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Énektanítás másképp
Zenei élményszerzés az általános iskola elsõ 

és második osztályában

Az óvodás gyermek már rendelkezik némi zenei ismerettel.
Hallgatott zenét, énekelt, mozgott a dalosjátékokban, gyakorolta az
egyenletes lüktetést mondókára, dalra, tapsolta a mondóka vagy dal

ritmusát, van némi fogalma a magas-mély, hangos-halk párosokról, a
hangszínről és a tempóról, esetleg rajzolt, festett zenehallgatás

közben.  Alig egynegyedük rendelkezik zeneileg értékelhető, tiszta
hallással.  Kisebb hányaduk zeneileg eléggé nehezen kezelhető,

morog, vagy hamisan harsogja túl a többit. Így kezdődik a munka az
általános iskola alsó tagozatában. 

L. Nagy Katalin felmérése szerint az
általános iskolai tanulók nagy szá-
zaléka az utolsó helyre teszi az

énekórát a preferencia-skálán. Nyilván en-
nek is megvan az oka.

Az egymásra mutogatás helyett itt az
ideje egy olyan filozófia és pszichológia
kidolgozásának, amely helyrebillenti a ko-
dályi elveken nyugvó, egyébként világhírû
alsó fokú ének-zene tanításunk mérlegét.

A heti óraszám egyre csökken. A számí-
tógépes mámorban ringatózó oktatáspoli-
tikusaink a haladást az óraszámcsökken-
tésben vélik felfedezni. „Ne terheljük a
gyerekeket” jelszóval olyan országokat te-
kintenek példaképnek, ahol az énektanítás
nem is létezik.

A kritikával azonban mi sem elégedhe-
tünk meg, mert ennek a dilemmának a
megoldása ránk vár.

A kreativitás fénykorában Szabó Helga
is írt füzeteket, amelyek kreativitást fej-
lesztõ gyakorlatokat tartalmaztak. Munká-
ját sajnos az ének-zenei általános iskolák
szintjére méretezte, így egyéb iskolák pe-
dagógusai nem sokat profitáltak belõle.
Használhatóbbnak ígérkezett Dimény Judit
,Hang-játék’ címû mûve, amely viszont di-
vergens volta miatt a „megcsontosodott”
kodályisták látókörén kívül rekedt, és a
személyes információáramlás szegényes
volta miatt (továbbképzések elmaradása)
nem került pedagógusaink kezébe.

Azóta több kísérlet született. A tananyag
újítását célzó munkák közül említem
Gonda János ,A rögtönzés világa’ címû
munkáját (1996/97), amely elsõsorban a
könnyûzene és a jazz oldaláról közelítette
meg a kérdést. Laczó Zoltán ,Egy zene-
hallgatás központú tantervrõl’ címû mun-
káját, amelynek célzatosságát már a cím-
ben is jelöli. Említést érdemel a MUS-e
program, amely már az európai uniós tö-
rekvéseket is magában rejti, valamint Sáry
László ,Kreatív zenei gyakorlatok’ címû
munkája.

Sáry László kitûnõ anyaga, amely a zö-
rejt, a hang különbözõ dimenzióit, az em-
beri beszédhangot vonja be a gyakorlatok
sorába, arra enged következtetni, hogy a
kiváló zeneszerzõ aligha fordult meg nor-
mál általános iskolák énekóráján, azaz
nem szembesült a mai gyerekek ének-ze-
nei szintjével, és ez rányomja bélyegét
egész munkájára, amely így inkább felnõt-
teknek vagy egyetemistáknak való, sem-
mint iskolás gyerekeknek.

Milyen énekkönyvek arattak sikert a ma
általános iskoláiban? A színesek, a képesek.

Még akkor is az Apáczai-féle könyvet
használják, ha annak nyilvánvaló módszer-
tani hiányosságai vannak. De, mint azt an-
nak mûvelõi is észrevették, a gyerekek szí-
vesebben forgatnak színes, képes könyvet,
mint a még papírjában is silányabb kivitelû
Lantos-Tegzes könyveket.
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A gyermek fõleg kezdetben a mese és a
rejtély világában él. Fantáziájában a titok-
zatosság, a tündér, a mesebeli királyfi él. A
színek, az érdekes háttér emelik a mese
hangulatát. Továbbá meg kell jegyeznünk,
hogy a mesebeli hangulat, akárcsak a ze-
nei hangulat, globális jelenség, de önmaga
nem okoz katarzist. A hangulatot teremtõ
elemek közül a gyermek kiemel, rátapad
egyre, és ez nála újabb hangulatot szül, az
elõbbit színezi.

De, mivel konkrét megfigyelhetõ elem-
rõl van szó, amely megihleti, amit azért
emel ki, mert tetszik neki, a hangulatot
képzõ többi elem alárendeltté válik. A ki-
emelés érzelmi töltõdéssel jár, a szervezet
megszokott egyensúlyából kilendül és az
extatikus állapot felé
közelít. Az adrenalin
és non adrenalin
szint megemelkedik,
és izgalmi állapot
jön létre. Zenehall-
gatáskor lyan érzel-
mi töltõdés esetén
jön létre katarzis,
amikor a zenét mû-
velõ vagy hallgató
belsõ rezgései a mû
alkotójának belsõ
rezgéseire rezonál-
nak. Ha jó a mû, ak-
kor az alkotó belsõ
rezgései külsõ rezgések formájába jelen-
nek meg, érik el a hallgatót, aki azokat is-
mét belsõ rezgésekké alakítva vagy rezo-
nál arra, vagy sem. A rezonancia jelensége
olyan boldogságérzettel tölti el, még ha
egy-két másodpercre is, hogy õ azt újból
és újból át akarja élni. Gondoljunk a gyer-
mekre, aki ha az iskolában hall valami
kedvére valót, otthon elõkeresteti a szülei-
vel, vagy megveteti a megfelelõ lemezt
vagy CD-felvételt. A belsõ elvárások effé-
le kielégítése a zenével való találkozás
nagy pillanatai. A rákapcsolódás sokszor
vonatkozik a csúcspontképzésre, annak
megoldási részére fõleg fejlettebb zene-
hallgatók körében.

Összefoglalva: nekünk elegendõ, ha a
gyermek néhány másodpercre kerül ilyen

állapotba, akkor már nyert ügyünk van,
mert majd keresi az újabb és újabb lehetõ-
séget, hogy csodálatos érzését, esetleg más
mûvek kapcsán, újból és újból átélje.

Felmerül a kérdés: hol a helye az ének-
órán belüli készségfejlesztésnek? A beve-
zetõ hangképzés, játék jó elõzménye az
órán belüli készségfejlesztésnek. A kész-
ségfejlesztéshez azután odaillõ zenehall-
gatási anyaggal szolgál a tanító. A zene-
hallgatásnak is létezik ma már különbözõ
formája: passzív, aktív zenehallgatás. Ak-
tív zenehallgatásként értékeljük a zenére
történõ rajzot, festést, mozgást, táncot,
hangszeres improvizációkat stb.

A bevezetõ játék, a készségfejlesztõ
gyakorlatok halmaza, a zenehallgatás kü-

lönbözõ formái mind
csak elõkészítõi egy
majdani, lehetséges
katartikus élmény-
nek, de azzal nem
azonosak, azt nem
helyettesítik. Van,
akinél ez az élmény
könnyebben, van
akinél nehezebben
születik meg. Ilyen
szempontból a szín-
padi mûvek hatal-
mas elõnyt élveznek
az elvontabb zenei
megnyilvánulások-

kal szemben, fõleg a zeneileg képzetle-
nebb alanyok esetén.

A ,Rigoletto’ apa-lánya jelenete, az
,Aida’ zárójelenete képileg is hangolja a
hallgató-nézõt. Ugyanakkor megemlíten-
dõ, hogy sok zene funkciója eltér a katar-
zisra késztetés elvétõl.

A nagy fáraók, az indiai maharadzsák ud-
vari zenéi a lebegõ hangulati háttért közvetí-
tették, ahol a zene nem tartott sehová, nem ér-
kezett meg sehonnan, csak ott helyben lebe-
gett és biztosította a kellemes delíriumos han-
gulatot. Ezt a hatást tapasztaljuk bizonyos
tánczenéknél is. Egyedi változata a sehova
tartó zenéknek a huszadik század divatos
irányzata, a repetíciós zene, amelynek filozó-
fiája ugyanakkor messze mutató és nem vet-
hetõ össze a tánczenék ihlettelen forgatagával. 

Művelt, képzett muzsikusok meg-
szerzik maguknak a katarzis él-
ményét, de vajon van-e lehetőség
aktív muzsikálásra általános is-

kolai szinten? A hangszeres neve-
lés, úgy tűnik, csak kisebb kör ki-
váltsága, azoké, akik zeneiskolá-
ba járnak. Kodály azért hangsú-
lyozta az ének fontosságát, mert
az tömegméretekben is tanítható.

A másik kérdés, hogy heti egy
órában van-e elegendő idő az

énekhang kiművelésére.
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Mint már említettük, mûvelt, képzett
muzsikusok megszerzik maguknak a ka-
tarzis élményét, de vajon van-e lehetõség
aktív muzsikálásra általános iskolai szin-
ten? A hangszeres nevelés, úgy tûnik, csak
kisebb kör kiváltsága, azoké, akik zeneis-
kolába járnak. Kodály azért hangsúlyozta
az ének fontosságát, mert az tömegmére-
tekben is tanítható. A másik kérdés, hogy
heti egy órában van-e elegendõ idõ az
énekhang kimûvelésére. A zenei kifeje-
zõeszközök bõvítésére készített Dimény
Judit és Sáry László olyan kreatív ritmi-
kai-dallami játékot, amely az énekhang ki-
mûvelésével párhuzamosan segíti a gyer-
meket az aktív zenélésben.

Igazi zenei folyamatok alkotására
ugyanakkor a gyerek még fejletlen az álta-
lános iskola alsó tagozatában. Ezért találta
ki Dimény Judit, Sáry László és jómagam
is a zenei dimenziókkal való játékokat.
Ezek lehetnek a hang különbözõ dimenzi-
óit tekintetbe véve dallami és ritmikai játé-
kok, ahol a zenei forma még nem feltétlen
követelmény. 

Ha tekintetbe vesszük, hogy a ritmikai
játékok meddig nyúlnak vissza, akkor azt
kell mondanunk, hogy az emberiség böl-
csõjéig. Az efféle játékokat a ma élõ primi-
tív népeknél is tetten érhetjük. Az ember õsi
ösztönét követve lemásolta a környezõ ter-
mészet hangjait, a szél zúgását, a menny-
dörgést-villámlást, a tenger morajlását stb.
A természet világának zörejeit, hangjait sa-
ját életritmusához szelídítette: harci táncok,
beavatások, halotti szertartások.

Ha gyermekeinket csak a ritmus világá-
ba kényszerítjük, akkor feltételezzük ró-
luk, hogy ritmus-improvizációikban köve-
tik a bennük rejlõ õsi ösztönt. Ezt köny-
nyûszerrel megteszik, mert a génjeikben
rejlõ õserõ könnyen a felszínre tõr. Egy jól
szervezett ritmikai játékban az egyenletes
lüktetéshez képest aprózás révén érdekes
poliritmikus hangzások jönnek létre.

Ha megfelelõ ütõhangszereket adunk a
gyerek kezébe, azt találjuk, hogy – mint az
õsemberek, vagy a ma élõ primitív népek-
nél – ezek nem csak ritmushangszerek, hi-
szen a hangolható dobok, a különbözõ
hangszínû bambusznádak, csontok nem-

csak hangszínt, hanem hangmagasságot is
produkáltak. Nos, egy ilyen válogatott rit-
mushangszerekbõl álló zenekar, ha azt egy
vezetõ szólam, az egyenletest hangoztató
nagy dob fogja össze, az aprózások, bõví-
tések, lassítások révén a hangszín és hang-
magasság csodálatos egyvelegét hozza lét-
re, pontosabban a zenei poliritmika csodá-
ját. A ritmikus játékok másik vonzereje a
monotonitásban rejlõ intenzitás-növeke-
dés. Az õsi szertartások feltehetõen hosz-
szúak voltak, nemegyszer több napig is el-
tartottak. A belsõ fûtöttség olyan fokra há-
gott, hogy extázisuk gyakran más tudatál-
lapotba sodorta õket. A zenei extázisig el-
jutni az örömérzések egyik legemelkedet-
tebb formája, amely a gyermek számára is
a zenei befogadás szélesebb spektrumát
nyitja meg.

Az aktivizálásnak másik formája, ha írott
zenét hallgatunk gépi úton, majd ritmus-
hangszerekkel szabad kíséretet engedélye-
zünk hozzá (ritmu- aleatória). Ezek a rit-
musimprovizációk lehetnek szabad kísére-
tek, osztinátók, amelyek azzal válnak krea-
tívvá, hogy beintésre vagy egyéni szabad-
sággal lépnek be. Az effajta csengõ-bongó
kíséretet két kezes vezényléssel is irányítha-
tjuk, amely a szólamok váltott, illetve egy-
szerre való megszólalását teszi lehetõvé.

A dolog nagyszerûsége abban rejtezik,
hogy az efféle zenei folyamatot gyermek-
karmesterre is bízhatjuk.

Ha már az egyes feladatok szintjén is
adtunk néhány ötletet, akkor el kell mon-
danunk, hogy minek kapcsán születtek
ezek az ötletek.

Az általános iskola elsõ és második osz-
tályában egy, a szokásostól eltérõ anyagot
állítottunk össze abból a meggondolásból,
hogy az énekórák száma véglegesen heti
egyre csökkent, a gyerekek zöme nem na-
gyon kedveli a zenei írást-olvasást, az eu-
rópai normák más zenéket is preferálnak,
mint a nemzeti népzene és dalkincs.
Ötletként merült fel, hogy a gyerekeket bi-
zonyos zenei hangulatokba vezetjük be a
zenehallgatási anyag és az ahhoz kapcso-
lódó népzenei és egyéb dalanyag kapcsán.
Nem térve ki más európai népek dalanya-
ga elõl sem.
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Érdekes momentumként tettük be a
hallgatási anyagba azokat az értékelhetõ
popzenei számokat, amelyek növelik a
gyerekek popzene iránti szelekciós vágyát
és készségét, és felkészíti õket a zenei sa-
lak elvetésére.

A zenei hangulatok ilyenfajta bemutatá-
sát ritmikai-dallami, hangszeres kreatív
gyakorlatok követik, hogy a gyermek a ze-
nét ne csak a befogadás, hanem az alkotás
szintjén is megismerje.

Mielõtt a részletekbe belemennénk, elõ-
rebocsátunk néhány információt arról a kí-
sérletrõl, amely azzal a céllal indult, hogy
a gyerekeket bevezesse az igazi nagy ze-
nék és emberi hangulatok világába. Kecs-
keméten három általános iskola alsó tago-
zatos pedagógusa vállalta a kísérleti mun-
kát az általános iskola elsõ, majd folyama-
tosan a második osztályában.

Az elsõ két és fél hónap a gyerekek be-
szoktatásával, hangjának beállításával te-
lik el. A tulajdonképpeni kísérleti munka
november közepén kezdõdik. Válogatott
zenei anyagokon keresztül vezetik be a
gyerekeket a zenés mese, a vidám, a szo-
morú, a táncos hangulatokba zenehallga-
tással, illetve hallás útján megtanulandó
gyermek- és népdalok révén.

A zenehallgatásnál nem az elemzés, a
hangszerek kihallása, formai elemzés a cél
és feladat, hanem a zene hangulatának
megéreztetése rajz, a zenéhez applikált
improvizáció (hangszeres, énekes), moz-
dulat, tánc segítségével. Így a legnagyobb
zenék részletei is mûsorra kerülhetnek. 

A kreatív gyakorlatok magán-, illetve
mássalhangzó-gyakorlatai kiegészülnek
érdekes térgyakorlatokkal. Itt a zenei tér
szervezésére gondolunk, amilyet Durkó
Zsolt szervezett a ,Halotti misé’-ben, de
megtalálható a ,Gyertek haza, ludaim’ kez-
detû népi gyermekjátékban is. A magán-
hangzó-gyakorlatokhoz kitûnõ elektroni-
kus felvételt mellékelünk. A népi anyag-
ban kézenfekvõ a ,Koszorú, koszorú’ kez-
detû dal gyakorlása.

További érdekességet jelent valamely
mondóka, illetve dal szövegének versszerû
elmondása, amelyhez egy tartalmában ha-
sonló dal kapcsolódik háttérzeneként.

(Rubinstein domináns effektus-elve).
Mondókát helyezhetünk két fixált hang-
magasságra és beindíthatjuk egyszerre
vagy kánonikusan, amelyhez szintén lehet
alkalmazni a mondóka narrátor-szerû elõ-
adását, valamint csengõ-bongó ütõhang-
szerek aleatórikus használatát.

A metallofon mint kísérõhangszer fixált
dó-szó váltott kezes megszólaltatásához
csodálatos mondóka- vagy vers-improvizá-
ciókat lehet énekelni egy lehetõleg meg-
adott hangterjedelmen belül. A képrõl való
meseéneklés régi ötlet, de két szólamban,
szerepek szerinti osztásban, poliritmiát sej-
tetõ belépésekkel új ötletnek számít.

A zenére való mozgás szintén õsi ötlet-
nek tûnik. Mégis próbálkozunk táncpáro-
sokkal, akik kezükben esetleg a mozdula-
tot felnagyító szalagot vezetnek a levegõ-
ben, mint a mûvészi tornászok, egymás
mozdulatait figyelik és próbálják azokat
egymással összhangba hozni, míg a többi
figyel és készülõdik a parkettre, hogy va-
lami újabbat valósítson meg. A várakozás
egyfajta feltöltõdést eredményez és a fel-
adatra való koncentrálás nagyobb hõfo-
kot ér el.

A tánchoz a gyerekek is énekelhetnek,
de lehet hangosított gépi zene is.

Ha rendelkezésre áll komolyabb szte-
reó vagy quadrofon berendezés, játszha-
tunk kis karmesterjátékot is. A vezénylõ
kis hurkapálcikát kap a kezébe – ez a kar-
mesteri pálca egyben és egy vagy két kéz-
zel vezényli a zenei folyamatot. A csalás
nem olyan szembetûnõ – mármint-hogy a
kéz csak követi a zenei folyamatot –, a
fejlesztés érdekében használhatunk ilyen
kis trükköket. Bicíniát bemutathat a tanár
úgy is, hogy egyik szólamát a magnó ad-
ja, a másikat õ énekli élõben. A névritmi-
zálások, dallamosítások, ritmusüzenetek
küldése az osztály különbözõ részeibe
szintén gazdagítják a gyerekek kreatív
hozzáállását, valamint fejlesztik zenei
térérzéküket.

Összefoglalva elmondhatjuk, hogy
alapvetõ célunk az, hogy megmozgassuk a
gyerek fantáziáját, felkeltsük alkotó ked-
vét, bevezessük a zene világába, hangula-
taiba, örömteli és szomorú pillanataiba,
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felkeltsük táncos kedvét és zenehallgatási
igényét, s végül fejlesszük a zenei értékíté-
letét. Ez lenne az elsõ és második általános
iskolai osztály feladata, mielõtt belekezde-
ne a zene-írás és -olvasás rendkívül fontos
és munkaigényes gyakorlataiba.

Irodalom

Dimény Judit (1981): Hang-játék. Zenemûkiadó, Bu-
dapest.
Sáry László (2000): Kreatív zenei gyakorlatok. Ars
Longa, Jelenkor kiadó, Pécs.

Burián Miklós

A középkor könnyûzenéje

Ha  meg akarjuk ismertetni a diákokkal a történelmet, a filmek 
valósnak tűnő díszleteivel szemben a múlt valós emlékeit kell úgy 

bemutatnunk nekik, hogy az lenyűgöző élményként 
hasson rájuk.

Olyan korban élünk, amelyben a
gyerekek a történelmet, irodalmat
legelõször az amerikai filmekbõl

ismerik meg. Azokból a filmekbõl, ame-
lyekben a történelmi hûség vagy a mû ere-
deti tartalmának, mondanivalójának be-
mutatása helyett az izgalom és az érzel-
mek felborzolása a cél. És mivel könnyebb
filmet nézni, mint például olvasni vagy
múzeumba menni, az amerikai filmek tor-
zított történelemképe úgy ivódik be a gye-
rekekbe, hogy a pedagógus feladata az is-
kolában már nem az új ismeret közlése,
hanem a filmélményekbõl szerzett áltudás
korrigálása. Hiszen már az óvodák jóhi-
szemû óvónénijei is örömmel kapcsolják
be a Disney-rajzfilmeket ajándékként,
vagy csak mert így könnyebb – s a felsõ-
oktatási intézmények magyar irodalmi
szemináriumain ha megkérdezi az oktató,
hogy hogyan végzõdik ,A párizsi Notre
Dame’, a hallgatók gondolkodás nélkül
mesélik Esmeralda és Phoebus kapitány
boldog egymásra találását. 

A tudásnak ez a korrigálása sem olyan
egyszerû már. A diákok ugyanis hozzá-
szoktak a komplex és intenzív élmények-
hez a multimédia, az internetes játékok, a
mozi hatására, amellyel szemben a mesé-
lés, (fel)olvasás már erõtlennek, unalmas-
nak és fárasztónak tûnik – hiszen ráadásul
még a fantáziára is szükség van. Éppen
ezért az iskolai oktatásban most még na-
gyobb szükség lett a szemléltetésre – más-

különben a gyerekek egy részénél hatásta-
lan marad mindaz, amit az irodalom-, tör-
ténelem-, ének- stb. órákon végighallgat.
Ha azt akarjuk, hogy az irodalmi alkotás
legyõzze a filmélményeket, az irodalom
története helyett végre a konkrét mûveket
kéne elõvenniük a pedagógusoknak, s nem
sajnálva az idõt és energiát, úgy elemezni
az alkotásokat, hogy az élményként és ne
tanulnivalóként hasson a diákokra. 

A Musica Historica együttes új, ,Amor
ey’ címû albuma a középkori történelem,
irodalom és zene oktatásában is nagyon jól
használható összeállítást kínál nekünk.
(Szerkesztette és a mûveket feldolgozta
Csörsz Rumen István.)

A középkor zenéjérõl a legtöbb ember-
nek az egyházi gregorián muzsika jut az
eszébe. Az ,Amor ey’ egy kevésbé ismert
miliõbe: a világi énekköltészet izgalmas,
változatos világába kalauzolja el a hallga-
tót. S talán nem mellékes az a tény sem,
hogy a maga nemében egyedülálló ez a
vállalkozás: mindezidáig Magyarországon
ilyen tematikájú CD nem született. Ráadá-
sul a Musica Historica együttes munkája
nem a dallamok puszta megszólaltatásá-
ban áll. A feldolgozást komoly tudomá-
nyos kutatás elõzte meg, a mûvek autenti-
kus feldolgozása Csörsz Rumen István
szaktudását dicséri.

Egyfelõl a középkor egyszólamú világi
zenéjébõl nyújt válogatást a huszonegy
dalt feldolgozó album, abból a muzsikából,




