta ní tás, kó rus ve ze tés, szak kö ri

mun ka, sze rep lé sek, hall ga tói gya kor la tok, tan könyv írás, el mé le ti elô adá sok tar tása

az ELTE Bárczi Gusz táv Gyógy pe da gó gi ai Ka ron és a Psal mus Humanus Mû vé szet -

pe da gó gi ai Egye sü let tag ja ként, az is ko lai mun kán kí vül pe dig fel lé pé sek kü lön bö -

zô ze ne ka rok tag ja ként. Va la mennyi te vé keny sé gem kö zül leg fon to sabb nak min dig

a fi gye lem fel hí vá sát érez tem ar ra a tény re, hogy na gyobb hang súlyt ér de mel ne 

a sa já tos ne ve lé si igé nyû gyer me kek ének-ze nei ok ta tá sa. Ha egy ki csit si ke rült erre

rá vi lá gí ta nom, ak kor si ke res nek ér zem magam.
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Fe hér Ani kó

A ze ne a leg fon to sabb!
Be szél ge tés a Kodály-mód szer kül föl di meg je le né sé rôl

A be szél ge tés részt ve vôi:

B. Hor váth And rea kar nagy, ze ne ta nár, a Ma gyar Kodály Tár sa ság társ el nö ke

Hartyányi Ju dit kar nagy, nyu gal ma zott mû vész ta nár, a Ma gyar Kodály Tár sa ság volt

társ el nö ke

Körtvési Ka ta lin kar nagy, mû vész ta nár, a Kodály In té zet mun ka tár sa

Mo de rá tor: Fe hér Ani kó kar nagy, nép ze ne ku ta tó, a Ma gyar Mû vé sze ti Aka dé mia

Mû vé szet el mé le ti és Mód szer ta ni Ku ta tó in té ze te tu do má nyos fô mun ka tár sa

Fe hér Ani kó (FA): B. Hor váth And rea 1977-tôl jár Olasz or szág ba ta ní ta ni. And rea,

ki mo ti vált té ged ar ra, hogy kül föl dön is ta níts?

B. Hor váth And rea (BHA): Ez egy év vel ko ráb ban kez dô dött. Volt egy TIT1 ne vû

szer ve zet, amely nek szer ve zé sé ben az Esz ter go mi Nyá ri Ze nei Egye te men Szônyi

Er zsé bet2 ve ze té sé vel kül föl di ek nek tar tot tak Kodály-mód sze res be mu ta tó kat min -

den nap 45 per ces élô órák kal. Ez két hé tig tar tott, öt cso port ban dol goz tunk. Volt

egy spa nyol cso port Ördögh Lász ló3 ve ze té sé vel, a né me te ket Sza bó Ti bor4 ve zet -

te, a fran ci á kat Kol lár Éva5, az an go lo kat Is pán Franciska6, én pe dig az ola szo kat.

Ak kor be szél tem elô ször va ló di olasz em be rek elôtt. 1977-ben a mi nisz té ri um tól

kap tam egy fel ké rést (ma sem tu dom ki nek az aján lá sá val), amely nek nyo mán Bán -

tainé Sipos Évá val7 el ju tot tunk Olasz or szág ba, Citta di Castellóba. Itt a ka ma ra ze nei

fesz ti vá lo kat Giuseppe Ju har, az A. M. O. R.8 és Domenico Cieri9 szer vez te, de Ju har

volt a meg ál mo dó ja en nek az egész Kodály-út nak. Ha lá la után fe le sé ge, Monica

Ryba szer vez te eze ket az ese mé nye ket. Ak kor már a mód szer ta ni kur zu so kat egye -

dül ve zet tem. A ka ma ra ze nei fesz ti vá lok fo lya ma tá ba be il lesz tet te a Kodály-kon -

cep ci ót. Hat van fô nek kel lett elô ad nom két hé ten ke resz tül min den dé le lôtt, dél után

két cso port ra (an gol és olasz) oszt va dol goz tunk. A mód szer is ko lai fel épí té sé tôl

kezd ve a tan köny ve kig sok min den rôl volt itt szó, és köz ben az a hat van fô ak tí -

van pró bál ko zott a Kodály-mód szer rel.
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1 Tudományos Is me ret ter jesz tô Tár su lat

2 Kos suth-dí jas ze ne szer zô, a Liszt Fe renc Ze ne mû vé sze ti Egye tem ny. tan szék ve ze tô pro fesszo ra, a nem -
zet mû vé sze

3 Kar nagy, ze ne ta nár

4 Kar nagy, ze ne ta ná r, a Mû vé sze ti Szak kö zép is ko lák Szö vet sé gé nek egy ko ri el nö ke

5 Liszt-dí jas kar nagy, egye te mi ta nár

6 Kar nagy, ze ne ta nár

7 Ze ne ta nár, a Ma gyar Mû vé sze ti Aka dé mia Ze ne mû vé sze ti-dí já nak tu laj do no sa

8 Accademia Mu si ca le Ottorino Respighi

9 Pro Musica Studium Ro ma 



FA: Hartyányi Ju dit nál jól ol vas tam, hogy az idei év lesz az öt ve ne dik a Kodály-

prog ram el in dí tá sa óta az Egye sült Ál la mok nyu ga ti part ján? Per sze amel lett Ang -

li á ban tí zszer, Ma ni lá ban, a Fü löp-szi ge te ken (ami nem egy sze rû hely szín) hét szer

ta ní tot tál, ezen kí vül jár tál Ír or szá gban és Malajziában. Hol volt a leg jobb?

Hartyányi Ju dit (HJ): Va ló ban ez az öt ve ne dik év. A San Franciscóhoz kö ze li, oak -

landi Holy Names University-n öt ven éve kezd te Sister Mary Alice Hein10 a Kodály-

prog ra mot, amely össze függ az zal, hogy Kodály Zol tán nal és Szônyi Er zsé bet tel ta -

lál ko zott, majd el jött a bu da pes ti Ze ne a ka dé mi á ra ta nul ni. Vissza tér ve ha zá já ba,

meg ala pí tot ta ezt a prog ra mot az egye tem ze nei fa kul tá sán be lül. Most ugyan a mód -

szer kül föl di éle té rôl be szé lünk, de mi itt va la mennyi en ma gyar is ko lá ban kezd tünk,

és min ket is a Kodály-mód szer sze rint ta ní tot tak. Mi ezt visszük to vább. Ma gyar or -

szá gi ta nul má nyok és ta pasz ta la tok után ke rül tünk ab ba a hely zet be, hogy kül föld re

vi het tük ezt a tu dást. Szá munk ra az a leg fon to sabb, hogy itt hon ta nul tunk, ta ní tot -

tunk és ta ní tunk, de van le he tô sé günk ar ra, hogy má sutt is dol goz zunk. Hogy hol 

a leg jobb? Azt hi szem, ez össze függ az zal, hogy az em ber hol tölt több idôt, akár

vissza já ró ként, akár egy egész évet vé gigdol goz va. Szá mít, hogy mennyi re is me ri

meg a ta nít vá nya it, azok ké pes sé ge it, és az, hogy hol lát ja a leg jobb nak a sa ját és

hall ga tói ered mé nyét. Ez a fon tos, és ha ez jó, ak kor jól érez zük ma gun kat!

FA: Körtvési Ka ta lin, mint a Kodály In té zet ta ná ra itt hon is ta nít, de ren ge te get jár

kül föld re. 2018-ban ad dig hat vagy hét he lyen vol tál már Auszt rá li á tól Ír or szá gig.

Más-e kül föl di e ket itt, a Kodály In té zet ben ta ní ta ni, il let ve a sa ját ha zá juk ban?

Körtvési Ka ta lin (KK): Bi zo nyos ér te lem ben sok kal könnyebb itt hon ta ní ta ni. Már

csak azért is, mert több idô van ar ra, hogy fej lôd je nek a hall ga tó ink. Mi az in té zet -

ben együtt ta nít juk a szol fézst és a ze ne el mé le tet, he ti két szer két és fél órá ban ta -

lál ko zunk a hall ga tók kal. Ez na gyon sok idô, meg ter he lô a ta nár nak és a hall ga tó -

nak is, de sok kal ha té ko nyabb an nál, mint ami kor ki uta zunk egy há romna pos vagy

egy-két he tes kur zus ra. Én eze ket a kur zu so kat in kább csak amo lyan be ete tô kur -

zu sok nak tar tom, af fé le fast food educationnek, mert ezek az al kal mak ar ra na gyon

jók, hogy mu tas sunk egy ke reszt met sze tet ar ról, hogy ho gyan is fo lyik a ta ní tás az

in té zet ben, de az iga zi tu dás hoz ez na gyon ke vés. A cél az, hogy ôk jöj je nek hoz zánk

hosszabb idô re ta nul ni, ne mi utaz zunk. Szó val itt hon sok kal jobb és könnyebb 

a dol gunk.

FA: Ta lán Kodály szel le mi sé ge is se gít Kecs ke mé ten... Mos ta ná ban egy re több ször

buk kan nak fel a saj tó ban olyan hí rek, hogy a Kodály-mód szer itt hon már nem él,

csak kül föl dön hasz nál ják. Hogy is van ez va ló já ban? Mi le het az alap ja ezek nek 

a vé le mé nyek nek?

BHA: Nem tu dom, hogy mi ért van nak ilyen vé le mé nyek. Az el múlt idô ben több

ese mé nyen, be szél ge té sen vet tem részt – dip lo maát adás, ku ta tás és egye bek –, ahol

bol do gan éne kel tek olyan em be rek is, akik azt mond ták, hogy so ha sem volt éne k -

órá juk és nem sze re tik az ének lést. Nem gon do lom, hogy ôk az anya tej jel szív ták

ma guk ba ezt a tu dást. Biz tos, hogy min den ki ré sze sül ze ne ok ta tás ban az is ko lák -

ban, de ta lán le het, hogy nem a mai kor el vá rá sa i nak meg fe le lô en, vagy nem olyan
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ér té kes anya gok kal ta lál ko zik. Nem mond hat juk, hogy nincs itt hon ének-ze nei ok -

ta tás. Ab ban azon ban biz tos va gyok, hogy so kat le het ne ten ni azért, hogy ha té ko -

nyabb le gyen.

FA: Va ló szí nû leg na gyon sok függ a ta nár tól is…

HJ: Ke ve set éne kel nek a gye re kek ott hon, ke vés az is ko lai óra szám, a ta nár kép -

zés leg fôbb gond ja is az, hogy az ének lés hát tér be szo rul. Kodály mód sze re pon to -

san az ének lés bôl, az ak tív ze né lés bôl in dul ki, azt cé loz za meg. Na gyon fon tos, hogy

az ének lés ne vesszen el. Egy részt a mé dia túl ten gé sé nek is kö vet kez mé nye az,

hogy ke ve set ének lünk.

BHA: Kon fe ren ci ánk ko ráb bi elô adá sa i ból több ször az csen gett ki, hogy a leg fon -

to sabb a rit mus. Ki csit úgy érez tem, hogy egy Orff-kon fe ren ci án11 va gyunk, ho lott

mi Kodályról beszélük, aki sze rint az ének lés a leg fon to sabb, ar ra épül min den.

FA: Ké rem, hogy me sél je tek éle tu ta tok leg iz gal ma sabb és leg fon to sabb ese mé -

nye i rôl!

BHA: Meg je lent egy mód szer ta ni köny vem olasz nyel ven 2001-ben. Ezt hasz nál -

ják a ta nít vá nya im Olasz or szág ban, a cí me: Dal so-mi fino ai classici12. Eb ben har -

minc fe je zet ben fog lal tam össze a Kodály-mód szer lé nye gét az olasz ta ná rok ré -

szé re, az ô ké ré sük re. 1987-ben en nek az alap anya ga Kecs ke mé ten el sô dí jat nyert

a Kodály In té zet pá lyá za tán. Az évek fo lya mán bô vült a kö tet gya kor la ti pél dák kal,

újabb ze nei anyag gal. Lé pés rôl lé pés re írom le benne a ze nei írás és ol va sás, a dal -

ta ní tá si mód sze rek, a kész ség fej lesz tés le he tô sé ge it, az az az ének-ze ne ta ní tás

mód szer ta nát. A könyv olasz or szá gi be mu ta tó ján, a ró mai Ma gyar Aka dé mi án egy

nagy sze rû olasz gyer mek kó rus mû kö dött köz re, de be mu ta tót is tar tot tam ugyan -

ak kor a Santa Cecilia Egye te men13 a Kodály-mód szer rôl, eze ken részt vett Kodály

Zol tán né is.

Van ne kem egy re pü lôkot tás fa ka na lam, amit min den ho va vi szek magammal, és

ezt min den kur zus vé gén egy-egy hall ga tó meg kap ja. A sor so lás a leg na gyobb iz gal -

mak kö zött zaj lik. Nem ze ti szí nû sza lag van a nya kán, amely Olasz or szág ban kü lön

ér de kes ség nek szá mít a szí nek mi att. Ez egy Ádám Je nô-fé le re pü lôkot ta-se géd esz -

köz, amely nek ar cot is raj zo lok. Az olasz is ko lák ban be mu ta tó kat tar tunk a szü lôk -

nek is, gyer mek já té kok kal, kis moz gás sal egy be köt ve. Gyer mek fog lal ko zá so kat is

tar tot tam ko ráb ban so sem lá tott gyer me kek nek. A meg hí vók ze ne is ko lák vagy ze -

nei egye sü le tek ré szé rôl ér kez nek, utób bi nak nagy ha gyo má nya van ott. Jó len ne,

ha ezt mi is kö vet het nénk. Leg több ször a ró mai Ma gyar Aka dé mi án tar tot tam fog -

lal ko zást.

2017-ben Kí ná ban egy tízórás workshopot tar tot tam 370 em ber nek, aki ket

azon nal két szólamban pró bál tam kéz jel zés sel ének lés re bír ni. En nek ke re té ben 15

pe kin gi is ko lás sal egy be mu ta tóórát is pre zen tál tam. Is ko lá sok kal dol goz tam Shen -

zenben is a 13. Nem zet kö zi kul tu rá lis szak vá sá ron. Két nap alatt négy fog lal ko zást

lát hat tak a lá to ga tók. Ér de kes ség, hogy az ô ta ná ruk nak – mint ki de rült – ma gyar
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12 A szó-mitôl a klasszi ku so kig

13 Conservatorio di Musica Santa Cecilia, Ró ma



tan köny vei is van nak. A gye re kek na gyon ügye sek vol tak, a ta ná ruk nak pe dig tud -

tam né hány ta ná csot ad ni. Sanghajban óvo dá sok kal dol goz tam négy al ka lom mal.

HJ: 1996-ban kezd tük egy a gyer mek ka ri fesz ti vá lok szer ve zé sét a Holy Names

Egye te men, 2007-ben az egye tem hez kö ze li temp lom ban tar tot tuk a zárógálát, mert

csak ott fért el a hét-nyolc kó rus. Ide a Kodály-kon cep ció alap ján ta nu ló gye rek -

karo kat hív tunk meg, il let ve akik nek a ta ná rai már az egye te men ta nul tak. A Fü löp-

szi ge te ken meg is mert kó ru som Llangollenben14 a kó rus ver se nyen nagy dí jat nyert,

messzi re ju tot tak. Itt vol tak az idén Sza bó Dé nes15 Cantemus-fesz ti vál ján is Nyír -

egy há zán. Ve lük so kat dol goz tam, egy szer egy más fél órás pró bán meg ta nul ták

Kodály Tánc nó tá ját és ezt a nem könnyû mû vet fo lya ma tá ban el tud ták éne kel ni.

Ez na gyon nagy öröm, mert ez azt mu tat ja, hogy he lye sen ta nul ták a mód szert, 

a szol mi zá lást és an nak al kal ma zá sát. Nem rég volt a már em lí tett oaklandi nyá ri

kur zus 50. év for du ló ja a campuson lé vô ká pol ná ban, ahol vissza té rô hall ga tó ink is

éne kel tek.

KK: A Ze ne a ka dé mi án a Kodály-fi lo zó fi á ban gyö ke re dzett Kokas-pe da gó gi át16

ta ní tom. Egyik vég zett hall ga tóm mond ta: „Vissza kap tam azt a ze nét, ami ért el -

kezd tem ta nul ni.” A pro fi vá érett ze né szek, ze ne ta ná rok el ve szí tik a ze ne tel jes be -

fo ga dá sá nak ér zé sét, meg ko pik a va rázs. Pe dig a ze ne ta nu lás nak min den szin ten

él mény sze rû nek kell len nie, és az ének lé sen ala pu ló Kodály-mód szer rel még egye -

te mi szin ten is vissza le het csem pész ni a hall ga tók szí vé be a ze nét a ze ne el mé let-

órá kon is. Ezt itt hon az anya tej jel szív ják ma guk ba a sze ren csé sek. De Malajziában

pél dá ul alap ve tô dol gok kal küz dünk. Gyak ran a két he tes kur zus az zal te lik el, hogy

meg ta nul juk, ho gyan kell meg te rem te nie az at mosz fé rát az osz tály te rem ben a ta -

nár nak a meg ta ní tan dó dal hoz. Mert bi zo nyos ér te lem ben nem a szó, a mi, a ti vagy

bár mely el mé le ti tu dás a lé nyeg. A ze ne a leg fon to sabb! Ha el tu dom va rá zsol ni 

a gye re ke ket, ak kor nyer tem. Ezt a lel ki hoz zá ál lást nem sza bad el ve szí te nünk. Bi zo -

nyos or szá gok ban ez nem okoz prob lé mát, nem az aka dé mi kus tu dás a ze ne ta ní tás

lé nye gi pont ja, ha nem az él mény. A kö zös él mény, s ezért sok kal több em bert, fi a -

talt moz gó sí ta nak ama tôr ének ka ri és ze ne ka ri szer ve zô dé sek kel. És né hol (pél dá ul

Ír or szá gban, Por tu gá li á ban) ezek az együt te sek meg döb ben tô en pro fi tel je sít ményt

nyújtanak. Né ha az az ér zé sem, hogy ná lunk a ze ne aka dé mi ai ok ta tás egy kis sé

arisz tok ra ti kus sá vált. Egy faj ta elit kép zés ben van ré szünk. Kül föl dön „ple be ju sab -

ban” né zik ezt a dol got.

Auszt rá li á ban ren ge teg ta nárt, de ren ge teg ama tôrt is ta ní tok, mert ott az ama -

tô rö ket is hív ják, be fo gad ják az úgy ne ve zett nyá ri is ko lák ba. Ez éven te egy szer

van, két hé tig tart és 6–84 év kö zöt ti ek vol tak a ta nít vá nya im. A brisbane-i kur zus

óri á si, szá zak lá to gat ják év rôl év re. Itt há rom egymást kö ve tô év ben kö te le zô min -

den ki nek szolfézsra jár ni, akár mi lyen kur zus ra is ér ke zett: ope ra éne kes, jazz-zon go -

ris ta vagy ta ná ri kur zus ra. A Kodály-ala pú szol fézs fon tos és kö te le zô min den ki nek,

és na gyon sze re tik.
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Kí ná ban – ahogy már hal lot tuk – be va gyunk dob va a mély  víz be. Rá adá sul an -

gol–kí nai for dí tó val dol go zunk. Volt olyan vá ros, ahol Kokas-pe da gó gi át ta ní tot tam

óvo dá sok nak. Itt a csend meg te rem té se volt a leg na gyobb ki hí vás. Ne héz volt el -

jut ni pél dá ul egy Bach-zon go ra da rab hoz, sok min dent ki kel lett ta lál ni gyor san, já -

té ko san.

FA: Több kö zös gon do la tot le het fel fe dez ni az el be szé lé se i tek ben, de a leg több -

ször el hang zott ta nács: a leg fon to sabb a ze ne. Kodály-mód szert, Kodály-tu do mányt

ta ní tunk, amely nek fon tos ele me a mu zsi ka.

HJ: Volt ma egy elô adás, amely a Kodály-mû vek elô adá sá ról, gya kor la ti hasz nál -

ha tó sá gá ról szólt. Volt szó itt olyan ta nár ról is, aki a Kodály-mû ve ket gya kor lás ra

hasz nál ja. Cé lunk a ta nít vá nyok el ve ze té se a ze né hez. Ha én, a ta nár sze re tem a ze -

nét, ak kor a gye rek is sze ret ni fog ja. Per sze, a gya kor lás is na gyon fon tos. De a zene

és a gye rek sze re te te a leg fon to sabb. Ha be dob nak min ket a mély víz be bár hol a vi -

lá gon, Malajziában, Kí ná ban vagy ép pen Ame ri ká ban, ezen a hely ze ten min den kép -

pen a ze ne se gít át min ket. Mit is kell csi nál ni? Hát éne kel ni! Szé pen ar ti ku lál va, jó

test tar tás sal. Ezt mind ész re vét le nül át ve szik ta nít vá nya ink.

BHA: Na gyon fon tos a ta nár sze mé lyi sé ge. Sok elô adás ban benne volt ez, na gyon

ki kell emel ni. Olasz or szág ban a ta nár kép zés te o re ti kus, meg ta nul ják, mit kell csi nál -

ni. A gya kor lat ról sem mit nem tud nak. Éne kó rán pl. fel te szik a CD-t és ad dig hall -

gat ják, amíg a gye re kek meg nem ta nul ják a dalt. Hoz zá a négy zet rá csos fü zet be

leír ják a szö ve get, mert az is hoz zátar to zik. 2005-ben fél évig ta ní tot tam egy har -

ma dik osz tály ban (Ró ma), nem is tud ták ele in te, mi az az ének fü zet. A gye re kek sze -

ret ték, hogy min dig mo so lyog tam, hogy so ha nem ki abál tam, hogy meg mond tam

mit kell csi nál ni. Pe dig én csak tet tem a dol gom. Tud tam, hogy mit fo gunk csi nál ni

ab ban a 60 perc ben. (Ott 60 perc egy tan óra és a ta nár nak van egy se géd je, vi szont

nincs tan könyv. Ezért kel lett azt ne kem meg ír ni.) Szá mom ra egy da rab a 333 ol va -

só gya kor lat ból17 is ze ne, mert van benne egy ze nei kér dés és egy ze nei fe le let. Le -

het, hogy a ne ve ol va só gya kor lat, de azt is ze ne ként kell ke zel ni.

KK: Na gyon sze ren csés em ber nek tar tom magam. Cso dá la tos ta ná ra im vol tak az

óvo dá tól kezd ve. Ép pen ezért pon to san tu dom, mi lyen ne héz azok nak a hely ze te – és

itt fô leg a kül föl di ek re gon do lok –, akik mö gött nincs ta ná ri min ta. Mert ha ne kem

pél dá ul rossz a mód szer tanta ná rom a Ze ne a ka dé mi án, ak kor a múl tam ból ve szek

pél dát.

A ta nár kép zô be na gyon fi a ta lon ke rül tem ta ní ta ni. A men to rom Kocsárné Her -

boly Il di kó18 volt, aki ha von ta meg néz te az órá i mat. Ele in te azt mond ta, hogy sok

a pe da gó gi ai hi ba, de leg alább ze né lünk az órán. De so ha sem mi re nem mond ta azt,

hogy rossz. Nem ja ví tott, ha nem öt le te ket, ta ná cso kat adott. Az ál ta la ta ní tott ze nei

anyag, és aho gyan azt ta ní tot ta, szá mom ra örök min ta. Per sze van nak gya kor la tok,

ská lák, de a ze nei anyag, ame lyet át adok, dön tô fon tos sá gú. Mes ter da ra bo kon ke -

resz tül le het él mény sze rû en ta ní ta ni ze nét.
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Fehér Anikó: A zene a legfontosabb!

17 Kodály Zol tán mû ve

18 Apáczai Cse re Já nos-dí jas kar nagy, ze ne ta nár



FA: Bíz nunk kell ab ban, hogy Kodály mód sze re má ig ha tó, fon tos és mû kö dô, aki

ez zel él, dol go zik és ta nul, az na gyon sok ra vi he ti. Rozgonyi Éva, a Ma gyar Kodály

Tár sa ság dísz el nö ke ezt üzen te szim pó zi u munk részt ve vô i nek: „El kell hin nünk, hogy

van nak ta nít ha tó, jó ra és szép re vá gyó fi a tal ja ink!” Vi gyük hí rét en nek, feltölte kez -

ve Kodály gon do la ta i val.
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