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KÖSZÖNTŐ 

Ritter Betty 

főosztályvezető 

Tisztelt Kollégák! Kedves Olvasók! 

Tavasz, megújulás, a természet újraéledése, langyos szél, rügyfakadás, harsány zöldek, nyíló 

virágok, busójárás, nagyböjt, húsvét, félelem a háborútól, tavaszi szünet, ballagás, érettségi, kerti 

munkák, kirándulás vagy valami más – vajon kinek mi az előttünk álló időszak? A köznevelési 

intézményekben ez az időszak is gazdag eseményekben, történésekben, feladatokban – és      

reméljük, egészségben is az lesz. 

Két éve kezdtük meg Évszakos c. kiadványunk publikálását. Minden eddigi számunkban –         

aktuális információk közreadása mellett – egy-egy kiemelt témában szűkebb és tágabb pátriánk 

ismert, neves szereplőinek írásait közölhettük. Kiemelt téma volt már az iskolai bántalmazás és 

annak megelőzési lehetőségei, a szövegértés, a versengés és együttműködés, az önbecsülés és 

lelki megküzdőképesség, a hagyomány és megújulás. Kiadványunk jelen számában az állandó 

rovatok (jogszabályváltozások, aktuális programok, fontos időpontok) mellett kiemelt témánk:     

„A zene mindenkié”. Témaválasztásunk oka talán nem is szorul magyarázatra: a zene, legyen az 

hangszeres vagy vokális, professzionális vagy amatőr, szárnyalásával felemeli a lelket, örömöt 

ad, gazdagítja életünket bölcsőtől a koporsóig. Megtisztelő számunkra, hogy két év óta neves 

szakemberek és közéleti, egyházi elöljárók írásait adhattuk, adhatjuk közre. Örömteli továbbá, 

hogy közölhetjük szaktanácsadóink, bázisintézményeink vezetőinek/pedagógusainak szakmai 

írásait, melyekkel megmutathatjuk a rendszerben lévő hatalmas tudást, azokat a kiemelkedő 

gyakorlatokat, amelyek köznevelési intézményeinkben megyénk élenjárói közé tartoznak.   

Szeretném, ha ez a periodika nem csupán „kiadvány” lenne, nem csupán praktikus információk 

tárháza, hanem gondolatébresztő, folytatható beszédtémát adó írások helye, és leginkább          

pedagógusok olvasóközössége. Pedagógusoknak szerkesztjük – óvodától a középfokig –        

bármely intézményfokozatban, bármely intézménytípusban dolgozzanak is pedagógus             

kollégáink. Szeretnénk a munkájukat megkönnyítő információk mellett gondolatébresztő és lelket 

megtöltő írásokat átadni. Közölt írásainkkal szeretnénk pozitív gondolatokat, inspiráló példákat és 

követhető jógyakorlatokat felmutatni annak érdekében, hogy pedagógus kollégáink ötletet,        

biztatást, támogatást találjanak a lehető legtöbb területen. Tavaszi programjaink, közöttük a       

Tavaszi Pedagógiai Napok is ezt a célt szolgálják. 

Továbbra is várjuk visszajelzéseiket, kéréseiket, honlapunkon található elérhetőségeinken. 

Végezetül figyelmükbe ajánlom előző, téli számunkban, a hagyomány és megújulás kiemelt      

témában megjelent, de a jelen szám témájához is illeszkedő, zenei témájú írásainkat is:          

Balásy Szabolcs karnagy úr és Horváth Zsolt (PFZ) igazgató úr írását. 

https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/pok/Pecs/2021/Kiadvany_tel.pdf
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Az alábbiakban a fontosabb jogszabályi változásokat gyűjtöttük egybe. Cikkünk nem tartalmazza 

a jogszabályhelyek teljes szövegét, azokat kivonatolva közöljük, esetleg csak utalunk a változás 

megtörténtére. A jogszabályok pontos megismeréséhez azok szövegének tanulmányozása 

szükséges. A jogszabályváltozások figyelésének kezdete 2021. december 1. napja, lezárása 

2022. február 28. napja. 

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 

2021.12.22-től hatályos változások: 

• A hit- és erkölcstanoktatásban közreműködő, illetve hittant oktató személyeknek azon köre 

került meghatározásra, akik a pedagógusminősítés szempontjából pedagógus 

szakképzettséggel rendelkezőnek minősülnek. (35/B. § (4)) 

2022.01.01-től hatályos változások: 

• A közalkalmazotti jogviszony vagy munkaviszony létesítésével és megszüntetésével 

összefüggésben a munkáltató jogszabályban meghatározott feltételekkel igénybe veheti, és 

foglalkoztatottjai számára nyújthatja a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. 

törvény szerinti személyügyi központ Közszolgálati Személyügyi Szolgáltatási 

Keretrendszere által nyújtott szolgáltatásokat. (61. § (9)) 

 

Az oktatási nyilvántartásról szóló 2018. évi LXXXIX. törvény 

2021.12.22-től hatályos változások: 

• A KIR alrendszerei kibővültek a hit- és erkölcstanoktatásban, a fakultatív hitoktatásban 

közreműködő, továbbá az egyházi jogi személy vagy annak belső egyházi jogi személye 

által fenntartott iskolában nem a saját felekezetnek megfelelő hittant oktatók 

nyilvántartásával.  (3/A. § (2) 1. k), 4. § (2) p), 1. melléklet XVI.) 

 

Az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. 

rendelet  

2022.01.01-től hatályos változások: 

• Az érettségi vizsgakövetelményekre vonatkozó szabályozás változott. (2. §, 3.  melléklet) 

• A középszintű, digitális kultúra vizsgatárgyból tett vizsgára vonatkozó szabályozás került be 

a jogszabályba. (41. § (2)) 

 

A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. 

rendelet 

• A nem állami köznevelési tevékenységhez kapcsolódó támogatások igénylésével, 

folyósításával, elszámolásával és ellenőrzésével kapcsolatos szabályok változtak, többek 

között a diabétesz ellátási pótlékban részesülő pedagógusok vonatkozásában. (37/C. § (2) 

ae), (2b) 37/D. § (2), 37/F. § (3) a), 37/I. § (2), 37/L. § (1), (5), 37/M. § (3) - (5), 37/N. § (3) - 

(6), 37/R. § (3), (4a), 37/S. § (1) – (2))  

 

A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 

évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. 

(VIII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 

JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK 
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  JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK 

2022.01.01-től hatályos változások: 

• A Rendelet pedagógusminősítésre vonatkozó rendelkezéseinek hatálya kiterjed az Nkt. 35/

B. § (3) bekezdésében meghatározott, hit- és erkölcstanoktatásban közreműködő, illetve 

hittant oktató személyre. (1. § (2a) d)) 

• Fizetési kategóriába sorolásra vonatkozó szabályozás került rögzítésre. (2. § (8), 3. § (5), 

6. § (3)) 

• A minősítési eljárás megismétlésének maximális számára vonatkozó rendelkezés kikerült a 

Rendeletből. (3. § (3)) 

• A részmunkaidős és óraadói foglalkoztatási jogviszonyban eltöltött munkaidő gyakorlati 

időként való elszámolásának szabályai pontosításra kerültek. (6. § (1) c), 6/A. § (4)) 

• Fejlesztőpedagógus, gyógypedagógus és konduktor munkakörben foglalkoztatott 

gyakornokok mentorálására vonatkozó szabályok kerültek megállapításra. (15/A. § (3a) - 

(3b)) 

• A pedagógus előmeneteli rendszer hatálya alá tartozó foglalkoztatott a 16. § (9) 

bekezdésben foglaltak alapján a pótlék és illetményeltérítés nélkül számított illetménye 

húsz százalékának megfelelő ágazati szakmai pótlékra jogosult. (16. § (11)) 

• A szakértőként, szaktanácsadóként foglalkoztatott pedagógusok ezentúl tizennyolc tanítási 

napon végeznek munkát az Oktatási Hivatal felkérésére. (17/A. § (6) – (7), 37. § (1a)) 

• Egyes tantárgyak tanítására vonatkozó feltételek megállapításra kerültek. (33/B. § (10), 33/

D. § bc), 33/O. § b), e), 6. melléklet 9., 10., 18., 19.) 

• A nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörök kibővültek. (2. melléklet 3., 20.a 

– 20.c) 

 

A pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről szóló 15/2013. (II. 26.) EMMI 

rendelet 

2022.01.01-től hatályos változások: 

• Az iratanyag-tanulmányozáson alapuló vizsgálatra, valamint a megyei és a járási szakértői 

bizottság feladatmegosztására vonatkozó módosítások kerültek elfogadásra. (4. § (2a), 11. 

§ (1) a), 12. § (2) a), c)) 

• A felnőttoktatásban tanuló személy vizsgálata alapján készített szakértői véleményre 

vonatkozó szabályozás került be a jogszabályba. (17. § (1a))  

 

A veszélyhelyzet ideje alatt alkalmazandó jogszabályok:  

 

A köznevelési intézményeket érintő egyes veszélyhelyzeti szabályokról szóló 36/2022.     

(II. 11.) Korm. rendelet 

2022.02.26. – hatályba lépés 

• Meghatározásra kerültek a sztrájkról szóló 1989. évi VII. törvény 4. § (2) bekezdése szerinti 

még elégséges szolgáltatások.  

Az emberi erőforrások miniszterének a veszélyhelyzettel kapcsolatos tanügyi döntései az 

oktatas.hu honlapon érhetőek el, a főoldalon a Covid-19 címre kattintva.  

Link: https://www.oktatas.hu/kozneveles/aktualis_tanev_esemenyei/covid19/

EMMI_tanugyi_dontesek 

https://www.oktatas.hu/kozneveles/aktualis_tanev_esemenyei/covid19/EMMI_tanugyi_dontesek
https://www.oktatas.hu/kozneveles/aktualis_tanev_esemenyei/covid19/EMMI_tanugyi_dontesek
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A KÖVETKEZŐ IDŐSZAK FONTOS DÁTUMAI  

A középiskolai felvételi eljárás időszerű feladatai 

2022. 03. 11. A szóbeli vizsgák vége 

2022. 03. 16. A felvételi jegyzék nyilvánosságra hozatala 

2022. 03. 21–22. Módosító időszak 

2022. 03. 23. 
A módosító tanulói adatlapok megküldése az Oktatási          
Hivatalnak 

2022. 04. 22. Egyeztetett felvételi jegyzék (végeredmény) 

2022. 04. 29. 
A középfokú intézmények értesítik a jelentkezőket a felvételi 
eljárás eredményéről 

2022. 05. 09. A rendkívüli felvételi eljárás kezdete 

A 2021/2022-es tanév kompetenciaméréseinek időpontjai   

 

A mérések időpontját a 2021/2022. tanév rendjéről szóló  

20/2021. (VI. 8.) EMMI rendelet 11. § (3) bekezdése határozza meg.  
 

A méréseket az iskoláknak e rendelet alapján 

• a 10. évfolyamon 2022. április 20. – május 3., 

• a 8. évfolyamon 2022. május 4–17., 

• a 6. évfolyamon 2022. május 18–31. 

 

közötti időszakban kell lebonyolítaniuk. A nevelési-oktatási intézmény éves                              

munkatervének elkészítése során a jogszabályban meghatározottaktól nem térhet el. 

A mérések előkészítéséhez az iskolák a tanév rendjéről szóló rendeletben                 

meghatározottak szerint szolgáltatnak adatot az Oktatási Hivatalnak.                                         

Az adatszolgáltatás határideje 2022. március 11. 

A 2021/2022-es tanév országos online méréseivel kapcsolatos tájékoztató               

információkról bővebben itt olvashat. 

https://njt.hu/jogszabaly/2021-20-20-5H
https://www.oktatas.hu/kozneveles/meresek/digitalis_orszagos_meresek/lebonyolitas/tudnivalok_idei_online_orsz_meresekrol
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Jelentkezés a 2023. évi minősítő vizsgára, minősítési eljárásra 
 

2022. március 31-ig lehet jelentkezni a 2023. évi minősítő vizsgára, minősítési eljárásra. A két 

példányban kitöltött jelentkezési lapot az intézményvezetőnek kell átadni a fenti határidőig.        

Az intézményvezető 2022. április 19-ig köteles rögzíteni a jelentkezést az informatikai támogató 

felületen. 

A keretszámokat és a jelentkezés különös feltételeit tartalmazó miniszteri közlemény, valamint a 

jelentkezési lapok és az egyéb tudnivalók elérhetők a www.oktatas.hu oldalon a Köznevelés    

menü Pedagógusminősítés / 2023. évi minősítések pontjában: 

https://www.oktatas.hu/kozneveles/pedagogusminosites/2023_evi_minositesek 

 

Pedagógus I. fokozat elérésére irányuló minősítő vizsgára azoknak a Gyakornok fokozatba     

besorolt pedagógusoknak kell jelentkezniük, akiknek a gyakornoki ideje 2023-ban jár le. 

Pedagógus II. fokozat (nem kötelező) elérésére irányuló minősítési eljárásra jelentkezhetnek 

azok a Pedagógus I. fokozatba besorolt pedagógusok, akik a jelentkezési határidőig legalább 

nyolc év szakmai gyakorlatot szereznek. 

Mesterpedagógus (fejlesztő támogató, a fejlesztő innovátori vagy az intézményvezetői              

tevékenység esetén) fokozat elérésére irányuló minősítési eljárásra jelentkezhetnek azok a      

Pedagógus II. fokozatba besorolt pedagógusok, akik rendelkeznek pedagógus-szakvizsgával, és 

a Pedagógus II. fokozatba történt besorolásukat követően legalább hat év szakmai gyakor-

latot szereztek. (Csak azok jelentkezhetnek, akik az akkor hatályos szabályozás szerint 2016. 

január 1-jétől vagy azt megelőzően (ideiglenes) Pedagógus II. fokozatba kerültek.) 

Mesterpedagógus (szakértői vagy szaktanácsadói tevékenység esetén) fokozat elérésére       

irányuló minősítési eljárásra jelentkezhetnek azok a Pedagógus II. fokozatba besorolt pedagógu-

sok, akik rendelkeznek pedagógus-szakvizsgával, a jelentkezés határidejéig legalább 14 év 

szakmai gyakorlatot szereztek, 2015. január 1. óta nem volt sikertelen eredménnyel zárult         

minősítési eljárásuk, és a szakértői, szaktanácsadói tevékenységüknek a szakterülete megfelel 

az ezeken a területeken fennálló szükségleteknek. 

Kutatótanár fokozat elérésére irányuló minősítési eljárásra jelentkezhetnek azok a Pedagógus 

II. vagy Mesterpedagógus fokozatba besorolt pedagógusok, akik a munkakörük ellátásához 

szükséges végzettséghez és szakképzettséghez kapcsolódó szakterületen szerzett tudományos 

fokozattal, továbbá a jelentkezés határidejéig tizennégy év szakmai gyakorlattal rendelkeznek, és 

rendszeres szakmai publikációs tevékenységet folytatnak. 

Mesterpedagógus/Kutatótanár fokozat megújítására irányuló minősítési eljárásra jelentkez-

hetnek azok a pedagógusok, akik 2019. január 1-jétől kerültek Mesterpedagógus/Kutatótanár    

fokozatba. 

A 2023. évi minősítési eljáráshoz kapcsolódó határidők 

2022. március 31. A kitöltött jelentkezési lap leadása az intézményvezetőnek. 

2022. április 19. Az intézményvezető rögzíti a jelentkezést az informatikai felületen. 

2022. május 10. 
A határidőben leadott jelentkezés rögzítésének elmaradása vagy 
hibás rögzítése esetén a jelentkező pedagógus kérheti az OH-tól a 
jelentkezés rögzítését vagy a hiba javítását. 

2022. június 30. Értesítés a minősítési tervbe való bekerülésről. 

2022. november 25. A portfólió feltöltése. 

http://www.oktatas.hu
https://www.oktatas.hu/kozneveles/pedagogusminosites/2023_evi_minositesek
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Tavaszi Pedagógiai Napok 

Plenáris programok 
„Gondold át!” 

színházi performansz 

  2022. március 23.  13 óra 

  Pécsi Művészeti Gimnázium, Szakgimnázium 

   és Technikum  

 

Hogyan óvjuk meg gyermekeinket  

a kiközösítéstől? – Szőnyi Lídia pszichológus előadása 

  2022. március 31.  14 óra 

  Dél-Dunántúli Regionális Könyvtár és Tudásközpont  

 

Gamifikáció, digitális pedagógia, egyéni tanulási utak – 

Prievara Tibor 

  2022. április 06.  14:30 óra 

  Dél-Dunántúli Regionális Könyvtár és Tudásközpont  

 

Mesternapok - online 

Bázisnapok 

 
 

            Regisztráció és  

               bővebb információ itt! 

 

 

https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/pok/Pecs/2022/Programfuzet.pdf
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EGYÜTTMŰKÖDÉS 

      A bűnmegelőzés közös feladatunk 

 

Kedves Pedagógusok! 

Engedjék meg, hogy tisztelettel köszöntsem Önöket a magam, valamint a Baranya Megyei   

Rendőr-főkapitányság teljes személyi állománya nevében. Merész vállalkozásom célja, hogy    

néhány gondolattal a bűn- és baleset-megelőzés fontosságára hívjam fel a figyelmüket, e nemes 

küldetésben közös gondolkodásra, szoros együttműködésre hívjam Önöket.  

Ha a megelőzésről beszélünk, mindenkinek elsőként a rendőrség jut az eszébe, hiszen a        

köztudat szerint ez a rendőrség dolga. Ez természetesen így van, azonban e területnek rajtunk 

kívül még sok résztvevője van. Gondoljunk csak mindjárt a legfontosabb egységre, a családra. 

Aztán ott van a mikrokörnyezet, a nevelési és oktatási intézmények, az egyéb jelzőrendszeri    

tagok, akikre ugyanúgy kiemelt feladat hárul. A biztonságos életmódra nevelés elsőként a csa-

ládban jelenik meg, majd ezután az óvodában és az iskolában. Optimális esetben a gyermek már 

születésekor egy védő-óvó környezetbe érkezik. Amikor járni kezd, a szülők úgy alakítják a      

környezetét, hogy a gyermek a legnagyobb biztonságban legyen. Később, ahogy felfedezi a     

világot, fogják a kezét, minden téren az alapvető tudnivalók átadására törekszenek. Az első 

években kapott viselkedésminták, életformák bevésődnek, és a gyermek személyiségének       

részévé válnak.  

Azonban nem minden helyzet ennyire egyértelmű. Sokan rosszabb körülmények között nőnek 

fel. Nem feltétlenül az anyagi, sokkal inkább a lelki hátrányokra gondolok, amikor a gyermek 

egészséges pszichés fejlődése szenved csorbát. Ekkor a magasabb szinten lévő szereplőnek 

kell közbelépni, segíteni a fejlődést, legrosszabb esetben átvenni a család szerepét. Legalább a 

felismerésig el kell jutni. Meglátni, hogy valami nem működik, valami félrecsúszott. Ehhez egy 

hatékony és jól működő jelzőrendszer szükséges.  

 

Véleményem szerint a megelőzés szereplői látják és tudják, mit kell tenniük, azonban az         

összefogás elégtelensége az összehangoltság hiányosságához vezet.  Annak érdekében, hogy 

ez az együttműködés újabb mérföldkőhöz érkezzen, a korábbiaknál szélesebb körben, illetve 

szervezettebb formában való megjelenés szükséges. 

Az együttműködésünk három olyan területre terjed ki, melyekben az érintett korosztály a          

leginkább sérülékeny. Ezek az online térben elkövetett abúzusok, a bódító hatású szerek        

csábítása, valamint a kapcsolati bántalmazások. A bódító hatású szerek virágkorukat élik.         

Ma már itt is szerepet kap az online világ, hiszen interneten keresztül minden szer elérhető, azok 

hatása azonban kiszámíthatatlan. 

A kapcsolatokban megjelenő feszültség levezetésének gyakori kárvallottjai a gyerekek. Gyakori-

ak a fizikai bántalmazások is. A szégyen, a szülő iránt érzett ragaszkodás sokszor gátat szab az 

őszinteségnek. Küldenek segélykérő jeleket, de ezek észrevételéhez érzékenynek kell lennünk.  

Az online világ szabadsága számos veszélyforrást hordoz magában. A gyermekek – és bizony 

tapasztaljuk, hogy gyakran a felnőttek is – felkészületlenül, minden tudatosságot nélkülözve      

lépnek be a virtuális világba. Ez támadhatóvá, sérülékennyé teszi őket.  
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  EGYÜTTMŰKÖDÉS 

Kiemelt területként kezeljük a biztonságos közlekedésre nevelő úgynevezett KEVE-programot. 

Ez látszólag egy közlekedésbiztonsági program, ennél azonban sokkal többről szól. Használata 

tudást ad a gyermekek kezébe, és egyben pajzs is, amely védelmet nyújt az élet számos terüle-

tén. A program értéket közvetít, az értékek fontosságára hívja fel a figyelmet.   

Végül engedjék meg, hogy az elmúlt évek programjaiban közreműködők helytállásáért köszöne-

temet és elismerésemet fejezzem ki. A gyermek- és ifjúságvédelem témakörben szervezett       

továbbképzéseinken általános tapasztalat volt a szakemberek kitartása, az áldozattá válást     

megelőző ismeretek iránti fogékonysága.  

Bízom benne, hogy az együttműködésnek köszönhetően egy új úton indulunk el, és a jövőben 

megvalósítandó közös programok hozzájárulnak majd ahhoz, hogy a biztonság, mint érték          

jelenjen meg a felnövekvő nemzedék tagjai számára. 

         

 

         

        

                                                                                            

 

Dr. Gulyás Zsolt  

 

r. dandártábornok 

megyei rendőrfőkapitány 
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HITOKTATÁS 

 

 „Hinni taníts, Uram…!” 

lehet tanítani a hitet? – 
 

Magyarországon hetente 150 ezer gyerekkel találkoznak református hitoktatók az iskolában vagy 

az egyház közösségének alkalmain. Ha az összes keresztény egyház hittanosait összeszámol-

juk, ez a Kárpát-medencében egymillió gyereket jelent. Vajon ki az, aki tanítja őket, mit tanít      

nekik, és hogyan tanítja a „hitet”? Hogyan lesz evangéliumi találkozás hitoktató és diák között az 

a heti negyvenöt perc? Az evangéliumi találkozás azt jelenti, hogy sikerül átadni a fiataloknak a 

keresztény hit lényegét, értelmüket, érzelemvilágukat és akaratukat egyaránt megszólítva. Nem a 

hittérítés szándéka vezérli a hitoktatót, hanem abban segíti a tanulókat, hogy a hittanóra ne      

csupán ismeretátadás legyen, hanem bevonódás a hit világába. Vagyis nem tesz mást, mint az 

egyéb tantárgyakat tanító tanárok, hiszen „bevonódás” nélkül – mi a keresztény pedagógiában 

ezt részesítésnek és részesülésnek nevezzük – az ismeretátadás önmagában nem érheti el     

célját, aki nem más, mint maga a diák. A keresztény pedagógia alapmondata így hangzik:           

„a gyermek Isten ajándéka”, nem csak családjának, hanem az egész nemzeti és emberi          

közösségnek. Minden módszertani, tartalmi kérdés megválaszolásának ebből a meggyőződésből 

kell kiindulnia. 

2022 a hitoktatás éve a Magyarországi Református Egyházban, azaz ebben az évben az          

eddigieknél is nagyobb figyelmet szentelünk az egyházunk által végzett hitoktatás múltjának      

felelevenítésére, jelenének elemzésére, és jövőjének gazdagítására.  

Mit jelent számunkra, keresztény és református emberek számára a hitoktatás? Feltehetnék, és 

sokan biztosan fel is teszik a kérdést: kell-e, lehet-e a hitet egyáltalán oktatni? Nem úgy van-e, 

hogy a hit némelyeknek „adatik”, másoknak pedig nem? Erre a nehéz kérdésre adott választ nem 

lehet egy kézlegyintéssel elintézni. Bár a hit valóban ajándék, ahogyan a Biblia ezt a gyermekről 

is tanítja, de a hit által kínált dolgok, az erkölcsi minták megismerését, és a hit ajándékának     

elfogadását segítheti a jó pedagógia. A hitoktatás egyik célja éppen az elfogadásához szükséges 

bizalom megteremtése. A másik cél, hogy találkozások jöhessenek létre általa. Találkozások a 

gyermek és Isten igéje között, találkozások a bibliai történetek és a személyes történetek között, 

találkozások tanuló és tanító között… Szakemberekként a pedagógusok jól tudják, milyen életet 

formáló hatása lehet a személyes hitelességnek, vonzerőnek. Ezért is állítjuk ebben az évben 

középpontba azokat, akik a hitoktatásban szerepet vállalnak. Terveink között szerepel a hitokta-

tók személyes megszólítása, lelkesítése, munkacsoportokba való szervezése. A gyermekek    

számára sort kerítünk regionális találkozókra, valamint hittan- és zsoltáréneklő versenyekre, ahol 

a tudásukat és lelkesedésüket mutathatják meg.  

„Engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket, és ne akadályozzátok őket, mert ilyeneké az Isten 

országa” – szólít minket Jézus (Mk 10,14), egyértelművé téve, hogy nem a felnőttek élettapaszta-

lata, nem a racionális gondolkozás, nem az évtizedek megérlelt döntése vezethet el Hozzá, a  

Vele való személyes találkozásig, hanem az a bizalom és őszinte ráhagyatkozás, amely a     

gyermekek sajátja. Ezért sem várhatunk a hitoktatással felnőtt korig, és ezért nem igaz, hogy 
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érett személyiség hozhat csak hitbeli döntéseket. Küldetésünkből fakadó alapvető kötelesség ott 

lenni az iskolában, amely a nevelésnek a család utáni legfontosabb színtere. Ez nem valamiféle 

újkori, modern igény részünkről. Történelmi egyházaink oktatásban való részvételének              

hagyománya egyidős a kereszténységgel. Bár sokszor, sokan próbálták a történelem során 

visszaszorítani ezt a jelenlétet (a magyar történelmet nézve különösen fájó a kommunista       

diktatúra időszaka alatti rombolás, amely az egyházi iskolákat és az állami iskolákon belüli      

hitoktatást egyaránt érintette), sohasem sikerült egészen eltörölni azt. Ennek pedig minőségi   

következménye is van, hiszen egyházaink oktatással és neveléssel kapcsolatos tudástárában 

hatalmas tapasztalat áll rendelkezésre, és a legkorszerűbb iskolák, képzések, tananyagok és 

módszerek között mindig akadt egyházi kötődésű. Ma is így van ez. Fontos feladatunk tehát    

ennek a hagyománynak a kiaknázása, és beépítése a mai feladatainkba.  

A hittanoktatás egy másik megközelítésben az egyház rendeltetéséből következik. „Menjetek el 

tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a 

Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek; 

és íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig.” (Mt 28,19-20) Ez a missziói        

parancs, amely alapján az egyházunk legfontosabb feladata (valójában minden más ebből     

következik) az, hogy elvigye Isten szeretetének, Jézus Krisztus születésének, halálának és    

feltámadásának, valamint a Szentlélek kiáradásának örömhírét minden embernek. E feladatnak 

csupán az egyik, ám annál fontosabb eszköze az iskolai hitoktatás. Mindazokat a gyermekeket, 

akiket intézményeinken és a választható iskolai hitoktatáson keresztül elérünk, vállaltan         

szeretnénk meghívni a református közösségeinkbe. Az a célunk, hogy ne az élő közösségektől 

függetlenül történjen a hitoktatás, hanem képesek legyünk megtalálni azokat az utakat, amelyek 

a hittanórákról a templomokba vezetnek: a gyermekcsoportba, az ifjúsági, azután a felnőtt       

közösségbe. 

Ugyanakkor e tevékenység nem csak az egyház feladatának betöltéséhez járul hozzá, hanem 

hasznos az egyes ember és közösségei, szélesebb értelemben véve pedig az egész társadalom 

számára.  

A gyermekek számára vonzó és hasznos, ha úgy érzik, az életük nehéz, embert próbáló         

kérdéseiben erőt meríthetnek a hitből. Ez nem csak és nem elsősorban kész válaszokat jelent, 

de olyan közösséget mindenképpen, ahol meg lehet kérdezni, hogy honnan is jövünk, honnan 

van az élet, hova megyünk, mi az életünk értelme, mit jelent az istenkapcsolat, az embertárs 

szeretete. Hiszen az életre nevelés is a hittanoktatás lényegi feladata. 

A vallásos neveléssel lehetnek rossz tapasztalatai a tanulóknak, a szülőknek, a többi               

pedagógusnak ugyanúgy, mint magának a hitoktatónak, nekünk is vannak. Ezért is fontos       

áttekinteni a „mit”, „hogyan”, a „kinek” és a „hol” kérdését. Ez a református egyház kiemelt      

feladata ebben az évben. Az emberpalánták életvilágának ismerete nélkül a legjobb szándékkal 

is lehet ártani, vagy egyszerűen csak hatástalannak lenni. A „nem hittérítés” azt jelenti, hogy a 

gyermek, a fiatal emberi méltóságának tisztelete határozza meg a tanítás mikéntjét. A hittel     

kapcsolatos tudás és meghívás kizár mindenfajta külső kényszert. Viszont lehet olyan             

vonzereje, mely a tanulót olyan keresésre, kérdésekre inspirálhatja, melyek gazdagítják értelmi, 

érzelmi életét. S a hit világában olyan erőforrásra találhat, mely családi és baráti kapcsolataira, 

később házasságára, gyermeknevelésére, munkahelyi teljesítményére is jó hatással lesz.         

  HITOKTATÁS 
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S innen már csak egy ugrás a „társadalmi hasznosság”, a nemzeti érdek. Mivel a kereszténység 

az európai és magyar kultúra egyik alappillére, értékeinek és hitvallásának ismerete a kultúra  

elsajátításához, megéléséhez is közelebb vezet, nem is beszélve arról az előnyről, melyet a    

látókör szélesítése és a befogadó hozzáállás kialakulása jelent egy olyan országban, melyre a 

vallási kultúra felekezeti gazdagsága jellemző.  

Ifjú lelkipásztorként mindig felbosszantott ez a szülői mondat, amikor gyermekeket hívtam hittan-

órára: „rosszat nem tanul, had’ menjen”. Pedig kiindulópontnak nem is olyan rossz ez. Hiszen 

hány helyen és hányszor tanulnak rosszat fiataljaink abban a világban, mely körülveszi őket, s 

benyomakodik az életükbe!? Ha más nem teszünk, csak annyit, hogy a hittanóra, az egyház      

ifjúsági közössége egy olyan szabad teret nyújt és kínál a fiataloknak, ahol ezektől a negatív    

hatásoktól védve vannak, s közben megbeszélhetik az életük nagy kérdéseit, már nem             

dolgoztunk hiába.  

 

 

 HITOKTATÁS 

Balog Zoltán 

püspök 

Dunamelléki Református Egyházkerület 
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Az éneklés és az énekes játék öröme 
Kisgyermekkori zenei nevelés Kodály gondolatait követve 

 

Állandó optimista vagyok. Akkor is, ha gyakran keserűen mondják, szájat húzogatva: „Kodály 

országában…”, és valóban van oka a keserűségnek, de most ne keressük. Hiszem, hogy a  

kisgyermekkori zenei nevelésünkben még mindig nincs veszve minden. Köszönhetjük ezt      

éppen Kodálynak és tanítványának, Forrai Katalinnak, illetve mindazoknak a kiváló szakembe-

reknek, nevelőknek, pedagógusoknak, akik bölcsődések, óvodások zenei nevelését fontosnak 

tartják és kiválóan művelik. 

Néhány kiragadott kodályi elv a kisgyermekkor kapcsán 

Nagyon korán kezdődjék a kisgyerek zenei nevelése – tanácsolja Kodály –, melyben nagy    

szerepet kap az édesanya, a család. 

Hangsúlyozta azt is, hogy a zenei nevelés alapja a saját néphagyományuk legyen, amit ki kell 

egészíteni más népek dalaival és művészi értékű, komponált gyerekdalokkal. 

Ugyanilyen fontosnak gondolta a legkisebb gyerekek esetében, hogy ne hangfelvételekkel     

találkozzanak, hanem élő énekszóval, élő hangszerjátékkal. Elengedhetetlen a személyes  

kapcsolat. 

Sokat olvashatunk az írásaiban az értékes zenéről. Meg kell válogatnunk, hogy mit adunk a  

kicsiknek, figyelembe véve az életkori sajátosságokat. 

Kodály útmutatásai szerint az éneklés álljon a zenei nevelés központjában. Még a hangszerta-

nulást is sok éneklés előzze meg. 

Természetesen nagyon fontos a tanító, a nevelő személye, aki igazi élményt tud teremteni a 

kisgyerek számára a művészet, a zene eszközeivel. 
 

Zenei nevelés a családban – Ringató-módszer 

Sok évvel ezelőtt, 1991-ben indítottam útjára egy 

olyan foglalkozástípust kisgyermekes családoknak, 

amely azelőtt még nem létezett. Magam sem      

gondoltam akkor, hogy új „műfaj” születik. A Ringató 

foglalkozásokon a fent említett zenei nevelési        

elveket követjük. A Kodály-koncepcióban létező, de 

a gyakorlatban még meg nem valósított hiányzó 

láncszemnek is nevezhető a Ringató. Néhány      

hónapos kortól az óvodáskor kezdetéig várjuk a   

foglalkozásokra gyerekeket, szülőkkel, nagyszülők-

kel.  
 

Mi a Ringató foglalkozások célja? 

Mindenekelőtt fontos a zenei élménynyújtás, hogy a 

résztvevő felnőttek és gyerekek átéljék a  közös      

Forrás: Gróh Ilona 

A ZENE MINDENKIÉ 
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  A ZENE MINDENKIÉ 

játék és éneklés örömét. A cél, hogy a szülők megtanuljanak egy könnyen énekelhető,  zeneileg 

értékes dalanyagot. Kedvet ébresztünk a szülőkben az énekléshez, bátorságot adunk, segítünk. 

Megmutatjuk, hogy együtt énekelni jó, hogy a magyar népdal szép, nem tandallá, leckévé       

korcsosult valami, hanem öröm. Szeretnénk, ha az éneklés, mondókázás és az énekes játék a 

családok hétköznapjainak részévé válna. Nem célunk a fejlesztés! A hagyományos Ringatókon 

olyan kicsi gyerekek vesznek részt, hogy egészséges gyerekek esetében ebben az életkorban 

nincsen direkt tanítás, szándékos fejlesztés.  

A foglalkozások jellemzői 

A hagyományos Ringató nem műsor. Közösen – a résztvevő felnőttekkel – hozzuk létre a       

foglalkozás élményét, és bízunk abban, hogy a szülők otthon énekelni fognak a maguk és a   

gyermekeik örömére. A foglalkozások harminc percesek, szerkesztésüket a sok ismétlés, de 

mégis változatosság jellemzi. Zenei anyaguk, építkezésük erősen hat az érzelmekre. 

Hangsúlyozni szeretném, hogy a tanítás nem a kicsinyeknek, hanem a felnőtteknek szól.             

A gyerekek az énekes játékokban mindig önként vesznek részt. Örülnek a mondókáknak, a        

huncutkodásnak, az ölelésnek, a lüktető dallamoknak vagy éppen a döcögtetésnek, lendületes 

mozdulatoknak. Ha pedig nem, ha úgy tűnik, hogy semmit nem csinálnak, egyáltalán nem       

figyelnek, az sem baj. Hallanak, hallgatnak minket vagy éppen eltotyognak a felnőttek öléből.  

Kitartó figyelemről egyáltalán nem beszélhetünk még ebben a korai életszakaszban. Körülvesz-

szük a gyerekeket a közös énekkel, ritmikus, mozgásos ölbéli játékokkal és az olykor                

varázslatként megszülető csenddel.  

Talán meglepő, de szinte teljesen tárgyi eszközök nélkül zajlik a foglalkozás. A különféle zenei 

elemekből, zenei színekből állítjuk össze az eszköztárunkat, melyet a foglalkozásvezető          

személyisége, tudása tesz teljessé. Hangszert csak a foglalkozásvezető használ. A gyerekek   

kezébe még egyszerű ritmushangszereket sem adunk, ha csoportban vannak. (Tehát otthoni 

helyzetre nem érvényes!) A ritmushangszerek használatát óvodában, iskolában javasolnám.  

A kisebb gyermekek mozgása még nem annyira fejlett, hogy csoportosan, egyöntetűen tudnának 

"zenélni”. Csak zörögnének. A vezényszóra történő közös dobolástól, rumbatök, csörgők, külön-

féle ritmusbotok csoportos használatától, a túlirányítástól – „fogd meg a kisgyerek kezét és       

üssétek együtt a mérőt” – pedig tartózkodunk. Játékok, bábok sem kerülnek elő a fél óra alatt. 

Ezek a látványos eszközök nehezítenék a céljaink megvalósítását. Nem is akarjuk erősen        

motiválni a gyerekeket ilyesmivel.  

Fotó: Fiskus Olga 
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A Ringató-módszer, amely mára bejárta a Kárpát-medencét, több távoli európai országot,        

eljutott a tengeren túlra is, 2021 szeptemberében Magyar Örökség-díjat kapott. Hálás vagyok a 

több mint 150 tanítványomnak, kolléganőmnek, akik hittel és odaadó szeretettel foglalkoznak a 

kisgyermekes családokkal. 

Zenei nevelés a bölcsődék és az óvodák életében 

A kisgyermekkor intézményesített zenei nevelésének módszertanát Forrai Katalin dolgozta ki 

Kodály útmutatásai alapján. Először az óvodai módszertant az 50-es években, majd később a 

bölcsődeit is. Azóta se született hasonlóan átgondolt, minden tekintetben magas szintű,  világ-

szerte elismert zenei metodika a bölcsődék és óvodák számára sem idehaza, sem külföldön. 

Elfogult vagyok? Lehet, de talán nem vagyok egyedül a véleményemmel. Több mint húsz évig 

dolgozhattam együtt Forrai Katalinnal, a kisgyermekkori zenei nevelés világhírű professzor asz-

szonyával. A Ringató-módszer egyes elemei is az ő tanítása szerint alakultak.  

E két intézménytípus – bölcsőde, óvoda – a szervezeti formák viszonylagos kötetlenségéből   

fakadóan (nincs órarend) sokat tehet a művészeti nevelésért! 

Forrai Katalin azt írja, hogy a bölcsődés gyerekek zenei nevelésének célja a figyelem, az         

érdeklődés felkeltése. Az énekszó, a lüktető dajkarím – 

amely mindig egy-két kisgyerekhez szól –   serkentse ön-

kéntes mozgásra a kicsiket. Az énekes kezdeményezé-

seknek a bölcsődében nincsen meghatározott idejük, idő-

tartamuk, sohasem szervezettek. A meghallgatásra, han-

gulatkeltésre felcsendülő dalok a zenehallgatásra szokta-

tás kezdetét jelentik. Képeskönyv-nézegetés közben, va-

lamilyen játékeszközzel vagy „csak úgy” is lehet énekelni 

a gyerekeknek. Az ölbéli játék a nevelő és a gyermek két-

személyes, meghitt kapcsolatát jelentse, ami igazi öröm-

forrás a kicsik számára. A gyerekek részvétele ezekben a 

helyzetekben mindig önkéntes, ahogy a  Ringató mód-

szertanában is utaltam erre. Szerencsés az a bölcsődés 

csoport, ahol a  kisgyermeknevelők hangszeren játsza-

nak. A bölcsődében nem kapnak feladatot a gyerekek, 

nincs didaktika és elvárás, de a zenei nevelést tervezniük 

kell a nevelőknek. Megfelelő zenei és pedagógiai légkör-

ben cseperednek azok a kicsinyek, akik sokat 

„hangicsálnak”, próbálgatják az éneklést, mondókázást, 

akár a saját halandzsa nyelvükön. Ha ezt tapasztalja a 

kisgyermeknevelő, akkor biztosan jól végzi a dolgát. 

Annak a kisgyereknek, aki bölcsődés volt, könnyebb beilleszkednie egy új, óvodai közösségbe. 

Sokat segít ebben éppen a már ismert dal, az ölbéli játék, a mondóka, mellyel majd az            

óvodában is találkozik. A nagycsoportos bölcsődések zenei nevelése még nagyon hasonlít a 

kiscsoportos óvodások énekes kezdeményezéseihez. A legkisebb óvodások részvétele nem   

kötelező ezekben az énekes, játékos helyzetekben. Az ölbéli játékokat azonban fokozatosan   

felváltják a körjátékok. Az életkori sajátosságok figyelembevételével elindul a rendszerezett, 

egymásra épülő zenei képességfejlesztés több területen is: éneklési készség, zenei hallás,     

  A ZENE MINDENKIÉ 

Fotó: Fiskus Olga 
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ritmusérzék, formaérzék, kreativitás fejlesztése. Az óvodai zenei nevelésben a dalosjáték kap   

főszerepet. Minden fejlesztési feladat alapjául a jól ismert dal, körjáték szolgál. Forrai Katalin azt 

mondta, hogy semmit nem ér az az énekfoglalkozás, ahol nem játszottunk egy jót, nem született 

meg zenehallgatás közben az áhítat vagy a felszabadult nevetés. Itt jegyzem meg, hogy ideális 

esetben az óvodai zenehallgatás is az óvónő éneke, hangszerjátéka. Nem szabad tehát elfelejte-

ni, hogy a zenei nevelés művészeti nevelés, mellyel az érzelmekre hatunk. A fejlesztő feladatok 

mellett első helyen az élmény, az éneklés és az énekes játék öröme áll!  

Ahogy írtam már, állandó optimista vagyok, mert azt tapasztalom, hogy az éneklés, a zene      

örömet ad gyerekeknek, felnőtteknek egyaránt. Természetesen ismerem az iskolai énektanítás 

problémáit. Mi lenne a teendő, hogy az óvoda után a folytatás, az ének tanítása, tanulása           

ne „gyötrelem, hanem öröm legyen”? Az énekórák számának növelése az iskolában, és jó        

pedagógusok képzése. Kodály szerint: „Sokkal fontosabb, hogy ki az énektanár Kisvárdán, mint 

az, hogy ki az Opera igazgatója. Mert a rossz igazgató azonnal megbukik, de a rossz tanár      

harminc éven át harminc évjáratból öli ki a zene szeretetét.” 

…és végül 

Nagyon jó tanároktól tanultam. Emlékszem a hangjukra, a tekintetükre, a mozdulataikra.          

Mérhetetlen tudást kaptam tőlük. Emellett emberségre, jóra neveltek, miként a szüleim is. Úgy 

tudom meghálálni nekik mindezt, hogy amire csak képes vagyok, azt mind továbbadom a rám 

bízottaknak. 

 

 

                                                                                                           

                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

Gróh Ilona 

 

zenepedagógus,  

a Ringató alapítója 
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A zene mindenkié 

 

A zene az enyém, a Tied, az övé — mindannyiunké. Először persze, nem gondolkoztam ilyen 

dolgokon. Szüleim azt mondják, hogy zenetanár rokonunk egy éves koromban azt mondta,      

figyeljenek oda rám, mert nagyon jó a ritmusérzékem. Erről persze én nem tudtam. Arra is        

emlékeznek szüleim, hogy kiscsoportos óvodás koromban, a Szent Margit Óvodában, gitárt     

kértem karácsonyra, és utána otthon pengetve énekeltem saját “átirataimat” az óvodás dalokról. 

Valaki azt mondta, hogy pont úgy mozogtam a gitárral, mint Mick Jagger. Van is fénykép erről, 

persze az nem mutatja a mozgást, csak egy pillanatot. Tényleg, mintha beállítottak volna, pedig 

erről szó sem volt. 

Négyéves voltam, amikor Dani bátyám már hét, és ő zeneiskolába járt, zongorára. Ezért            

karácsonyra pianínót kaptunk. Szentestére karácsonyi csomagként fehér terítővel becsomagolva, 

átkötve egy nagy ajándék állt a fa mellett. Nagy izgalom volt, amikor megláttuk a vadonatúj,     

csillogó, fekete zongorát! Szenteste odaálltam a zongora mellé — és azóta nem jövök el mellőle. 

Akkor még felfelé kellett – állva – a kezemet tartani, hogy a billentyűket le tudjam ütni. Négy- és 

hatéves korom közt rengeteg időt töltöttem a hangszerrel. Próbálgattam a hangokat, hogyan 

hangzanak külön és együtt, miért vannak fehér és fekete billentyűk. Saját dallamokat találtam ki.  

Alig vártam, hogy hatéves legyek, és zongoraórára járhassak. A zeneiskolai felvételin               

Burkus Magdi néni azt mondta édesapámnak, hogy nagyon tehetséges vagyok. Ceruzával      

kopogni, tapsolni, dallamot énekelni kellett. Vajon, hogy látta ebből, hogy mi rejlik egy kis         

hatévesben? Megyimóreczné Schmidt Ildikó Artisjus díjas zongoratanárnő tanított végig a Liszt 

Ferenc Zeneiskolában, majd az érettségiig a Művészeti Gimnáziumban. Sok-sok órát tartott, nem 

sajnálta az időt, tanórán kívül is sokat foglalkozott velünk, programokat szervezett, versenyekre 

vitt. Nagyon jó volt, nagyon hálás vagyok neki, a zongorajátékban az alapokat neki köszönhetem. 

Szüleim soha nem mondták, hogy gyakoroljak. Az volt az elvük, hogy a lehető legtöbb dolgot 

megmutassák nekünk, és lássuk a világ érdekességeit. Már féléves koromban repülővel utaztam 

Párizsba, ahol Édesanyámnak voltak tudományos konferenciái. Mindenhova vittek, hogy sok    

élményünk legyen, rengeteget lássunk. Egész kicsi korunkban már sok országban jártunk.     

Sportokra vittek, úszni, korcsolyázni, jéghokizni, teniszezni, focizni. Erősödjünk, szerezzünk bará-

tokat. És mindenféle különórára. Két nyelvet babakorunk óta tanítottak nekünk, majd minden    

évben kivittek egy hónapra Németországba iskolába, hogy megtanuljuk a nyelvet. Azt segítették, 

hogy találjuk ki, mi érdekel bennünket. Figyelték, és segítettek, ha valaminél “megálltunk”, ha  

valami érdekelt bennünket. Édesapám azt mondta, ha felfedezzük, hogy mi érdekel bennünket, 

abban biztosan tehetségesek vagyunk, azt szeretni fogjuk, és érdekes, nem unalmas, hanem  

tartalmas felnőtt életünk lesz. Nagyon hálás vagyok szüleimnek, hogy ennyire figyeltek ránk, és 

ilyen sok mindent megmutattak nekünk. 

Mint kiderült és kialakult, számomra a zene vált a legfontosabbá, ahogy Dani bátyám számára a 

természettudományok. Gimnazista korában rendszeresen elsők közt volt az országos kémiai és 

biológiai versenyeken, a magyar diákolimpiai csapat tagjaként számos olimpián részt vett, a     

legérdekesebb a teheráni volt. Most pedig a Cambridge-i Egyetemre jár, orvosi tanulmányokat 

folytat. 
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A zenébe, a zene hallgatásába, gyakorlásába, játszásába belenőttem. Ez érdekelt mindig a     

legjobban. Hazajöttem az iskolából vagy bárhonnan, akár a családdal együtt, messziről             

hazaérve, azonnal futottam a zongorához. Édesanyám azt mondta, iskola után mindig a zongora-

játékomból tudta, hogy mi volt az iskolában. Kihallotta, hogy elmeséltem a zongorán keresztül, 

hogy mi történt aznap. 

Nem tudom megmondani, miért szeretem a zenét, és miért fontos, a legfontosabb tevékenység 

életemben. Édesapám azt mondja, hogy a zene az elménk mélyén rejlő bonyolult működések 

eredménye. Ugyanaz a képességünk, amely létrehozza a tudást és a tudományt, a jó (és sajnos 

rossz) cselekedeteket, hozza létre, sajátos működésével a zenét. A zene tehát egészen közel 

van hozzánk, amennyire saját magunkhoz mi közel vagyunk, azon a szinten, ahogy erről nem is 

tudunk. A zene azonos velünk, ahogy saját tudásunk és érzelmeink is azonosak velünk. 

Édesapám agykutató barátja azt állítja, hogy az agy működését elektromos módon vizsgálva, 

olyan struktúrák tárhatók fel, amelyekhez, ha színek helyett hangot kapcsolunk, valódi zeneszerű 

zörejeket hallunk. Ez persze az idegrendszer külső, fiziológiai működése. A zene viszont belül, 

az elmében születik meg, ahogy az is, hogy tudunk magunkról. 

A klasszikus zenére utalok, arra a hihetetlenségre, amit Johann Sebastian Bach, Wolfgang Ama-

deus Mozart, Ludwig van Beethoven, Franz Schubert, Liszt Ferenc, Bartók Béla és még több 

más zseni adott nekünk. Megmagyarázhatatlan, ahogy mi magunk is, még önmagunk számára 

is, megmagyarázhatatlanok vagyunk. 

A zene mindannyiunké, hiszen emberek vagyunk, és minden emberben megszületik a zene.     

Néhány zseniben pedig úgy születik meg, hogy újra meg újra hallani akarjuk, azt akarjuk, hogy 

belénk költözzön. 

A zene szerzése, a zene előadása és a zene hallgatása három különböző tevékenység. Ha kész 

a mű, a zeneszerző maga is hallgatója saját zenéje előadásának – át kell adnia az előadó        

művésznek, és attól fogva már nem is ura annak, hogy mi történik. Az előadónak nagy a szabad-

sága, a kottából hangzással egyetemességet formálhat. A hallgató pedig önmaga és a maga    

által hallott zene teljes ura. Mindannyiunknál van a zene, és nincs senkinél sem kizárólagosan. 

Táplál bennünket, és mi is tápláljuk rajta keresztül a többi embert. 

Bármiben is veszünk részt, zeneszerzésben, előadásban, hallgatásban, figyelemre, összpontosí-

tásra, szorgalomra van szükség. És munkára. Igen, nem csak a zeneszerzőnek kell lehetőleg 

mindent megtanulnia a zenéről, és nem csak az előadónak kell hangszerét ismernie és állandóan 

gyakorolnia. A hallgatónak is készülnie kell, ha azt akarja, hogy a klasszikus zene a maga lehető 

legnagyobb teljességével feltáruljon számára. 

A zene gazdagabbá, szebbé teszi az életet. Szinte állandóan gyakorlok és a zenén gondolko-

dom. Úgy érzem, amikor játszom, másoknak nagy örömet okozok. Ez lelkesít, bátorít és erőt ad, 

hogy még többet dolgozzak. A zenével szebbé tehetjük életünket. A zene a tiszta boldogság. 

Boros Mihály 

Junior Prima díjas,  

a Magyar Klasszikus Zene Ifjú Nagykövete díjas  

zongoraművész  
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RENDEZŐELVEK ÉS HANGSÚLYOK AZ ÚJ NAT ÉNEK-ZENE 

KERETTANTERVÉBEN 

 

„A zenei nevelés Magyarországon Kodály Zoltán által megalkotott filozófia és tevékenység-

központú módszer alapján valósul meg”. (NAT, 2019) 

Kodály nemzetnevelő koncepciójából a lehetőségekhez képest minél többet kell megvalósítani. 

A koncepció lényegi eleme, hogy minden gyermeknek esélyt kíván adni a kulturális 

felemelkedésre. A magyar kultúrába ágyazottsága egyértelművé teszi, hogy egy nemzetnevelési 

program nélküle nem képzelhető el. Az utóbbi évtizedekben megszólaltak szkeptikus hangok, sőt 

születtek zenei nevelési programok, melyek kétségbe vonták Kodály nevelési eszméinek 

korszerűségét, mert nem voltak tudatában annak, hogy koncepciója a magyarrá és emberré 

nevelés maradandó értékű eszköze. 

„Mielőtt más népeket akarunk megérteni, magunkat kell megértenünk. Semmi sem alkalmasabb 

erre, mint a népdal. Erre az alapra épülhet olyan zenei műveltség, mely nemzeti, de lelket tár 

minden nép nagy alkotásainak. Értékmérőt is kap a népdallal, aki e századok csiszolta 

tökéletességhez méri, amit hall: nem tévesztik meg többé hamis bálványok..." (Kodály Zoltán)  

Mint a mostani, úgy a korábbi NAT-ok is vallották, hogy az elsődleges élményforrás az éneklés, 

mert a zene legközvetlenebbül ezen keresztül hatol be a lélek belsejébe. Elsődleges zenei 

anyaga a magyar népdal, mely a magyar lélek tükre. 

A NAT és kerettanterve a rendezőelvek és hangsúlyok újragondolásának lehetőségével próbál 

élni. A zenei műveltség fogalmának un. „ismeretközpontú”, egyoldalú értelmezésén kíván 

túllépni. Elsőként említeném a dalanyag kiválasztásának és elrendezésének szempontjait. 

A népdalok születésének motivációi eligazítanak bennünket! Hogyan született a dal? Az emberek 

maguknak házakat építenek jól zárható ajtókkal, ablakokkal, hogy megvédjék őket a természet 

viharaitól, a hótól, naptól, jégtől, széltől, hidegtől, melegtől. Az ember a lélek viharai ellen pedig 

kitalálta a dalt! 

A dal szükségletből született. Az emberi lélek egészségének biztosítéka.  

A magyar népdalban egy nép legnemesebb értékei őrződnek meg: érzelmi tartás, kedélyvilág, 

vérmérséklet, temperamentum és a tipikus, minden korra érvényes élethelyzetek, érzelmi 

megnyilvánulások. 

A népdalok esetében ezen életszerű rendezőelveket az életkori sajátosságoknak megfelelően 

kívántuk munkatársaimmal együtt érvényesíteni, és nem a régi és új stílus, dallami és ritmikai 

elemek tanítása, az ismeretek átadásának megszokott mintája szerint; egyszóval, nem iskolai 

tandalokként kezelve kívántuk felépíteni a tananyagot. 

Ez persze nem azt jelenti, hogy ezeket az ismereteket nem tanítjuk meg, de a népdal 

születésének élethelyzetei adják a motivációt, melyekben mindannyian megtalálhatjuk 

önmagukat, így tanulóinkat is inkább érdekeltté tehetjük a befogadásra.  

Melyek azok az élethelyzetek, melyek köré rendeződnek a dalok: pl. szerelem, csalódás, 

barátság, munka, mindennapi élet, ünnepek stb. 

  A ZENE MINDENKIÉ 
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Egy-egy élethelyzet megélésnek tapasztalatával, élményével gazdagítanak bennünket a jól 

megválasztott dallamok. 

Vegyünk két példát a 14–16 éves korosztálynak szánt dalanyagból. Ebben a korban a 

párkeresés, a szerelmi viszonyok erősen foglalkoztatják őket. A „Szeress egyet s legyen szép” c. 

magyarszováti népdalban megtalálhatják önmagukat. 

„Szeress egyet, s legyen szép, ha szenvedsz is, legyen mért. 

Nincs édesebb, mint a méz, ki kit szeret, arra néz.  

Lám én szőkét szeretek, ha ránézek, nevetek. 

Se nem kicsi, se nem nagy, éppen hozzám való vagy. 

Gyere rózsám, gyere már, mer' a szívem téged vár.” 

A csalódás megélése ma sem más, mint volt generációkon keresztül! 

„Én is voltam, mikor voltam, virágok közt virág voltam, 

de rossz kertészre akadtam, keze között elhervadtam, 

Verd meg Isten azt a helyet, ahol az én rózsám termett, 

nem termett az más egyebet, csak a sok keserűséget.” 

 

Horatius szerint a művészet küldetése „prodesse et delectare”, vagyis tanítani és 

gyönyörködtetni. Úgy gondolom, eddig jobbára a tanítani dominált.  

A műalkotás azért születik, mert hatást akar elérni. Mikor tud hatással lenni ránk egy műalkotás? 

Akkor, ha megtaláljuk magunkat benne. Nem elhanyagolható szempont a népdalok esetében az 

autentikus, művészi előadás sem, melynek értékes hazai hagyományai segítenek a dalok 

adekvát befogadásában! 

Amennyiben elfogadjuk, hogy az iskola az életre nevel, az iskolának egységesen kell megfelelnie 

a test – szellem – lélek igényeinek. 

A zenei nevelés transzferhatásaival e hármas egység hű szolgája tud lenni. 

Hangsúlyt kap a komplexitás azon elve, mely a természet működésének logikájára épül, hogy a 

világot egységében tudják szemlélni, az összefüggésrendszereket megértsék! Olyan 

rendezőelveket kívántunk feltárni, mint pl. ismétlés, visszatérés, ritmus, variáció, ellentét, 

szimmetria stb., melyek logikája alapján szerveződik a növényvilág, állatvilág, az ember által 

épített környezet, egy népdal, egy Munkácsy-festmény, egy Mozart-szonáta. Ezek koroktól, 

stílusoktól, divatoktól függetlenek, ezért minden időben alkalmazhatók. Például olyan kérdésekre 

adunk választ: Mi köze van a fák leveleinek a variáció zenei formájához? Az ismétlésnek, mint 

ritmusalkotó elemnek természetből eltanult elvét hogyan használja fel az ember saját 

környezetének és művészetének alakítására? Megállapíthatjuk, hogy pl. a népdalokban található 

ismétlést, visszatérést, variációt is a természettől tanulta az ember. 

A befogadó-, előadó- és alkotókészség a zenei nevelés három nagy készségterülete, melyeket 

egyenlően, folyamatosan kell fejleszteni. 

Az alkotókészség, a kreativitás, aránytalanul hátrányban van a mai zenei nevelés egészét 

tekintve.  

Tudnunk kell, hogy a zenei nevelés nem csupán önmagáért a zenéért van. Transzferhatásaival a 

személyiségfejlesztés fontos feladatát is ellátja. Az alkotókészség, a teremtés képessége a 
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művészet eszközeivel természetes módon fejleszthető, melynek segítségével az ember 

megvalósíthatja önmagát, és előbbre viheti a világot. 

A „Játékok ritmussal, dallammal” fejezetek, a dalokhoz és zeneművekhez kapcsolódó motivációs 

kreatív játékok, és a képzelet kapuinak nyitogatása segít megszabadítani a megszokott, idomított 

megoldásoktól. 

A következő példa is ilyen nyitott gondolkodásra inspirál. 

Vivaldi A négy évszak Tavasz I. tételéhez a következő motivációs játék kapcsolódhat:  

A tanulók gyűjtsék össze az évszakok jellegzetes hangjait, és szólaltassák meg őket 

ütőhangszerekkel, vagy keressenek más hanghatásokat! 

Hangszereljétek meg a szerző által írt Tavasz szonett első két versszakát, mely programot ad a 

tételhez! 

Megérkezett az új tavasz, vidáman 

köszönti őt az ujjongó madárdal, (pl. triangulum) 

s a csermelyek a szellő sóhajában 

frissülve futnak, édes suttogással. (pl. tenyerek összedörzsölése) 

Villám és mennykő súlyos gráciával (pl.dob, cintányér) 

jelenti be sötét-libériásan, 

s hogy elcsitul az égzengés – madárdal (pl. triangulum) 

hallik megint, benne zengő varázs van.  

 

Miután a tanuló a lehetőségeihez képest kreatívan hangszerelte meg a költeményt, motiválttá 

válik Vivaldi kifejezésmódjának befogadására.  

A közismereti művészeti nevelésben tisztázni kell, hogy a művészetek hatásrendszerében 

melyek azok, melyek minden ember számára szükségesek. 

A tanterveknek elsősorban az emberre kell koncentrálniuk, és csak másodsorban a szakmára. 

Sikernek tekintjük, hogy hosszú-hosszú idő óta végre sikerült az óraszámot növelni                       

5. osztályban. 

A hangsúly a zenei aktivitáson, a tevékenységközpontúságon van. Ennek legmagasabb szintje a 

kóruséneklés, mely védett sávba került. 

Az utóbbi évtizedben megjelent tankönyvek próbálkoztak a rétegműfajok megjelenítésével. Mi azt 

valljuk, hogy a gyökérnek nagyon egészségesnek kell lennie, a lombozat lehet sokszínű. 

A tanár megismertetheti diákjaival kedvenc dalait, és „figyelmet kell fordítani a zenei 

rétegműfajok napjainkban folyamatosan változó jelenségeire is.” Ezek sajátos értékrendet 

képviselnek, társadalmi szerepek szerint formálódnak. A kialakult évezredes értékrendhez képes 

gyakran változó normák miatt a tanár csak naprakész ismerettel tudja az ízlésformálás 

eszközeként alkalmazni. Segítse eligazodni őket saját koruk kultúrájában. A tanuló behozhatja 

gitárját, és kísérje le pl. a tankönyvben található Dowland-dalt, de az éppen aktuális slágert is. 

Ezt a rendelkezésre álló szabad órasávban is megteheti. Lényeg, minél több közös zenélési 

alkalmat teremteni! 

A fentiekben megfogalmazottaknak csak nyitott, kreatív, elhivatott pedagógusok tudnak érvényt 

szerezni. Hiszünk a magyar zenepedagógusok szakmai hitelességében. 
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„A zene rendeltetése: belső világunk jobb megismerése, felvirágozása és kiterjedése. A népek 

legendái isteni eredetűnek tartják. S ahol az emberi megismerés határait értjük, ott a zene még 

túlmutat rajtuk, olyan világba, melyet megismerni nem, csak sejteni lehet.” (Kodály Zoltán: 

Visszatekintés) 

 

Prof. Dr. Lakner Tamás 

dékán emeritus, egyetemi tanár  

Pécsi Tudományegyetem 

Művészeti Kar 

Forrás: pixabay 
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Tempora mutantur et nos mutantur in illis 1 

 

Horváth Zsolt, a Pannon Filharmonikusok igazgatója az előző lapszámban megtisztelt azzal, 

hogy egy korábbi írásomból idézett. Hadd induljak ki én is ugyanabból a gondolatból: „Zene    

nélkül tehát nem igazán tudunk, és nem is tudtunk soha élni. […] Az igény, hogy a hallásunkon 

keresztül szórakoztatva legyünk, talán még erősebb, mint a vizuális vagy fizikai ingerek iránti 

vágy. Valószínűleg az embernek olthatatlan vágya van mindarra, ami valamiképpen rendezett, 

kiszámítható. Egy rendezett hangzás, aminek metruma, ritmusa, lejtése, dallama, kellemes vagy 

éppen feszítő, minden bizonnyal ilyen. A zenében gesztusok vannak, érzelmek, szövegek,    

esetleg történetek, melyekkel azonosulni tudunk, s már a puszta hallgatásuk is egyfajta empátia-

élményt, érzelemkifejezést biztosít.”  
 

Nem tudunk olyan korszakot vagy kultúrát mondani, ahol ne lett volna a zene jelenléte         

hangsúlyos. Gondolhatunk a törzsi kultúrák szertartászenéire is, a nemesi udvarok virágzó zenei 

életére, a gazdag népzenénkre, a felvilágosodás korabeli Bécsre, ahol csak zongoratanárból 

több élt, mint orvosból, vagy akár a mai világunkra, ahol minden fülesben másik zene megy, és 

nincs kávéház, szórakozóhely, pláza, edzőterem vagy tartott ügyfélszolgálati vonal sem zene   

nélkül. Ebben a megvilágításban szinte érthetetlen, hogy mit keres ebben a korban az unalomig 

sulykolt kodályi mondat, hogy „Legyen a zene mindenkié!” Nyitott kapukat döngetünk, hiszen 

mindenkinek van valamilyen zenéje, talán több is, mint kellene. Sőt, ha Kodály anno tudhatta  

volna, hogy néhány évtizeden belül pár kattintással elérhetők lesznek a legkisebb zsákfaluban is 

a világ legünnepeltebb együttesei, a zeneirodalom legnagyobb művei, talán csendesen el is        

mosolyodott volna, hogy jó világ jön. Abból a szempontból tényleg hihetetlen módon kinyílt a    

világ, hogy száz évvel ezelőtt egy település zenéje az volt, ami az adott település lakói által       

élőben megszólaltatható volt. Egy helyi együttesnek nem kellett félnie attól, hogy otthon               

összehasonlítják a Berlini Filharmonikusokkal, egy helyi zeneszerző nem aggódott, hogy művei 

érdektelenek lesznek a Bach összkiadás mellett, ugyanakkor, ha valaki lemaradt egy nagyszabá-

sú mű előadásáról, nem lehetett benne biztos, hogy a mű még az ő életében hallható lesz        

elérhető távolságon belül. Ma egy egész élet kevés lenne ahhoz, hogy csak a legnagyobb     

szerzők legfontosabb műveit végighallgassuk az elérhető minőségi felvételeken. A világ a lábaink 

előtt hever, és mégis valamiféle hiányérzetünk van.  

Hiányérzetünk okát pedig akkor érthetjük meg, ha 

feltesszük a kérdést, hogy mennyi olyan zene van 

az életünkben, amely nem felvételről megy,       

hanem élő, hús-vér előadás, esetleg olyan        

művelődés – a szó legteljesebb értelmében – 

amelyben magunk is részt veszünk. Be kell        

látnunk, hogy legtöbbeknek sajnálatosan kevés, 

pedig az a kötődés, mely az emberiséget az 

egész evolúció során a zenéhez fűzte, kizárólag 

az élőzenéhez kapcsolódik, amely helyett manap-

ság jellemzően valami olyasmit fogyasztunk, ami 

nagyon hasonlít az eredetire, de mégis egészen 

más.  1 Változnak az idők és mi is változunk bennük  

Forrás: pixabay 
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Nincs benne meg az a mély társadalmi, közösségi élmény, hogy felkerekedünk, találkozunk, és 

együtt élünk meg valamit – vagy, hogy aktívan részt veszünk benne. Nem kell rá várni, nem kell 

rá készülni, nem tartozunk senkihez azáltal, hogy részt veszünk benne; a  retusált, stúdióban  

készült felvételekről hiányzik a pillanat heve, az együtt lélegzés vagy lélegzetvisszafojtás érzése, 

az, amikor a mű utáni csend többet ér bármilyen tapsnál, amikor egy-egy elkapott tekintet egy 

pillanat alatt összeköt két – akár ismeretlen – embert. Karmesterként még azt az érzést is isme-

rem, amikor az ember a hátán érzi a közönség tekintetét, és egyetlen pisszenés nélkül tudja, 

hogy melyik rész tetszett nekik a legjobban – ehhez is élő koncert kell. 
 

A járványos évek megmutatták, hogy vannak dolgok, melyekben kifejezetten üdvös a digitalizá-

ció, ugyanakkor rámutattak arra is, hogy melyek azok a részei az életnek, amelyek nem képesek 

az online térben élni, vagy csak jelentős megfakulás árán. A hangverseny és az együtt zenélés 

mindenképpen ilyen. Kodály mondatát tehát manapság úgy kellene kiegészítenünk, hogy legyen 

az élő és átélt zene mindenkié.  
 

Ezzel még mindig nem jártuk körül a témát, hiszen azért sokan, főleg a fiatalok el-eljutnak       

egy-egy élő koncertre, ahol tízezres tömegben élhetik meg együtt a zenét, énekelhetnek teli    

torokból, és részesei lehetnek a dübörgő zene hangorkánjának. Ez lenne a nagy és szent cél? 

Kétségkívül, nagyobb élménnyel megy haza az, aki részt vesz egy ilyen koncerten, mint az, aki 

csak otthon, a gép mellett ülve meghallgatta, de a zenének ez csak az egyik aspektusa, neveze-

tesen az épp imént említett közösségi élmény, társadalmi ünnep, hétköznapokból való extatikus 

kiszakadás élménye. A zene minősége azonban nem mindegy. Vannak olyan helyzetek, amikor 

a zene, ha úgy tetszik, használati tárgy. Ilyenek a szertartások kísérőzenéi, a háttérzenék,      

szignálok, bulizenék, egynyári slágerek is. A minőségi zene azonban ennél többre is képes.     

Kódolni lehet benne mély mondanivalót, szavakkal nehezen kifejezhető érzelmeket, hangulato-

kat, árnyalt utalásokat, bonyolult struktúrákat, humort és cinizmust, természetit és emberit. Az 

ilyen zene épp fordítva működik, mint egy átlagos film, amit nem akarunk újra megnézni, mert 

egyszer már láttuk. Itt éppen arra érzünk vágyat, hogy értő figyelemmel újra és újra                     

meghallgassuk, és az újabb meghallgatások során nem 

egyre kevesebbet, hanem egyre többet mond. Nem         

véletlen, hogy a klasszikus zenében  minden zenei forma 

tartalmaz visszatérést, és a jó érzékű zeneszerző pontosan 

tudja, melyek azok a gondolatok, amelyek visszatérése 

nem az unalmat, hanem a gyönyörűséget fokozza. A      

zenével való ilyen azonosulás túl azon, hogy igényli és    

fejleszti az empátiás készséget, komolyan foglalkoztatja az 

elmét, ugyanis minden esetben szükségünk van a képzelő-

erőnkre, kreativitásunkra. Vannak olyan zenék, melyeknek     

konkrét programjuk van, tartozik hozzájuk vizuális élmény, 

szöveg, de vannak olyan abszolút zenék, melyek esetében 

teljesen a befogadóra van bízva az értelmezés feladata. 

Nem véletlenül ezek átélése igényli a legmagasabb      

szellemi munkát, de egyúttal ez is okozhatja a leginkább 

szubjektív zenei élményt.  

 

Forrás: pixabay 
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Freund Tamás sokat foglalkozott a zenetanulás és az agy fejlődésének összefüggéseivel.       

Kutatásai többek között arra jutottak, hogy míg a száraz ismeretszerzés elsősorban a bal       

féltekét fejleszti, a zenélés sok tekintetben a jobbat, illetve a kettő közti kapcsolatot; és amit a 

hétköznapi életben kreativitásnak hívunk, az tudományosan voltaképpen a jobb és bal félteke 

közötti kapcsolat minőségét jelenti. Manapság, amikor az emberiség lexikális tudása néhány 

kattintással bárki számára elérhető, az ember azzal tud több lenni a gépnél, ha tud kreatívan 

gondolkodni, nemcsak adatokat társítani sablonok mentén, hanem azokat egészen más        

összefüggésben is szemlélni.  
 

Nem mindegy tehát, hogy lelkünket és szellemünket milyen minőségű zenén pallérozzuk, és az 

sem, hogy hogyan. Tovább csavarva a kodályi mondatot, legyen a magas szintű, élő és átélt   

zene mindenkié. S hogy ez lehetséges-e? Valószínűleg a magaskultúra mindig is egy szűkebb 

társadalmi réteg sajátja lesz. Az viszont, hogy ebbe a rétegbe mindenkinek legyen lehetősége 

bekerülni, rajtunk múlik, zenészeken, pedagógusokon, kultúrával foglalkozókon. A kaput ma 

más eszközökkel tudjuk kitárni. Mindenekelőtt ne úgy tekintsünk a minőségi zenére, mint egy 

megörökölt régi ruhadarabra, melyet szégyellünk levetni, hanem úgy, mint egy minőségi borra, 

melyet az arra érdemesekkel osztunk meg. Ne nevelni akarjunk, hanem ajándékozni. Ne terel-

ni, hanem vonzani. Ne ingyen letölthetően másokra tukmálni, hanem megsúgni a lehetőséget, 

amiért érdemes személyesen elmenni. Egyetlen korban sem könyörögtek az embereknek, 

hogy zenéljenek. Akik viszont zenéltek, úgy tették, hogy mások is erre érezzenek vágyat. 

 

 

Uzsaly Bence 

karmester, zenetanár, zenei publicista 
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„Mihelyt a hang kicsengett”1 

A zenéhez való viszony személyes – de a személyesség nem önmagában áll. Erről szeretnék 

gondolkodni most ebben a rövid esszében, amely szükségképpen távol tartja magát minden     

affirmatív, kinyilatkoztató akarattól, amiként attól is, hogy befejezettséget vagy tudományos    

rendszerezettséget mímeljen. 

Egy tágas, és zavaróan aktuális kontextusba szeretném helyezni kiinduló mondatomat, hogy egy 

idézettel: „inter arma silent musae” (emlékeim Cicerohoz kötik) a „fegyverek közt hallgatnak a 

múzsák” szinte közhelyszerű fordulatával a ma életélményébe forduljak. Mert háború van. A     

kurzusaimon a hallgatók szorongva, tanácstalanul várnak valami biztatót, és bár eleve lehetetlen 

úgy gondolkodni a művészetről, legyen az zene, képzőművészet vagy irodalom, hogy az ne     

legyen érintkezésben a tényleges, hétköznapi valóságunkkal, mindez most hatványozottan igaz. 

Szóval, általában is nehéz elgondolni, hogy a művészetek éppen a befogadói valóságtól függet-

len létezők, de ilyen éles élethelyzetben ez különösen hangsúlyozódik. Miközben tehát arra     

figyelmezünk, hogy miként kontextualizálódik egy zenemű, mondjuk Mozart – ha már              

Harnoncourt nagyszerű előadássorozatát citáltam a címbe – a maga korába, legalább annyira 

kell figyelmeznünk a befogadó által megélt társadalmi kontextusra, és ezek összeérésére,        

összejátszására. Mert Bartók, Thomas Mann, Hermann Hesse, Kodály, Picasso, Bob Dylan, 

M.I.A., etc. háborúellenes magatartása, protestálása példaértékű – művészetükkel együtt emberi 

magatartásuk, amely művészeti és társadalmi tetteikben is megmutatkozik – éppen a befogadói 

élettapasztalat aktualitásából következően mutatható meg. Szóval a múzsák nem hallgatnak, 

nem szükségszerű, hogy hallgatniuk kell, éppen ellenkezőleg: különösen fontos jelentősége van 

annak, hogy hallassák hangjukat, hogy képesek legyünk megmutatni, a művészetnek és a       

művésznek, az alkotásnak és az alkotónak van hangja, jelenléte, világformáló ereje. A zene tehát 

nem koncerttermekbe, fejhallgatókba zárt világ, a békés világ szórakoztató zárványa, hanem ép-

penséggel a valósággal folytonos dialógust kikényszerítő, izgalmas és személyes időesemény: 

valami, ami önmagában is rezonáns, akárcsak egy hangszer fateste, amely nem csupán akkor 

rezeg, ha a húrok megszólalnak, hanem akkor is, ha bármely más hanghullám eléri. Metafora ez, 

de mégis: a világ zajai zenei hangok is, a fegyvereké, a masírozó katonáké, a lánctalpaké és a 

jajkiáltásoké, sírásé éppen úgy, mint a hajókürté, a tenger hullámaié, a nevetésé, a pénztárgépé, 

az autó irányjelzőjéé, és lehetne sorolni.  

A zenében élünk, miközben nem azt akarom állítani, hogy minden hangélmény szükségszerűen 

zene: de azt igen, hogy minden hangélmény zenévé formálható, zenei kifejezést rejt, vagy       

inspirál. Hogy tehát nem az a feladatunk, hogy az aktuális jelenünktől leválasztott, idegen tapasz-

talatként mutassuk fel a zenét, az egyes zeneműveket, etc., hanem az, hogy éppen ebbe, a saját 

közös és személyesen megélt valóságunkba szőjük azt bele – nincs „kint hagyott valóság”, ezt 

az iskola terében élők az elmúlt években világosan tapasztalták meg: hanem valóság van, 

amelynek sokféle narratíváját, így zenei narratíváit is megérteni, a megértést segíteni a             

feladatunk.  

 

1 Harnoncourt, Nikolaus, Zene mint párbeszéd, Európa, Bp., 2002  

Dr. Beck Zoltán  

a 30Y frontembere,  

a PTE egyetemi adjunktusa,  

a PTE Zenélő Egyetem szakmai igazgatója  

Forrás: Bátori Gábor Jim "sinco"  
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Mit csináljak háború idején? 
Vérző szívvel vágyjam vissza a békeidőket? 

Próbáljam minél több módon elképzelni  
a magam és szeretteim rettentő halálát? 

Haljak meg minden háborús képsor  
minden egyes szereplőjével,  

vonuljak le a metróba, hordozzanak 
a mentőig, harapjak a keserű anyaföldbe, 

rettegjek minden rettegővel,  
omoljon össze a szívem 

minden összeroskadó épülettel? 
Igen, jól teszem, ha átérzem mások 

szenvedését, ha nem dugom homokba 
részvétlenül a fejem, ha együtt lélegzem 

mindenkivel, akit bántottak vagy bántanak. 
Megijedni nagyon emberi, hogyne félnék 

attól, ami rettenetes, szájhősök és  
kőszívűek kivételével mindenki reszket. 

Abban van szabadságom, hogy  
mennyire függök rá a félelemre,  
mennyire táplálom magamban  

az észszerűn és a szívszerűn túl, az őrületig. 
Nézzem, olvassam napi huszonnégy 

órában öt nyelven a különböző  
hírforrásokat és elemzéseket? 
Hiszen aki nem követ mindent,  

nem elég tájékozott,  
fogalma sincs, mi folyik valójában,  

minél több szemszögből kell ismerni  
a valóságot, történelmet, haderőt,  

társadalmat, földrajzot, ne a levegőbe 
beszéljünk, kérem szépen. 
Igen, és azt is megtehetem, 

hogy egy idő után minimumra 
szorítsam a híradások jelenlétét 

a napjaimban, ne hagyjam,  
hogy elárasszanak, és főleg ne engedjek 

a kísértésnek, hogy frissen szerzett 
véleményemmel nekilássak 

ütni-verni az interneten bárkit, 
aki másképp gondolja, mint én, 

és ezért pusztulnia kell.  
De mi, hát akkor üljek tétlenül? 

Vagy üljek tevékenyen? 
Nézzem meg az összes háborús filmet? 

Vagy bőgjek az összes romantikus filmen? 
Meghívásom van arra,  

hogy tapintható közelségbe kerüljek 
a valós valósággal, lássam, ahogy  
a kéklő ibolyára kristályos hó hull, 

letüdőzzem a fafüst illatát, 
lássam a barázdákat az emberarcokon, 

roppanjon fogam alatt pogácsa, 
kövessem a rigó röppályáját, 

belemártsam arcomat a napfénybe, 
hogy ne legyek háborús zónává, 

hogy béketeremtő csapatokat  
engedjek át az elmémen, 

hogy átmossam magamat békével, 
hogy ne haljak bele  

élve a háborúba.  
Lackfi János 
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A zene akkor az enyém, ha meg is hallgatom 

 

A zene talán még sohasem volt ennyire szabadon birtokolható, stílustól, alkotótól, tértől és 

időtől függetlenül, mint ma. A nagylemezen és orsós magnón felnőtt generáció is hallgatja, de a 

hatodikosok zsebében is ott lapul. Kodály álma valósággá vált: a zene mindenkié lett. 

Az ének-zene órákon a zenetörténetről általában mesélni  szoktam: nem szeretem a    

tanítás szót, hiszen megtanítani valakit zongorázni vagy épp a történelem nagy összefüggéseire 

lehet – a zenetörténet érdekes és motiváló sztorijait a heti 45 perces énekórában csak elmesélni, 

átélhetővé tenni lehet. A történetek egy része általában így kezdődik: „abban a korban, amikor 

még csak úgy lehetett zenét hallgatni, ha valaki épp ott és akkor elkezdett egy hangszeren       

játszani vagy netán énekelni…” 

Nos, érthető tehát, hogy évszázadokig a megszólaló zene minősége nem azon múlt, hogy 

ki mit talált meg készen, tizedmásodperc alatt a neten, hanem azon, hogy épp hol tartózkodott, 

kikkel, milyen korban és városban, milyen helyszínen. Ha valaki nem született gazdag körbe, 

nem volt bejárása úri szalonokba, szinte esélytelen volt minőségi zenét hallania, főleg, ha Kelet-

Közép-Európában, mondjuk épp Magyarországon élt, valamelyik várostól távolabbi kistelepülé-

sen. Ezen a ponton mindjárt meg is állhatunk: mit takar a minőségi zene kifejezés ebben az    

összefüggésben? Talán az ízes, érzelmekkel és virtussal teli népzene egy ügyes kezű és hangú 

zenész-énekes által előadva nem lehet minőségi? Természetesen az lehet. Tán a különbség 

csupán annyi, hogy míg Mozart és a többiek az életüket tették fel arra, hogy komponáljanak és 

ebből éljenek meg, a – talán – hozzájuk hasonlóan tehetséges, faluhelyen élő népzenészek  

többsége számára nem adatott meg a hírnév kiváltsága: néhány kivételtől eltekintve az ő nevük 

nem maradt fenn, szerencsére zenéjük azonban nagyrészt igen.  

A zenetörténetet megismerésének úgy gondolom, csak akkor van értelme – minden történeti 

munkához hasonlóan – ha megnézzük, milyen hatással van a mai életünkre, mai zenénkre, s 

hozzáállásunkra a zenéhez.  

Első gázsimból valamikor a 90-es évek végén Budapestre utaztam egy lemezboltba, s  

legfontosabb dolgom volt egy lemezt vásárolni mintegy 5000 forintért. Aztán kiderült, hogy a    

lemez annyira nem is jó, legalábbis nekem már nem tetszett annyira, mint első hallásra, dehát 

megvettem, ráadásul akkor tetemes összegnek számító pénzért: hallgattam tehát. Újra és újra, 

nagyon sokszor. Pont annyiszor, hogy végső soron még most, huszonegynéhány év múlva se 

unjam meg. Mi történne ezzel szemben manapság? Elém kerülne valamelyik platformon (nem 

reklámoznám a jelenlegi zenestreaming oldalakat), belehallgatnék egy perc erejéig (sajnos lehet, 

hogy annyit sem), aztán tovább is állnék, nagy eséllyel soha 

nem hallanám többször nemhogy az egész lemezt, de az 

első dalt sem. Ha ma lennék 17 éves, minden valószínűség 

szerint átugornám azt a zenét, amely miatt profi zenész     

lettem, zeneművészeti egyetemre felvételiztem. Számomra 

az a milliószor lejátszott, 1982-es jazzlemez jelentette a     

motivációt, hogy egyszer majd én is az ott hallott minőséget 

képviselhessem…  

Forrás: pixabay 
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Nem tudom, sikerült-e vagy sikerülni fog-e valaha, mert egyszer csak ott találtam magam, 

hogy 6 évesek fogják a kezem, s az egyenletes lüktetést tanítom nekik az Aki nem lép egyszerre 

című dallal. Bemutatkozni ugyanis elfelejtettem az elején: Horváth Krisztián vagyok, a diplomám 

szerint okleveles ének-zene tanár és karvezető. Zenei munkásságom során írtam passiójátékot 

és musicaleket, filmzenét és kórusműveket, hangszereltem kórusra, szimfonikus zenekarra és 

autentikus cigányzenekarra is, a legnagyobb kihívást amúgy ez utóbbi jelentette. Én már digitális 

gyerek vagyok, 12 évesen is számítógéppel tanítottak komponálni és hangszerelni, a kottát már 

a 90-es években is kottaszerkesztőbe írtam. Mindehhez jött a különféle zenei szoftverek        

kényszerű megtanulása, hiszen számítógép és 

szoftver volt, időm volt, a feladat pedig adott volt:   

lemezt is kellett felvenni a saját szerzeményekből. 

Így aztán jött a stúdiótechnika, terveztem               

lemezborítót, majd a 2020-as pandémia idején áttet-

tem az ének-zene órák mese-részét a YouTube-ra, 

ami     miatt vlogger is lettem néhány ezres feliratko-

zó-táborral. Jelenleg a Gandhi Gimnáziumban       

tanítok zenét, s vezetem a művészeti iskolát. 
 

 

A zene az én tanítványaimé is. Nélkülem is találnak maguknak hallgatnivalót. Dögös      

Robitól a Szőke Nikoletta Quartettig mindenfélét. Talán minden tudományterület esetén igaz, 

hogy folyamatosan felül kell vizsgálnunk, vajon értékes-e, vagy sokkal inkább, hogy csupán      

az-e az értékes, amit nekem tanítanom kellene nekik a tanórákon. Az ének-zene tananyag      

persze adott, ám egy ideje feladtam a meddő próbálkozást, hogy heti 45 percben minden egyes 

zeneszerző minden egyes tankönyvi példáját megtanítsam és meghallgattassam velük. Az én 

tanítványaim ettől majd műveletlenek lesznek? Azt gondolom, nem. Bár szigorúan véve művelt-

ségük éppen nem lesz klasszikus, számomra sokkal fontosabb a személyesség és az egyéni 

utak megtalálása a zene világához. 

Az én tanítványaim ugyanis tulajdonképpen modern népzenészek még akkor is, ha nem 

köcsögdudán és hosszifuruglán játszanak parasztingben mezítláb a réten. Nemcsak régi népi 

zenét játszanak, azt gondolom, az is népzene, amit ők ma alkotnak. Az ő dalaik sokkal inkább a 

pillanatnak szólnak: őket már nem gyűjti majd senki, sőt a videomegosztó sem fogja felhozni őket 

10-20 év múlva, az algoritmus ugyanúgy elfelejti őket, ahogy mi magunk is. Olyan hangszerük 

van, amihez épp hozzájutnak, viszont a legügyesebbek megkapják a sulitól a jó minőségű gitárt, 

megismerhetik velem egy stúdió működését, segíti őket a zenélésben a drága erősítő, a digitális 

zongora, a mikrofon is. Valószínűleg sohasem fognak a zenéből megélni, de vitán felül tehetsé-

gesek. Ha reggeltől estig ezt csinálhatnák – és nincs kétségem afelől, hogy meg is tennék, ha 

lehetőségük lenne rá –, akkor egynémelyikből ha Mozart nem is, de Salieri biztos lehetne. 

Napjaink népzenészeinek tartom a rappereket is, akik – habár az éneklést nem vállalják – 

sajátos ritmikával adnak elő különböző szövegeket. Nem véletlen talán, hogy a tehetségkutató 

műsorokban is egyre nagyobb szerephez jut ez a műfaj: a minket vagy inkább a fiatalokat érdek-

lő témákban egyre többen érzik azt, hiteles mondanivalóval rendelkeznek. Voltaképpen ők is    

saját és közvetlen környezetük szórakoztatására alkotnak ’zenét’ a maguk módján s  lehetősége-

ikhez mérten. 

Forrás: pixabay 
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Véleményem szerint a műfaj gyengéje voltaképpen pont a frissességében és aktualitásá-

ban rejlik: nem vált el még egymástól a minőség és a vállalhatatlan, gyenge produkció, s ez   

utóbbival is lehet szinte véletlenül feltöltött videók által milliós nézettséget elérni. Érdekes kérdés, 

hogy a zenei világban is megjelenő ’trash’-kultúra voltaképpen milyen befogadói igényt elégít ki: 

talán csak az „olyan rossz, hogy már jó” ellentmondásos érzését kelti bennünk?  Vajon mit fűzné-

nek ehhez a mai népzenéhez Kodály és társai? Mosolyognának rajta, vagy mondjuk – képzeljük 

el, hogy lehetséges! – a Youtube cenzoraiként ki sem engednének hasonló produkciókat milliók 

elé? Talán akkor az én tanítványaim is könnyebben el tudnának határolódni a sekélyes, rossz 

minőségű, zeneileg is semmitmondó számok tömegétől. 

 

Az én ének-zene óráim nem nyújtják napjaink zenemegosztó oldalainak pillanatnyi         

élvezetét: nem lehet hüvelykujjal arrébb suhintani, tehát kénytelenek végighallgatni mindazt, amit 

viszek nekik szóban és zenében. Tulajdonképpen ne is engem hallgassanak végig, inkább a     

zenét. Merthogy nehezen teszik, s nehezen tesszük mindannyian. Nagyon kevés dolgot           

csinálunk végig. Megcsinálják helyettünk. Nem gyúrunk tésztát, nem főzünk szószt, csak ráöntjük 

a csirkére, krumplira. Nem írunk kottafejeket papírlapra, hanem előregyártott groove-okat           

pakolunk a trackekbe és rapszöveget kreálunk a rimkereso.hu-val, s hacsak egy egész kis        

érzékünk van hozzá, akkor még az is lehet, hogy formás kis muzsika válik belőle. Aki csak bolti 

szószból evett kínai csirkét, az mit kezd Pekingben az igazi édes-savanyú csirkével, amikor villát 

se kap mellé? Nos, valahogy így vannak ezzel az én tanítványaim is, amikor például Bachot vagy 

Grieget mutatok nekik. Na nem a Parasztkantátát, hanem mondjuk a Wohltemperiertes Klavier 

egyik fúgáját. Mindez igényel persze némi ’pedagógiailag jól megalapozott’ bevezetőt – de       

legtöbbször derült égből villámcsapásként éri őket a zeneirodalom nagyjainak múlhatatlan        

zsenialitása. Miért van, hogy a TikTok-on (pedig megígértem, hogy nem fogok egyes platformo-

kat reklámozni) nem kerül eléjük Bach zenéje? Vajon ezek a diákok 5-10 év múlva ugyanezért 

veszik majd kezükbe a telefonjukat? Ha még mindig azért, hogy maximum 15 másodperces     

tartalmak közül válogassanak a másodperc törtrésze alatt   

döntést hozva, akkor azt gondolom Bachnak és a többieknek 

nem sok esélye marad. Talán a platform hibája ez. De azt    

tudom, hogy az a bizonyos 1982-es lemez ma is fenn van kis-

millió másik lemezzel együtt a ma divatos zenei platformok 

mindegyikén, s a döntés az én kezemben van, rákattintok-e, 

sőt: végighallgatom-e ugyanazzal a rajongással, mint a        

pályakezdő zenész 1999-ből. Persze ma már nem kerül annyi 

pénzembe, s egy napig sem kell vonatoznom érte.  

 

A szoftverfejlesztők által sokat hangoztatott közhely, hogy aki nem vásárolja meg a        

jogtiszta szoftvert, az igazából saját magával is kiszúr – nem fogja tudni használni, nem tanulja 

meg rendesen kezelni. Amiért nem adok pénzt, annak nincs értéke. Életem első szoftverét, amit 

kénytelen voltam megvásárolni, nagyon kitanultam, ha már egyszer iszonyú sokat fizettem érte, 

akkor értsek is hozzá nagyon. De ugyanígy vagyunk az ajándékba kapott koncertjeggyel is:            

ha nem esik túl nehezünkre, talán elmegyünk. Végül is nem került pénzbe. De ha kifizettem volna 

érte 15 ezret, mindez nem lenne kérdéses. (S talán előfordulna, hogy életem koncertjét             

hagyom ki.)  

 

Forrás: pixabay 
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A zene sokaké lett – mindenkié. De mindez értéket is adott számára? Vagy még inkább: 

meg tudjuk becsülni a zenét?  

 

Mi az, amit megtehetünk a zenéért? Talán azt, ha meghallgatjuk. Például végig.          

Megállunk hozzá. Nem azt várjuk tőle, hogy felpörgessen. Hogy lenyugtasson. Hogy               

önmagunkra találjunk vele. Sőt, ne is várjunk el tőle semmit. Legyünk képesek arra, hogy      

csupán önmagáért, a tevékenységben való feloldódás öröméért tegyük mindezt. És akkor, ha 

teljesen átadtuk magunkat valami rajtunk túlmutató, nagyszerű dolognak – akkor mondhatjuk: a 

zene most már igazán a  miénk.  

 

 

 

 

Horváth Krisztián 

 

ének-zene tanár, karnagy,                           

a Gandhi Gimnázium művészeti igazgatója 
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Legyen a hangszer mindenkié!  

Az Orff-zenekar 57 év távlatából, Kodály Zoltán szavainak tükrében 

 
„A zene lelki táplálék és semmi mással nem pótolható.  

Aki nem él vele: lelki vérszegénységben él és hal.  
Teljes lelki élet zene nélkül nincs.  

Vannak a léleknek régiói, melyekbe csak a zene világít be.” 
(Kodály Zoltán, 1944)  

1
 

 

A XXI. században körülvesz bennünket a zene. Állandó jelleggel szól a rádióból a buszokon, az 

autókban, a bevásárlóközpontokban, a munkahelyeken. Az épületekből kilépve utcazenészek 

szolgáltatják a muzsikát. Vannak zenelejátszó eszközeink és lejátszási listáink a telefonjainkon 

és a számítógépeinken. Fiataljaink keze ügyében ott a fülhallgató, és bármit is csinálnak, közben 

zenét hallgatnak… Már nemcsak zeneiskolákban lehet elsajátítani a hangszerek használatát,  

hanem az internet segítségével otthon is képezhetjük magunkat. A ma emberének szüksége van 

a zenére! Vajon erre gondolt Kodály Zoltán, amikor megírta „A zene mindenkié” 
2
 című könyvét?  

E sorok szerzőjéről  

Nagyapám kántor volt a pécsi Piusz-templomban, több mint ötven éven keresztül. Otthon is 

gyakran játszotta neves szerzők orgonaműveit, és énekelte az egyházi szertartások dalait.   

Édesanyám gyönyörűen zongorázott, és míg én kisgyermekként a szűk szobában, a hatalmas 

zongora alatt kuporogva játszottam, a komolyzene gyöngyszemeit hallgattam. Engem is körülvett 

a zene, de teljesen másként. Szűrve, értéket adva. Nem kell csodálkoznunk hát, hogy hamar   

beszippantott a művészi muzsika világa. Igyekeztem minél több hangszerrel megismerkedni.    

Az egyetem után ének-zene, karvezetői diplomával kerültem – gyakorlatvezető tanárom, a      

KÓTA-díjas kiváló Nagy Ernő karnagy hívására – a Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziuma és 

Kollégiumába szabadidő-szervezőnek. Azért vállaltam el ezt a munkát, mert „járt” hozzá az      

Orff-zenekar. Az Orff-hangszerek, az Orff-módszer akkor még egy homályos, ámde csábító 

könyv volt számomra. Ivasivka Mátyás karnagy-tanár 35 év alatt felépített nagyszerű munkája 

gyümölcsét adta át nekem – egy pályakezdőnek –, mérhetetlen lelkesedéssel és bizalommal. 

Rám bízta Magyarország elsőként megalakult Orff-zenekarát.  

A pécsi Orff-zenekar megalakulásának rövid története 

Ivasivka Mátyás alapító karnagy visszaemlékezése 

„1963 tavaszán nagyjából azonos szövegű levelet írtam a földkerekség akkori legismertebb     

zeneszerzőinek, így Igor Stravinskynek, Benjamin Brittennek, Paul Hindemithnek, Carl Orffnak, 

Aram Hacsaturjannak, illetve Dmitrij Sosztakovicsnak. A szöveg a következő volt: "Tisztelt Uram, 

egy magyarországi középiskola zenetanára, karnagya vagyok. Szeretnénk megszólaltatni az Ön 

műveit, ám nincs lehetőségünk ezekhez hozzájutni. Kérnénk, hogy küldjön számunkra            

kompozíciói kottáiból." 

És a megkeresett szerzők sorra válaszoltak is. … Rövid másfél évnyi levelezés után Orff profesz-

szor a következő kérdést intézte hozzám: "Ismeri-e Ön az Orff-hangszereket?" Válaszomban 

őszintén megírtam, hogy nem is hallottam ezekről. … Carl Orff válasza nem késett. 1965          

tavaszán kisebb kamion állt meg a Nagy Lajos Gimnázium előtt. Xilofonok, harangjátékok,        

metallofonok, törpe üstdobok, egyéb más ütőhangszerek kerültek elő a dobozokból. De küldött a 
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német mester hanglemezeket, útmutatókat is. Ezek    

segítségével előbb jómagam, majd szeptembertől a 

megalakult Orff-zenekar lelkes tagjai viszonylag rövid 

idő alatt elsajátítottuk az Orff-instrumentumok kezelésé-

nek mesterségét. Ez a páratlan buzgalom tette lehető-

vé, hogy a következő év (1966) tavaszán már bemutat-

kozhattunk a pécsi és budapesti rádióban, később a te-

levízióban, hangversenyeken, - mindannyiszor figyelem-

re méltó sikerrel! 1967 májusában a keszthelyi Helikoni 

Ünnepségeken kiemelt fődíjat kaptunk. Petrovics Emil 

zsűrielnök "páratlan értékűnek" nevezte produkciónkat. 

A hazai komponisták hamar felfigyeltek Magyarország 

első Orff-zenekarára. Papp Zoltán, Tillai Aurél, Karai  

József, Várnai Ferenc s e sorok szerzője egymás után 

írtak műveket... a legnagyobb megtiszteltetést magától 

Orff mestertől kaptuk.   A világhírű komponista ROTA címmel vegyeskari, Orff-zenekari művet írt 

az 1972-es - sajnos tragikus végű - müncheni olimpia megnyitására. Alig száradt meg a       

nyomdafesték a partitúrán, máris postázta címünkre az új kompozíciót, mely München után    

másodszor a pécsi Liszt-teremben szólalt meg együttesünk tolmácsolásában. … Példánkon    

felbuzdulva hazánkban másutt is alakultak Orff-zenekarok…” 
3 

A 12 főből álló zenekar alapító tagjai: dr. Kopjár Gábor, Gesztesy András dr., Gusztonyi Éva, 

Kamarás László, Vidor László, Tőrös Szilárd, Kelemen József, Farkas Gábor, Ladányi László, 

Margittai Miklós és dr. Somogyi László. (A fényképen balról, a hátsó sorral kezdve.) Dr. Szikszai 

Petronella nem sokkal később csatlakozott az együtteshez. „Matyi bá” velük kezdte meg úttörő 

munkásságát az ORFF-módszer szerint.  

Eredeti Orff hangszerek, Fotó: Csák Lili 
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Orff-módszer? 

Ivasivka Mátyás kérdésemre ekképpen summázta, mit is jelent az Orff-módszer: zeneileg      

képzett és képzetlen diákokat is a közös hangszeres játékhoz, a közös zenei élményhez jutta-

tunk egyszerűbb ritmusok és dallamok által, könnyen tanulható és tanítható akusztikus hangsze-

rek segítségével.  

Amikor 2000-ben átvettem az együttest, a tagságnak nem volt feltétele a zenei előképzettség, 

ahogy ma sem az. Az évek múlásával a zenekar tagjai közt túlsúlyba kerültek a zeneiskolás diá-

kok, akik „kis mestereik” saját hangszerüknek, és könnyen olvassák a kottát. Az így elért sikerek 

pedig generálták az újabb képzett diákok érkezését. A taglétszám megemelkedett, általában 35-

40 fő. 

Az eredeti, diatonikus ütőhangszerek mellett ma már         

kromatikus játékra is képes hangszerekkel, afféle mini     

szimfonikus zenekarként működünk. Vannak több oktávos 

xylofonjaink, metallofonunk és koncertmarimbánk is.          

Hegedű, gordonka, gitár, fuvola, klarinét, szaxofon, trombita, 

kürt, dobfelszerelés, kongák, cajon és egyéb apró ütőhang-

szerek minden évben adottak, de megfordult már nálunk 

oboa, tangóharmonika, harsona, fagott, tuba, nagybőgő is. 

Az elektromos hangszerek közül a digitális zongorát és a 

basszusgitárt szükségből fogadtuk be. 

Repertoárunk egy részét az Orff-Schulwerk darabjai teszik ki. 

Ezeket leszámítva a tanult darabokat minden évben át kell 

hangszerelnem, hiszen az iskolába járó hangszeres diákok 

évente meghatározzák a zenekar összetételét. Ez kreatív, 

örömteli tevékenység. Munkámat segítette, a zenekart a 

GYES-en töltött éveim alatt vezette: Bereginé Szőts           

Annamária, Bergics Lajos, Stangl-Bokor Viktória és            

Ján Szilárd. 

 

„A zenével nemcsak zenét tanulunk.” (Kodály Zoltán, 1974) 
4
 

„Értékek alapján akarunk élni. … az (érték) valamilyen egyéni vagy társas szükségletet tükröz, 

(amire) … megjelennek a ráutaló vágyaink és késztetéseink.” 
5 
– mondta Pál Ferenc atya,     

mentálhigiénés szakember, a Magyar Örökség-díj kitüntetettje 2021. karácsonyán.  

Van a tanulóinkban VÁGY a zene iránt, vannak ezirányú szükségleteik, és emiatt tudunk nekik 

átadni ÉRTÉKEKET. Nem könnyű megtalálnunk a diákjainkhoz vezető utat. Az Orff-zenekarban 

eltöltött huszonegy év tapasztalata alapján vallom, hogy a hangszerek segítségével módunk van 

erre.  

A zenekar érték. „…az együtt zenélés által keltett érzelmek döntő szerepet játszanak az együvé 

tartozás csodálatos élményében.” 
6
 – írja Hámori József neurobiológus egyik tanulmányában. 

Valóban, az együttes zenei élmény közösséggé kovácsol, a valahová tartozás élményét adja.     

A hangszeres játék az értékesnek lenni, a képesnek lenni élményét adja, hiszen a tagoknak 

egyéni tudásuk, tehetségük szükséges a darabok megszólaltatásához. A zenekar közösségében 

Új Orff hangszerek, Fotó: Csák Lili 
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megtapasztalhatják a szabadnak lenni és a szeretve 

lenni érzését. Mind a négy emberi  alapigényt 
7               

betöltő varázsbirodalmat örököltem, kincsként             

vigyázok rá. Tapasztalataimat és hangszereinket hasz-

nálom a gyakorlatban az ének-zene tanórákon is. Ez a 

szemlélet és módszer megváltoztathatja az ének-zene 

tanítását! 

 

 
 

 
 
„Mit kellene tenni?  
Az iskolában úgy tanítani az éneket és zenét, hogy ne gyötrelem,  
hanem gyönyörűség legyen a tanulónak,  
s egész életére beleoltsa a nemesebb zene szomját…  
Sokszor egyetlen élmény egész életére megnyitja a fiatal lelket a zenének.  
Ezt az élményt nem lehet a véletlenre bízni: ezt megszerezni az iskola kötelessége.”  
(Kodály Zoltán, 1929)

8 

 

 

 

 

 

1 https://kodaly.hu/kodaly_kodaly/kodaly-zoltan-zenepedagogiai-koncepcioja-117202 
2 Zeneműkiadó Bp., 1954. – 128 oldal, Zeneműkiadó Bp., 1975. – 286 oldal 
3 Ivasivka Mátyás visszaemlékező írása a zenekar alapításáról – 2009. április 17. 
4 https://docplayer.hu/3685548-A-korusenekles-terapias-hatasairol.html  Kodály Zoltán: Visszatekintés I. Budapest, 1974, Ze-
neműkiadó, 304. 
5 https://www.youtube.com/watch?v=VAA0i475eFQ  
6 ZENE ÉS EGÉSZSÉG zene • egészség • nevelés • test • lélek Tanulmánygyűjtemény, Kossuth Kiadó 2016, Hámori József: 
Az emberi agy és a zene  
https://www.parlando.hu/2019/2019-6/Hamori_Jozsef-Az-emberi-agy.pdf  
7 https://katolikus.ma/a-hazasparra-valas-idoszaka-a-negy-alapigeny/ 
8 https://kodaly.hu/kodaly_kodaly/kodaly-zoltan-zenepedagogiai-koncepcioja-117202  

Csák Lili 
 

ének-zene tanár, 

a CRNL Orff-zenekar karnagya 

https://docplayer.hu/3685548-A-korusenekles-terapias-hatasairol.html
https://www.youtube.com/watch?v=VAA0i475eFQ
https://www.parlando.hu/2019/2019-6/Hamori_Jozsef-Az-emberi-agy.pdf
https://kodaly.hu/kodaly_kodaly/kodaly-zoltan-zenepedagogiai-koncepcioja-117202
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A zene szeretete, a tanulás és a tanítás élvezete                                 

a személyiségfejlődés útján 

„A zene ott kezdődik, ahol a szó hatalma véget ér.” / Claude Debussy/ 

 

Lelki feltöltődés, avagy a közös muzsikálás élménye? 

A világörökség egyik kincse az a Kodály Zoltán és Ádám Jenő közös munkájából született     

zenetanítási koncepció, melyre méltán lehet büszke minden magyar ember. Annak a kisgyer-

meknek, kamasznak vagy „kortalan” felnőttnek, akinek lehetősége nyílik a zenetanulásra, akár 

egy életen át meghatározhatja a mindennapjait, az emberi kapcsolatait és a lelkivilágát.  

Bármilyen szakmát választ valaki, mindenkinek szüksége van egy olyan, más jellegű tevékeny-

ségre, amelyben fel tud töltődni a munkáján kívül is. Kodály országában nagy hagyománya van 

az amatőr kórus- és zenekari kultúrának, így ki-ki megtalálhatja azt a közös zenélési formát, 

ahol a korábbi zenei tanulmányait tudja kamatoztatni, szinten tartani vagy fejleszteni is, és nem 

utolsó sorban jól érezheti magát egy közös nyelvet beszélő közegben. 

Pécsett és az ország legtöbb településén is számtalan lehetőség kínálkozik a kamaramuzsiká-

lás különböző formáinak gyakorlására női karok, férfikarok, vegyes karok, vonós- és               

fúvószenekarok formájában. Sok esetben még nehéz is a választás a széles kínálatból, mert 

jobbnál jobb együttesekről beszélhetünk.  

Természetesen a zenepedagógusoknak is igényük van a 

közös muzsikálásra, mint a kikapcsolódás, a feltöltődés, az 

élményszerzés egyik lehetőségére a tanítás mellett.       

Jómagam is rendszeresen kamarazenélek a növendékeim-

mel és a kollégáimmal hangszeres és énekes,                 

kamarakórus formációkban. Korábban a hévízi Musica    

Antiqua Régi Zene Együttes tagja  voltam néhány évtize-

den át – www.musicaheviz.hu –, jelenleg pedig a Pécsi    

Vonósok együttesében hegedülök aktív zenekari               

muzsikusként.  www.pecsivonosok.hu 

Az igényes zenélés bármilyen formájában való részvétel – legyen az aktív közreműködés vagy 

zenehallgatás –, nem kor- és képességfüggő, de életkortól, nemtől függetlenül életre szóló     

élményeket adhat kicsiknek és nagyoknak egyaránt.  

 

Szakmai és emberi alázat, mint a zenetanári hivatás alappillére 

Zenepedagógusi pályám első meghatározó személyisége anyai nagymamám volt, akit nagy 

szeretet övezett a családban, és aki időt és fáradságot nem kímélve hetente kétszer elvitt a   

közeli város zeneiskolájába, zeneóvodai foglalkozásokra. Általános iskolásként a keszthelyi 

Festetics György Zeneiskola szinte mindennapi „látogatója” lettem, mondhatni egy életre 

„beleszerettem” a zenébe, abba a légkörbe, amit az ottani tanáraim, növendéktársaim és az  

iskolavezetés megteremtett számomra. Már abban az időben elhatároztam, hogy jómagam is 

olyan tanár akarok lenni, mint amilyet példaként elém tártak a zeneiskola pedagógusai szakmai-

lag, emberileg, hozzáállás és elkötelezettség tekintetében is. 

Forrás: pixabay 

http://www.musicaheviz.hu
http://www.pecsivonosok.hu
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Több mint 20 éve végzem a zenepedagógusi munkámat hegedű- és szolfézstanárként,        ének

-zene tanárként, karvezetőként, zenekari muzsikusként és 3 éve intézményvezetőként az előbb 

említett értékrend megtartásával, és igyekszem a fiatalabb kollégákat is ebbe az irányba „terelni”. 

Meggyőződésem, hogy a tanári pálya egy olyan elhivatottság, kellő mértékű következetességgel, 

szeretettel és elkötelezettséggel, mely nagyfokú felelősséget támaszt a gyakorló pedagógusok 

elé. 

„Mit kell tenni? Az iskolában úgy tanítani az éneket és zenét, hogy az ne gyötrelem, hanem     

gyönyörűség legyen a tanulónak, s egész életére beleoltsa a nemesebb zene szomját… Sokszor 

egyetlen élmény egész életére megnyitja a fiatal lelket a zenének. Ezt az élményt nem lehet a 

véletlenre bízni: ezt megszerezni az iskola kötelessége.” /Kodály Zoltán/ 

Zenetanárként azokat a társadalmi alkalmazkodás aspektusaihoz tartozó szociális kompetenciá-

kat is fejlesztjük a növendékeinkben, mint a reziliencia, az érzelmi intelligencia, illetve a       

pszichológiai immunkompetencia komponensei: az önbizalom, az éntudatosság, az optimizmus, 

a felelősségérzet. A zenei nevelés a teljes fejlődő személyiségre hatást gyakorol. A tanár szemé-

lyisége, kisugárzása a legmeghatározóbb tényező bármilyen tanítási folyamatban, hiszen akár 

egy egész életre el tudja venni a kedvét a gyermeknek a hangszertanulástól vagy akár az          

értékes zenehallgatástól. Jó esetben azonban egy zenetanár olyan meghatározó élményekhez 

tudja juttatni a tanítványát, hogy a zenei pályát választja hivatásának – sajnos ebből van jelenleg 

a legkevesebb – vagy érett személyiségként felnőttkorára zeneszerető, műkedvelő zenész,      

igényes koncertlátogató válik belőle. 

Ha visszaemlékszem a saját tanáraimra az általános iskolából, középiskolából vagy az egyetemi 

tanulmányaimból, akkor azok a pedagógusok jutnak eszembe, akik következetesen, mondhat-

nám teljes maximalizmussal követelték és számonkérték a tananyagot, közben szeretettel     

gondolok rájuk, mert olyan útmutatást adtak a kezembe ezzel a tudatos hozzáállással, amely 

egész életemre meghatározta az életfelfogásomat, a hivatástudatomat és a pedagógiai hitvallá-

somat: „Szeretettel következetesnek lenni, és következetesen, szeretettel nevelni.” 

„Az ember értékét nem az esze, a műveltsége, nem a hatalma vagy a tehetsége, hanem a       

lényéből áradó melegség minősíti. Vagyis a szeretetnek behunyt szemmel is érezhető              

jelenléte.” /Müller Péter/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Forrás: pixabay 
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Zenei nevelés – „Gyémántok” csiszolgatása? Életre felkészítő terápia? Tehetséggondo-

zás vagy/és felzárkóztatás? 

Vajon igazából ennyire összetett a zenei nevelés folyamata? 

Tapasztalataim szerint teljes bizonyossággal állíthatom, hogy IGEN. 

A XXI. században született gyermekek tanítása közben a generációs különbségek leküzdése 

mellett digitális bennszülöttnek is érzem magam – azt gondolom, hogy több kolléga nevében 

szólhatok. A napi több száz impulzus, inger, információhalmaz mellett – mellyel növendéknek, 

tanárnak egyaránt szembesülnie kell a mai digitálisan felgyorsult, már-már a teljes személyte-

lenség felé vezető világunkban – kihívást jelent egy kicsit konzervatívabb, néha régimódinak       

tűnhető, de a saját értékrendemet képviselő pozitív pedagógia, hagyománytisztelő, ugyanakkor 

az újdonságokra nyitott szemléletem. 

Az Agócsy László Alapfokú Művészeti Iskolában lehetőségem nyílt az elmúlt több mint egy      

évtizedben a zeneóvodás korosztálytól kezdve a kisiskolásokon, kis- és nagykamasz diákokon 

át a felnőtt nemzedékig a teljes „életkori palettát” tanítanom szolfézsból, kamarakórus, kamara-

zene és hegedű főtárgyból. Büszke vagyok arra, hogy azt az intézményt képviselhetem, amely-

nek a névadója, Agócsy László volt az első zenepedagógus, aki Pécsett kipróbálhatta a koráb-

ban már említett Kodály-koncepciót, és aki személyes kapcsolatban volt a „Mesterrel”. 

Az Agócsy László Zeneiskolában a megalapítás óta (1995) Kodály szellemiségét képviseljük, 

hagyományait ápoljuk nemcsak a mindennapi tanítási gyakorlatban, hanem a 2 évente megren-

dezésre kerülő Megyei Népdaléneklési Versenyen és a Bicinium- Tricínium – Énekegyüttes     

Találkozón, melynek megteremtője Agócsy László Tanár Úr tanítványa, később kollégája, a    

zeneiskola megalapítója, Dobos Lászlóné, Ilka néni,    országos hírű  szolfézstanár volt.  

Az intézmény egyedi, különleges profilja:  

ZENETANULÁS KORHATÁR NÉLKÜL  

www.agocsyzeneiskola.hu  

Életkortól függetlenül a legkülönbözőbb képességekkel kerültek/kerülnek hozzám a növendéke-

im, és kivétel nélkül mindenkivel a saját szintjén (értelmi, érzelmi) foglalkozom. Miután sikerül 

megtalálni – sok esetben hosszú, türelmes időt vesz igénybe! – a tanítványaim „nyomógombját”, 

már a megismerkedési folyamatban is kiderül, hogy egy csiszolatlan gyémánt, egy tehetséggon-

dozásra alkalmas vagy terápiás felzárkóztatásra szoruló gyermek került-e a „kezeim közé”.  

Az Agócsy László Zeneiskola – mint Kiválóra Akkreditált Tehetségpont és az Oktatási Hivatal 

Bázisintézménye – fontosnak tartja a tehetségek feltérképezését, 

fejlesztését. A tehetség azonban nemcsak a csodagyerekekben, 

hanem bizony egy hátrányos helyzetű, tanulási nehézséggel küzdő 

vagy akár sajátos nevelést igénylő növendék esetében is elképzel-

hető, a saját képességeihez mérten. Az a zenetanár, aki kizárólag 

jó képességű növendékekkel dolgozik együtt, el sem tudja          

képzelni, mekkora kihívás, de öröm és büszkeség is, amikor a 

gyengébb képességű tanítványt a legapróbb sikerélményhez       

juttatjuk. A mosolyt és a boldogságot látni az arcán, a legszebb  

pillanatok egyike a hivatásunkban. Forrás: Agócsy László Zeneiskola 

http://www.agocsyzeneiskola.hu
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Azt gondolom, hogy kellő hittel és bizalommal a gyermekek iránt olyan „csodába illő” fejlődési fo-

lyamatokat lehet megtapasztalni a zenetanulásban, és mindennek hozadékaként a finommotori-

kus mozgásokban, a nyelvi, számolási és memóriakészség fejlődésében, ami felülmúlhatatlan 

élmény tanárnak és diáknak egyaránt 

Az alapfokú művészeti intézményben tanító pedagógusok munkája felbecsülhetetlen értékkel bír 

a jövő nemzedékének formálásában. A szépérzék, az intelligencia formáinak fejlesztése, a teljes 

személyiség kialakulásának elősegítése, a változások kezelésének képessége, az emberi       

kifejezési normák megismerése mind-mind túlmutat a zenei ismeretanyag, a hangszertechnikai 

alapismeretek tanításán. Kodály Zoltán szavai csengenek ilyenkor a fülemben:                          

„… a legkisebbekhez kell a legnagyobb tudás…”. 

A szakmai tudás mellett pedig egy kicsit pszichológusnak és gyógypedagógusnak is érezhetjük 

magunkat, mert a mostani fiatal nemzedéknek erre van szüksége. A bármilyen stílusú értékes, 

igényes zenén keresztül olyan kommunikációs és érzelmi csatornákat lehet megnyitni, melyek 

egy életen át elkísérhetik a gyermekeket és formálhatják a felnőtteket.   

„A zenét nemcsak oly művészetnek tekintem, mely a fület gyönyörködteti, hanem mint a leghatal-

masabb eszközök egyikét a szív megindítására és az érzelmek ébresztésére.” 

/Christoph Willibald Gluck/ 

 

 

 

 

 

          

 

 

                                                                       

       

Sós Csilla 

zenetanár, mesterpedagógus, intézményvezető 
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 NÉPZENEOKTATÁS AZ ISKOLÁBAN 

Hogyan kerüljön a csizma az asztalra? 

 

   Korunk egyik új kihívása, hogy egy eltűnő, szájhagyomány útján terjedő kultúra értékeit hogyan 

lehet a mai – írásbeliségre épülő – oktatási rendszerben továbbadni. 

   A hagyományos kultúrában felhangzó népzenék megmaradásának egyetlen lehetősége a     

hallás után „szájról-szájra” történő továbbadás volt. Mit is jelent ez? A fiatalabb generációk az 

idősebbek dalait sokszor meghallgatva sajátították el a nekik is tetsző szöveg- és dallamfordula-

tokat. A zenészek esetében a leggyakoribb az volt, hogy a szülő felfogadott egy nevesebb       

muzsikust, hogy gyermekét a hangszerjátékra oktassa. A tanulás-tanítás folyamata mindkét   

esetben az utánzásra épült. A felfogadott zenész jellemzően nem volt zenepedagógus, és    

ugyanez a dalaikat átadó idősebb generáció tagjairól is elmondható. Az indiai ashramokban folyó 

zenetanulás is hasonlatos: napközben a tanulók önállóan gyakorolnak, este hallgatják a mester 

játékát. Ez a fajta tanulás természetesen nem használt semmiféle kottát vagy egyéb rögzített    

információt, aminek sajátos következménye az volt, hogy a hallott dallamot a gyermek saját    

szűrőjén keresztül próbálta visszaadni. Ezek a szűrők: az emlékezete, az aktuális technikai    

szintje és a zenéről szerzett korábbi tapasztalatainak összessége. 

   Az iskolai zeneoktatás nagy részben támaszkodik a zenedarabok írott kottájára, melyet lehető-

leg pontosan ugyanúgy, azaz a leírásban rögzített módon kell visszaadni. A zenéhez való viszony 

is jelentősen különbözik a hagyományos kultúrában megszokott gyakorlattól. Más fogalmakat 

használ, másként gondolkodik dallamról, ritmusról.  

   A klasszikus zenében – általánosságban elmondható – hogy a zenei hanghoz egy ritmusértéket 

kapcsolunk /negyed, tizenhatod stb./. A népzenész a legtöbb esetben éppen fordítva – egy      

ritmushoz társít dallamot, az adott tánc lüktetéséhez igazodva. Ezt egyfajta ritmus alapú gondol-

kodásnak nevezhetjük, mely meghatározóan fontos a népzenei gyakorlatban. A hangszeres    

népzene elsősorban tánczenei darabokból áll, a népdalok esetében a nem giusto dallamok       

nagyobb számban vannak jelen. 

Forrás: pixabay 
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   A klasszikus zenében használatos fogalmak, formai elemek – mint a periódus, ütem, hangköz, 

ritmusképlet, akkord stb. – a falusi muzsikusok körében ritkán vagy egész másképp kerülnek 

megfogalmazásra. Jó példa erre Ádám István széki brácsás, aki írástudatlansága és „zenei kép-

zetlensége” ellenére – zenetudósokat is ámulatba ejtő csodálatos akkordfűzésekkel – kiemelke-

dően magas színvonalú muzsikát alkotott. Ő az általa használt fogásokat nemes egyszerűséggel 

„lennakkordnak” és „fennakkordnak” nevezte.  

   A legjelentősebb különbség azonban a népzenében meghatározóan jelen lévő variációk         

sokasága – szemben a rögzített klasszikus zenei darabokkal. A variációk folyamatos képzésének 

legfőbb forrásai: a ritmusba ültetett dallamvonal, a díszítmények szabad elhelyezése és a hallás 

utáni tanulás. Ez az állandósuló improvizáció – természetesen az adott tájra jellemző stílus     

korlátain belül – egészen más készségeket kíván a zenét tanulni vágyóktól, mint amire a        

klasszikus zene tanulásának során van szükség. 

   Valószínűleg e felsorolt különbözőségek okozzák azt a különös jelenséget, hogy akik népzenei 

tanulmányaikat megelőzően hosszabb ideig klasszikus zenét tanultak, bizonyos szempontból   

komoly hátrányban vannak azokkal szemben, akik rögtön a népzenével kezdték. Ezek a tanulók 

nagyon nehezen szakíthatók el a kottából való játéktól, más oldalról persze a jelentős technikai 

képzettségük miatt könnyebben jutnak át a kezdeti nehézségeken. 

   Minthogy a népzenét létrehozó és éltető közeg mára gyakorlatilag teljesen megszűnt,          

számunkra e zenei kultúra továbbéltetésére a jelen körülmények adják a lehetőségeket. A népze-

netanulás helye elsősorban az iskola lett. A fenti különbségekből adódó gondok kiküszöbölése 

komoly kihívás elé állítja a népzeneoktatókat.  

   Mit is tehetünk? Próbáljuk a hallás utáni tanítást minél jobban beépíteni a munkánkba. Ez   

nemcsak a hangfelvételek meghallgatását jelenti, hanem az utánzásra épülő dallamtanulást is. 

Célszerű félsorokat, sorokat ismételgetve együtt muzsikálni, énekelni a tanulóval. Hangszeres 

dallamtanulásnál célszerű, hogy a gyermek először énekelni, dúdolni tanulja meg a kiválasztott 

darabot. Ez azért is nagyon fontos, mert így van lehetőség a „hangszeres átirat” több variációban 

való megjelenítésére. A közös játék lényegi eleme, hogy soha nem állunk meg egy hibát kijavíta-

ni, hanem lassan, de állandó ritmusban próbáljuk a fejünkben szóló dallamot az ujjainkra          

illeszteni. Természetesen néhány nehezebb részt kiemelhetünk kigyakorlásra, de a ritmus alapú 

gondolkodás kialakításához nélkülözhetetlen ez a folyamatos játék. Azt kell elérnünk, hogy a    

tévesztéskor fellépő kizökkentő, megállásra késztető reflexet teljesen leépítsük. Nem baj, ha   

hangot tévesztünk, ezt jó esetben új variációnak is tekinthetjük. 

    A legjobb, ha minden tanuló számára egyéni tanmenetet alakítunk ki, jól felmérve erősségeit 

és gyengeségeit. A sikerélmény folyamatos, inspiráló jelenléte legtöbbször szárnyakat ad a     

tanulóknak. Döntő fontosságú, hogy a gyermek már a képzés legelejétől népzenei táborokban 

ismerkedjen a közös játék nagyszerű érzésével. A különböző szinten álló hangszerjátékosok közt 

a kezdő is átéli azt az élményt, hogy szól a muzsika, aminek ő is részese. Számtalan esetben 

láttam ezt megvalósulni táborokban, ahol a teljesen kezdő kisgyermek döntő elhatározásra jutott, 

hogy ősztől zeneiskolában szeretné tovább tanulni ezt a zenét.  

   Az együtt muzsikálás gyakorlata a zeneoktatásban meghatározó fontosságú. A táborok és az 

amatőr kisegyüttesek létrehozásának könnyebbsége miatt a népzeneoktatás szerencsésebb 

helyzetben van, mint a klasszikus társa. Ennek következménye, hogy a zenei tanulmányok      

befejeztével az iskolából kikerülők további kapcsolata a zenével, zenéléssel eltérően alakul. 
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   A klasszikus zenét tanulók, ha nem lesznek „profik” – vagyis zenetanárok, előadóművészek – 

aktív kapcsolatukat a zenéléssel hamar elveszítik. Hangszerüket ugyan megőrzik a szekrény     

tetején – reménykedve, hogy egyszer még újra használatba kerül. Kivétel ez alól az orvostársa-

dalomban létrejött amatőr házi zenélési gyakorlat – bár már ez is visszaszorulóban van. Az     

egykori zenész növendékek döntő többségének életéből az aktív muzsikálás így teljesen eltűnik. 

   A népzenészek ezzel szemben sokkal többen alakítanak amatőr együtteseket, hiszen az együtt 

játék öröme alacsonyabb technikai szinten álló muzsikusokkal is jól átélhető. Ehhez jön még    

lehetőségnek a sok-sok táncegyüttes, a táncház, ahol mindig szívesen látnak amatőr fiatalokat 

is. Természetesen a magas szintű, hivatásos muzsikálásra ugyanúgy van lehetőség népi      

hangszeresként, hiszen számos hazai és külföldi fesztivál és koncertterem kínál lehetőséget a 

profi népzenei együttesek számára.   

   A művészeti nevelés a közösségteremtő hatása mellett a fiatalok identitástudatát is erősíti, 

ezért fontos lenne, hogy nagyobb hangsúlyt kapjon a közoktatásban is.                                                        

 

 

Bergics Lajos 

 

népzenész, népzenetanár 
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LEHET-E A ZENE MINDENKIÉ? 

(Mohácsi kísérletek) 

 

„A zene-mesterség felcsillanó érdekességei olyanok,  
mintha kavicsokat válogatnánk a vizek partjainál:  
soha nem egyformák.”  
„A tanulás a gyerekek éltető eledele,  
támasza, kapaszkodója és diadala.  
A zene pedig növekedésük fontos eszköze.”  
(Kokas K.) 
 

A zenepedagógusi pályán eltöltött lassan 30 év alatt (ebből a mohácsi Zeneiskolában /

Schneider Lajos AMI-ban 23 év), közben szaktanácsadóként, kórusvezetőként,                   

egyház-zenészként, az utóbbi 5 évben pedig intézményvezetőként szerzett tapasztalatok      

birtokában sem jelenthetem ki, hogy tudom a megoldást arra, hogy hogyan lehet a zene      

mindenkié. Nincsen recept, nincsenek kész megoldások, de vannak próbálkozások, kísérletek, 

nálunk Mohácson is. Más feladat volt pedagógusként, projektvezetőként részese lenni ezeknek 

a programoknak, és összetettebb, különlegesebb feladatot jelent intézményvezetőként          

koordinálni ezeket. Fontos megérteni azt is, hogy az egyes „szereplők” máshol tartanak a 

„történetben”, esetleg csak egyes részleteivel tudnak vagy akarnak azonosulni, de abban     

nagyon kreatívak, eredményesek. Az elmúlt 10-15 év szinte félelmetesen gyors változásokat 

hozott a világban technikától környezetig, neveléstől kultúrafogyasztásig, melyek ok-okozati 

összefüggéseit, hatásait igyekeztünk figyelni, tanulni, kezelni. Aztán az elmúlt két év még     

inkább elbizonytalanított bennünket, többek között: a „mit-hogyan-kinek?” útjelző keresésében, 

átértékeltünk nem csak szakmai kérdéseket.  

Miközben továbbra is fontosnak tartjuk kiemelkedő képességű tanulóink menedzselé-

sét, versenyeztetését, zenei pályára való felkészítését, s büszkék vagyunk növendékeink és 

tanáraink kiemelkedő versenyeredményeire, pályázati sikereire, be kell ismerni, hogy ez a típu-

sú tehetséggondozás, legjobb esetben is, csak tanulóink körülbelül 10%-át érinti. Mit teszünk a 

„maradék” 90 %-kal, illetve milyen hatást gyakorlunk arra a rétegre, akik hivatalosan nem      

tagjai iskolaközösségünknek. Kell-e hidakat építenünk, mennyit és milyen irányokban?  

Szerencsés vagyok abból a szempontból, hogy már tanulóéveim alatt (a tantestületből 

sokan elmondhatják ezt magukról), majd pedagógusként is, olyan egyéniségektől tanulhattam, 

akik ezt a komplex szemléletmódot, elkötelezettséget természetes módon példaként állították 

elém, elénk. (mohácsi Zeneiskola, Pécsi Művészeti Szakközépiskola, Püspöki Énekiskola, PTE 

Művészeti Kar...) 

Az egyik fő irány, amerre az elmúlt időszakban tudatosan nyitottunk Mohácson, az az 

óvodás korosztály. Esetünkben nem „hagyományos” zeneovis foglakozásokat kell érteni alatta, 

hanem komplex művészeti programok megvalósítását. Az elmúlt évek alatt Rózsavölgyi Anett 

csellótanárnő irányítja ezeket a projekteket, mindegyikben más-más területre helyezve a hang-

súlyokat: észlelésre, képzeletre, mozgásra, kreativitásra. Csak ízelítőül 1-2 program a zeneovis 

és kezdő művészeti iskolás növendékeknél alkalmazott gyakorlatainkból: Reikort Ildikó: Zene-

varázs; dr. Gőbel Orsolya Varázsjátékok; Donáthné Forgács Boglárka Vitamintorna; Csuka    

Tímea: Zeneovi; Antal-Lundström Ilona: Látható hangok. Bár a be- és kimeneti mérések,      
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hatásvizsgálatok, nyomon követés tekintetében még nagyon az út elején járunk (idő- és ember-

hiány miatt), az minden különösebb mérés nélkül is érzékelhető, hogy az érintett gyerekek    

egyre      nagyobb része iratkozik be a művészeti iskolába. (Elgondolkodtató probléma, hogy az 

alapfokú művészeti iskolai képzés rendszerében miért nincs helye hivatalosan a zeneovis     

foglalkozásoknak…?) A fenti program továbbgondolása, hogy jelenleg 3-4 kollégával egy olyan 

eszköztár, feladattár kidolgozásán munkálkodunk, amelynek lényege a szövegértés és szöveg-

alkotás fejlesztése művészeti eszközökkel, elsősorban zenén keresztül, de a zene transzfer   

hatásának kiaknázása egyre több pályázati projektünk központi témája is, nem véletlenül.  

A zene komplexitásában rejlő lehetőségeket persze nem csak a legkisebb korosztály    

tekintetében próbáljuk kihasználni. Olyan művészeti programokat hozunk létre, melyekben mód 

nyílik a különböző művészeti ágak közötti kapcsolódási pontok megismerésére, bemutatására. 

Célunk, hogy a tevékenység-központú foglalkozásokon minél több módszerrel aknázzuk ki a 

szöveg és dallam, az irodalom, zene és képzőművészet, a ritmus, hang és szín témakörök    

gazdag világát. Van, hogy egy-egy mesét dolgozunk fel, máskor egy tematikus szálra felfűzött, 

vagy egy-egy eseményhez kapcsolódó történetet. Természetes velejárója ennek a munkának, 

hogy a könnyűzene, filmzene, világzene irányába is tágítottuk a közös produkciók zenei       

anyagát. Azt hiszem, nem egyszerű feladat, hogy zenepedagógusként hogyan kezeljük ezt a 

kérdést, hogy ne féljünk a „klasszikustól” eltérő, általunk nem tanult zenei anyagokat is beemel-

ni a zenei nevelés folyamatába, igényességgel, tudatossággal. Az elmúlt időszakban a         

nagyszabású műsorokat felváltotta a kisebb létszámú műhelymunka, illetve a kamarazenélés 

lehetőségeinek és fontosságának újragondolása. 

 

Mohács és környéke soknemzetiségű terület, az iskolai rendszerű népzeneoktatás     

mohácsi bevezetésének célja az volt, hogy közelebb hozza egymáshoz a népi kultúra különbö-

ző ágait, elősegítse a területi különbségek csökkentését, a kulturális értékekhez való hozzáférés 

lehetőségét. A kezdeti népiének-oktatás mellett, pár éve sikerült egykori tanítványaink bevoná-

sával elindítani a tambura-, a népihegedű-oktatást, és citeratanulásra is van már lehetőség. 

Nagy öröm az is, hogy a klasszikus zenét tanító kollégák közül is többen nyitottak és tájékozot-

tak a népzene világában, szívesen vállalkoznak egy-egy projekt keretéig népzenei produkciók 

létrehozására. Mohács mellett, Versenden pár éve indítottuk el a tamburaoktatást, ahol nagy-

részt roma, hátrányos helyzetű gyerekek élnek. Számunkra is tanulási lehetőség ez abból a 

szempontból, hogy a tehetség és a tehetséggondozás nagyon sokféle, nem egyenlő valamiféle 

elitképzéssel, emiatt a megközelítése is sokrétű kell, hogy legyen. 5 éve, minden nyáron népze-

Forrás: Schneider Lajos Alapfokú Művészeti Iskola 
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nei tábort szervezünk, most már Évre-forgó elnevezéssel, ahol a népi kézművességtől a táncon, 

zenén keresztül, a néphagyományok felélesztésével igyekszünk tartalmas és élményteli napokat 

varázsolni tanítványaink és az érdeklődő gyermekek életébe.    

Eljut-e több gyermekhez, fiatalhoz a zene, a zenei nevelés, mint 20-40-60 évvel ezelőtt? 

Ad-e kitörési lehetőséget hátrányos helyzetű tanulóknak, elmaradott régiókban felnövekvő fiata-

loknak, ha lehetőségük nyílik zenetanulásra, zenehallgatásra? Segít-e más területeken való    

boldogulásukban, kapcsolatteremtésükben, ha közelebb kerülnek a művészetekhez? Nyilván 

ezeket a kérdéseket nem nekünk kell megválaszolni, csak egy-egy részterületéhez hozzátenni 

azt, amit lehetőségünk, felkészültségünk enged. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Vidáné Kresz Beáta 

 

intézményvezető, szaktanácsadó 

Schneider Lajos Alapfokú Művészeti Iskola, Mohács 

Schneider Lajos Alapfokú Művészeti Iskola 
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A ZENE a megfogantatástól az utolsó leheletig velünk van 

 

„A sport, a testedzés mellett az óvódákban, iskolákban a művészeteket is tanítani kell, nem az 

ismeretét, hanem gyakorlását. A művészetek teremtik az elkötelezettséget minden kapcsolatban, 

az együttműködés, a szeretet örömét.”  

 Prof. dr. Andrásfalvy Bertalan, Széchenyi-díjas néprajzkutató 

 

Jómagam is teljesen egyetértek Andrásfalvy professzor úr gondolatával. Már az ókori    

görögök is a test és a lélek együttes fejlesztését vallották, vagyis a sportra és a művészetekre, a 

zenére mindenkinek szüksége van, azt gyakorolnia kell, hogy teljes értékű életet tudjon élni az 

ember.   

A magyar nevelési és oktatási rendszer erre lehetőséget ad. Minden szülőnek felelősségteljes 

döntése, hogy ezzel hogyan tud élni gyermeke legoptimálisabb fejlődésének az érdekében.  

Kodály Zoltán – aki igazi polihisztor volt, és a zenepedagógia terén méltán világhírű       

metodikát alkotott, mely 2016. december 2-án az UNESCO szellemi, kulturális örökség listájára 

is felkerült – egy 1929-es párizsi konferencián azt mondta, hogy a zenei nevelés a gyermek   

megszületése előtt 9 hónappal kezdődik. Akkor ezt sokan megmosolyogták, de utólag tudomá-

nyosan is igazolták akkori állítását. Az anyaméhbe a külvilágból „eljutatott” zenei hangokat már 

érzékeli a magzat, és ez pozitív hatású, talán mondhatjuk azt is, hogy örömteli reakciókat vált ki 

belőle. Nem véletlenül javasolják szakemberek, hogy a várandós nők hallgassanak zenét,       

elsősorban klasszikus zenét, azon belül is Mozart zenéje a „legtökéletesebb”.  

 Már csecsemőkorban is, egészen a gyermekkor végéig, az érzelmek átadásával nagyon        

pozitívan és hatékonyan tudjuk gyermekünk, tanítványunk személyiségét fejleszteni. A zene az 

érzelmek végtelen tárházát közvetíti az embereknek. Nem véletlenül van velünk az ősidőktől, a 

kor szellemét is tükrözi, végtelenül változatos tud lenni. Az a 12 kromatikus hang, mely duplikálja 

magát a legmélyebbtől a legmagasabb hangig, a ritmussal együtt mindenkor csodákra képes. A 

zeneszerzők a világ minden részén olyan műveket tudtak adni nekünk e 12 hangból, melyek a 

világmindenség részei maradnak örök időkre.  

Természetesen az érzelmek világa átfogja egész életünket, de a gyermekkor az, amikor az 

egész személyiségünkre hosszú távon kifejti hatását, és befolyásolja, hogy felnőttként a társada-

lomnak mennyire tudunk hasznos tagjává válni. Sokszor halljuk a felnőttektől: milyen kár, hogy 

annak idején nem tanultam meg valamilyen hangszeren játszani. És valóban, mennyivel több 

adatik meg azoknak – több szempontból is –, akik aktívan muzsikálnak.  

A jelenlegi magyar oktatási rendszer szerves részét képezi a művészetoktatás, azon belül 

a zeneiskolák, melyek elsőként jelentek meg a palettán az 50-es, 60-as években. A 90-es évek 

közepétől váltak művészeti iskolákká, bővülve a tánc-, a képzőművészet- és a drámatagozatok-

kal. Magam a zeneoktatásban veszek részt, de iskolánkban, amikor volt megfelelő végzettségű 

szakember, mind a négy művészeti ág képviselve volt. Sajnos az oktatás terén jelenleg sincs 

megfelelő számú pedagógus, ez fokozottan igaz a művészeti iskolák esetében. A tanárhiány  

kérdése nagyon összetett dolog. A mi esetünkben ezt még az is tetézte, hogy amikor szabaddá 

vált az iskolaalapítás (90-es évek), megszaporodtak a különböző fenntartású művészeti iskolák, 
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hol beépülve az általános iskolákba, hol külön iskolaként. Ezt nem tudta lekövetni a frissen     

végzett pedagógusok száma. Egy-egy zenetanárnak (ha bírta) 4-5 helyen is lehetett másodállá-

sa. A probléma mind a mai napig fennáll, a megoldás várat magára… 

Mi a zenepedagógus feladata? Azon kívül, hogy minden pedagógusnak szeretettel kell fordulnia 

a gyermek felé, a zenét oktató tanárnak egy teljesen egyedülálló lehetőség adatik meg a tanítás 

folyamatában: egy növendékkel foglalkozhat egy órán és ezt teheti a gyermek 6 éves korától 

egészen felnőttkoráig. Ez egyben óriási felelősséget is ró a vállára. A szülő rábízza a gyermekét, 

és ő a zene varázsát átadva a kisgyermeknek, megtanítva neki az örömszerzés egyik forrását, 

boldog, a világra nyitott, közösségi embert tud formálni belőle. A tanítványból nagyon sok       

esetben felnőttkorára barát lesz, aki szívesen jár vissza a zeneiskolába beszélgetni egykori     

tanárával. Az, hogy valaki megtanul zenélni, és ezzel örömet szerez magának és másoknak,    

nagyon örömteli dolog, de ezenkívül az aktív muzsikálásnak – a személyiségfejlődés és a tanu-

lás folyamatában – van egy rendkívül pozitív hatása: zenélés közben mind a két agyféltekénket 

egyszerre használjuk. Ezáltal a képességeink gyorsabban, hatékonyabban fejlődnek. Ezt nevezik 

a zene transzferhatásának. Évtizedekig tartó kísérletek során vált bizonyossá, hogy azoknak, 

akik zenélnek, mind az egyéni, mind a közösségi kompetenciájuk felülmúlja nem zenélő           

társaikét. Kimutatták, hogy a rendszeres gyakorlás, muzsikálás hatására többek között jobban 

fejlődik a gyerekek memóriája, könnyebben birkóznak meg a matematikai feladatokkal, kreativitá-

sukkal is kitűnnek zenét nem tanuló társaik közül.  

 

 

 

 

 

A ZENE az kell - a közös muzsikálás öröme a Szigetvári Weiner Leó AMI 50+1 éves 

gálahangversenyén - együtt a növendékek és a tanárok 
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A szülő természetes módon a gyermekének a legjobbat és a legtöbbet akarja adni         

fejlődése érdekében. A kötelező iskolai elfoglaltságokon kívül keresi azokat a foglalkozásokat, 

amelyek a gyermeke javára válnak. A zenetanulást ezek közül nem szabad kihagyni. Bölcsődés 

kortól kezdve a felnőtté válásig a zenével sokféle módon lehet kapcsolatunk. Visszatérve Kodály 

1929-es kijelentéséig, minél kisebb korban „használjuk” a zenét gyermekünk érzelmi és értelmi 

fejlődéséhez, annál nagyobb lesz az eredmény, amellyel elégedettek lehetünk. Szerencsére   

egyre több lehetőség adódik a kisgyermekek zenei fejlesztéséhez, kezdve a bölcsis gyerekek   

ringatós tevékenykedéseivel, a zeneóvodai foglalkozásokon keresztül, a zeneiskolák nyújtotta 

hangszeres tanulásig. Ami nagyon fontos, hogy a foglalkozásokat képzett szakemberek – a mi 

esetünkben szakos pedagógusok – tartsák. (Ez az élet más területeire is igaz. Sajnos mindnyá-

jan tudjuk, hogy a nem megfelelő szaktudással elvégzett munka milyen károkat tud okozni.)  

A zeneiskola az az intézményhálózat, amely Magyarországon a gyerekek zenetanulását sokrétű-

en biztosítani tudja szakavatott pedagógusokkal. A magyar zenepedagógia világhírű az          

eredményeiről, az oktatási módszere elismert, világszerte sok országban példaértékűnek és    

követendőnek tartják. Az állam látja a zeneiskolákban azt a potenciált, amiért érdemes támogatni 

ezt az oktatási formát, mert többszörösen visszahozza a felhasznált anyagi forrásokat. Már      

említettem az egyéni foglalkozás mérhetetlenül nagy előnyeit a személyiség formálásában. 

Ugyanilyen előnyös az, amikor a gyermek elér egy szintet a hangszertanulásban, és megismer-

kedik a közös muzsikálás élményével. A kamarazenélés, a zenekarban való játék a zenetanulás 

egy magasabb foka. A növendékek figyelemkoncertrációját rendkívül pozitív módon befolyásolja, 

a közösség iránti felelősségérzet erősen fejlődik általa. A közösségi élmények, utazások,         

zenekari hangversenyek mind-mind olyan események, amelyek életre szólóan befolyásolnak 

bennünket. Ugyanilyen jelentősége van az éneklésnek, a kórusmuzsikának. Ennek is nagy       

hagyományai vannak a magyar oktatási rendszerben. Szintén Kodály Zoltán hívta életre az      

általános iskolai zenetagozatokat még az 50-es években. Ez a „mozgalom” egész                   

Magyarországra kiterjedt, szárnyalt az énekszó, a kórusmuzsika minden iskolában, településen. 

Százezer kisgyermeknek és felnőttnek adott útravalót az élethez, és hozott össze embereket is 

egy életre. Sajnos, ez a láng az utóbbi évtizedekben halványul, háttérbe szorul a digitális világ 

előretörésével. Nyilván van létjogosultsága annak, hogy a technika fejlődését követni kell, az új 

dolgokat meg kell tanulni, de semmi sem helyettesítheti az érzelmeket, márpedig az érzelmi     

fejlődés hiánya „elrobotosodáshoz” vezet. Ezért nagyon fontos, hogy a művészeteket – András-

falvy professzort visszaidézve – gyakoroltatni kell a felnövekvő nemzedékkel. Ez a mi felelőssé-

günk, pedagógusoké, művészetoktatóké. A jelenleg hatályos oktatási-nevelési törvény erre lehe-

tőséget ad. A tanterveket úgy kell alakítani, hogy alsós korban maximálisan ki kell használni a 

művészeti tárgyak óraszámát, majd fokozatosan lehet átadnia helyet felsős korban a nyelvnek és 

a reál tantárgyaknak. Közben ki kell építeni az ének szeretetét, a közös éneklés örömének a 

megismertetését. Biztos vagyok abban, hogy ha ezt okosan tesszük, a gyermek nem fog hát-

rányba kerülni azokkal szemben, akiket már kisgyermekkorukban „megtömnek” különórákkal. 

Sőt, a transzferhatás sokszorosan meghozza a gyümölcsét.   

Summa summarum, „A ZENE MINDENKIÉ” – mint ahogy azt Kodály mondta – és valóban 

csak élni kell a lehetőséggel, hisz itt van előttünk, a gyermekünk előtt, és ha megízleli a muzsika, 

a muzsikálás örömét, egy életen át fog játszani a saját és mások örömére.  
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Ui.: Tisztelettel ajánlom mindenki figyelmébe a Parlando elektronikus zenepedagógiai folyóiratot, 

melyben rengeteg cikk, esszé szól magáról a zenéről, sokféle megközelítésben. Elérhető a 

www.parlando.hu oldalon. 

 

 

Deichler András  

Intézményvezető  -  Szigetvári Weiner Leó AMI 

Artisjus-díjas zenepedagógus  

A 35 éves Szigetvári Zrínyi Miklós Fúvószenekar egyik extra koncertje a            

Szigetvári Kórház tetején a helikopter leszállón.                                                          

Sok közös élmény - életre szóló barátságok a zene szárnyán. 

http://www.parlando.hu
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Előző lapszámainkban sorra bemutatkoztak aktív szaktanácsadóink. A sorozatot két olyan  kollégával 

folytatjuk, akik 2021 őszén, illetve 2022 elején kezdték meg szaktanácsadói tevékenységüket. Ezúton 

is köszöntjük őket a Pécsi Pedagógiai Oktatási Központ szaktanácsadói közösségében. 

Keszei Dalma vagyok, a Kozármislenyi Janikovszky Éva Általános Iskola pedagógusa.         

Ötödik éve dolgozom ebben az intézményben tanítóként, műhelyvezetőként. 

Ezt megelőzően több mint 20 évig ormánsági kisiskolákban tanítottam osztálytanítóként, szakmai 

mentorként, tagintézmény-vezetőként. Szakmai munkám alapját mindig a – már a pályám elején 

megismert – Humanisztikus Kooperatív Tanulásszervezés és annak szellemisége jelentette, majd 

ezt tette teljessé a 7 szokás-Életrevaló program. 

Megingathatatlanul hiszek az oktatás erejében. Vallom, hogy az iskola – méretétől, összetételétől, 

földrajzi helyzetétől függetlenül – egy minden ízében izgalmas, örömteli, kreatív, inspiráló kiinduló-

pont kell, hogy legyen diákjaink számára. Ezt működtetni pedig csak közös értékrendek, célok és 

elvárások mentén, kölcsönösen megerősítő és támogató szakmai közösséggel lehet.                   

Szaktanácsadói munkámban is ez motivál. 

„… mélyen hiszek a jövő iskoláit is meghatározó évezredes alapértékekben…. Meggyőződésem, 

hogy a harmadik évezred iskoláiban, a formálódó tudástársadalom legfontosabb műhelyeiben sem 

tűzhetünk ki más célokat, mint a szeretetkapcsolatokat felépítő, eredményorientált team-munkát. 

Csak pontosan és körültekintően kell megvalósítani a célokat.” (Benda József -1999) 

Fekete Ildikó vagyok, a Kétújfalui Konrád Ignác Általános Iskola matematika–fizika szakos 

tanára. Már több mint 30 éve tanítok ebben az intézményben, ahol a sajátos nevelési igényű,     

enyhén értelmi fogyatékos tanulóink kezdetben csak részleges integrációban, de ma már teljes   

integrációban tanulhatnak társaikkal. Elmondhatom, hogy több éves tapasztalattal rendelkezem az 

integrált oktatás terén.  

2013-ban a pedagógus szakvizsga elvégzése erősített meg abban, hogy nekem, vidéki intézmény-

ben dolgozó tanárnak is vannak olyan ismereteim, módszertani kultúrám, újító ötleteim, melyeket 

érdemes megosztani másokkal. Ez adott lendületet ahhoz is, hogy 2017-ben mesterpedagógus  

címet szerezzek fejlesztő, támogató (mentor) tevékenységprofillal.  

Szaktanácsadói munkámat az idei év elejétől kezdtem, kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló 

nevelésének, oktatásának segítése, valamint matematika tantárgygondozó szakterülettel. Mind a 

két szakterületet illetően célom az, hogy a szaktanácsadás során hozzám forduló kollégáimat      

segítsem a differenciálás, a hátránykompenzáció, az esélyegyenlőség biztosításának érdekében 

alkalmazott tudásommal. Szeretném megmutatni a kooperatív tanulási struktúrák változatos és    

széleskörű alkalmazásának lehetőségeit. Az integrációt illetően ötleteket tudok adni a tartalomsza-

bályozó dokumentumok koherenciájának alakításához.  

Tantárgygondozó szaktanácsadóként célom pedagógustársaim segítése mind szakmai, mind peda-

gógiai, módszertani kérdésekben. Minősítés előtt álló tanártársaimnak sikeres minősítésük elérés-

hez tudok gyakorlati tanácsokat adni. 

Iskolánk bázisintézmény, így már többször tartottunk érdeklődő tantestületek, kollégák, egyetemi 

hallgatók számára bemutatófoglalkozásokat, és biztosítottunk hospitálási lehetőséget számukra. 

Ebben is szívesen állok az érdeklődők rendelkezésére. 

Szaktanácsadóként nagyon várom a tantárgygondozói látogatásokat, ahol nem csak segítséget 

nyújthatok, de biztosan tanulhatok magam is az együtt töltött idő alatt.  
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A 2021/2022-es tanévben a Pécsi Pedagógiai Oktatási Központ több szaktanácsadója fejezi be 

aktív intézményi tevékenységét, és kezdi meg nyugdíjas éveit. Valamennyien 2015 óta végeztek 

szaktanácsadói tevékenységet. 

 

Bányainé Jurás Gyöngyi az Erkölcstan és a Konfliktuskezelés szakterületen, 

 

Nagy Marianna az Intézményfejlesztés és a Magyar nyelv és irodalom szakterületen, 

 

Pál Csaba a Kollégiumi nevelés szakterületen segítette a megye intézményeiben dolgozó        

pedagógusokat. 

 

Köszönjük áldozatos szaktanácsadói munkájukat, és kívánunk jó egészséget, 

tevékeny, kiegyensúlyozott nyugdíjas éveket. 
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TOVÁBBKÉPZÉSEK 

Az Oktatási Hivatal Pécsi Pedagógiai Oktatási Központja 2022. I. félévében az                 

alábbi – 30 órás akkreditált – pedagógus-továbbképzéseket tervezi az alábbiak szerint:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

Valamennyi képzési lehetőségről tájékoztatjuk az intézményeket, az érintett pedagógusokat,      

de kérjük, kövessék az Oktatási Hivatal Pécsi Pedagógiai Oktatási Központ                         

aktuális továbbképzési oldalát:  

https://www.oktatas.hu/kozneveles/pok/pecs/pedagogus_tovabbkepzesek 
 

Bővebb információ:  
kepzes.pokpecs@oh.gov.hu 

Online az online bántalmazás ellen 

Célcsoport: tanár, tanító, gyógypedagógus, kollégiumi nevelő, szakoktató, gyakorlati oktató 

A képzés tervezett időpontja: április 

Jelentkezés: zárt képzés, tantestület részére 

„Az iskolai bántalmazás megelőzése és kezelése serdülőknél” – Az ENABLE iskolai bántalmazás-

ellenes program megvalósítása 

Célcsoport: tanár, kollégiumi nevelő, pszichológus, szociálpedagógus, könyvtárostanár (tanító), 

fejlesztőpedagógus, szociális munkás 

A képzés tervezett időpontja: április 4-5, 11. 

Jelentkezés: https://tovabbkepzes.sulinet.hu/index.php/public/meghirdetett/index  

Drámajáték-vezetés 

Célcsoport: óvodapedagógus, tanító, tanár, gyógypedagógus, logopédus, kollégiumi nevelő, 

pszichológus, szociálpedagógus, könyvtárostanár (tanító) 

A képzés tervezett időpontja: május 

A fejlesztő értékelés elmélete és gyakorlata – online kontakt továbbképzés távoktatási órákkal 

Célcsoport: tanító, tanár, gyógypedagógus, fejlesztőpedagógus 

A képzés tervezett időpontja: május 

Az egyensúly megtartásának útjai, lehetőségei a pedagógushivatásban (30 órás, folyamatba 

ágyazott továbbképzés) 

Célcsoport: tanító, tanár, gyógypedagógus, konduktor, logopédus, kollégiumi nevelő,           

pszichológus, szociálpedagógus, könyvtárostanár (tanító), szakoktató, gyakorlati oktató,                      

fejlesztőpedagógus 

A képzés tervezett időpontja: június 

Egyezzünk meg! Alternatív konfliktuskezelési lehetőségek az iskola életében 

Célcsoport: tanító, tanár, gyógypedagógus, konduktor, logopédus, kollégiumi nevelő,                          

szociálpedagógus, könyvtárostanár (tanító), szakoktató, gyakorlati oktató, fejlesztőpedagógus 

A képzés időpontja: június 

Jelentkezés: zárt képzés, tantestület részére 

https://www.oktatas.hu/kozneveles/pok/pecs/pedagogus_tovabbkepzesek
https://tovabbkepzes.sulinet.hu/index.php/public/meghirdetett/index
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A PEDAGÓGIAI-SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK HÍREI 

 
Online pedagógusműhelyek a tematikus kínálatban 

2022 tavasz 
 

 
Az Oktatási Hivatal Pécsi Pedagógiai Oktatási Központja ebben a félévben is online műhelyek 
szervezésével támogatja a pedagógusokat. Március–április folyamán közel 30 olyan online      
előadást, műhelyt hirdetünk meg, melyek az intézményektől beérkezett legfontosabb igényekre 
adnak választ. Várjuk, hívjuk a kollégákat, hogy vegyenek részt ezeken az alkalmakon, ahol     
reményeink szerint hasznos előadásokat hallhatnak, feltehetik a témákhoz kapcsolódó kérdései-
ket, és megoszthatják tapasztalataikat, jó gyakorlataikat. 
 
Újdonság az idei évtől, hogy a műhelyek sorozatát tematikus egységekbe szerveztük, ezzel is 
szeretnénk orientálni a választást. Javasoljuk, hogy az adott egység minden programján              
vegyenek részt az érdeklődők, mert így teljesebb képet kaphatnak a témáról. Az online műhelye-
ket az adott tematikában további programok gazdagítják: Tavaszi Pedagógiai Napok, ennek     
részeként plenáris előadások;  Mesternapok, Bázisnapok, továbbképzések.  
Ezek közül választva sokrétű önképzést valósíthat meg a jelentkező pedagógus, ill.                     
nevelőtestület. 
 

 
A részletes programfüzet az alábbi képre kattintva érhető el: 

https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/pok/Pecs/2022/tematikus_kinalat_2022.pdf
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TANULMÁNYI VERSENYEK 
 

A 2021/2022. tanév általános iskolai és középiskolai tanulmányi versenyei 

 

A tanulmányi versenyekről bővebb információ a                                                                                

https://www.oktatas.hu/kozneveles/pok/pecs/versenyeink  oldalon található. 

Sikeres versenyzést kívánunk! 

Verseny megnevezése Megyei forduló időpontja Döntő időpontja 

„A Hétfejű Tündér”– 
komplex alsó tagozatos csapatverseny 

3–4. évf.  
2022. május 4.  

  

Bod Péter 
Országos Könyvtárhasználati Verseny 

7–10. évf. 
2022. február 14.  

Döntő:  
2022. április 25–26. 

„Ismerem a technikai környezetemet”– 
Technika, életvitel és gyakorlat tantárgyi 

dunántúli verseny  
5–8. évf. 

2022. február 15.  
Dunántúli döntő:  

2022. április 5. 

Baranya megyei angol nyelvi verseny 
7–8. évf.  

2022. április 28-29.    

Baranya megyei középiskolai  
angol nyelvi verseny 

9–10. évf.  
2022. május 19-20.    

Baranya megyei középiskolai  
biológiaverseny 

9–12. évf.  
2022. március 29.    

Esélyteremtő Matematikaverseny 
5–8. évf.  

2022. április 7.    

„Kalandos világunk”– 
komplex felső tagozatos csapatverseny 

5–8. évf.  
2022. április 20.    

Országos Angol Nyelvi Verseny 
7–8. évf.  

2022. március 2.  
Országos szóbeli forduló:  

2022. május 14. 

Országos Német Nyelvi Verseny 
7–8. évf.  

2022. március 3.  
Országos szóbeli forduló: 

2022. május 20.  

Ránki György dunántúli  
történelemverseny 

9–12. évf.  
2022. február 22.  

 Dunántúli döntő:  
2022. április. 08. 

https://www.oktatas.hu/kozneveles/pok/pecs/versenyeink
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Központi telefonszámunk: +36-1/374-2243 
 

Tematikus e-mail-címek: 
 

Szaktanácsadás:  

szaktanacsadas.pokpecs@oh.gov.hu 
 

Minősítés, tanfelügyelet, önértékelés:  

pokpecs@oh.gov.hu 
 

Versenyek:  

versenyek.pokpecs@oh.gov.hu 
 

Pedagógus-továbbképzés:  

kepzes.pokpecs@oh.gov.hu 

 

Általános levelezés:  

info.pokpecs@oh.gov.hu 

 

Címünk: Oktatási Hivatal  

    Pécsi Pedagógiai Oktatási Központ 

7622 Pécs, Dohány utca 5.  

(bejárat a Vasvári Pál utcai és a Jogász utcai kapu felől) 

 

Levelezési címünk: 7603 Pécs 3., Pf. 2. 

ELÉRHETŐSÉGEINK 
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