
1 

 

 

Szabó Magdolna 

 

Az énektanítás módszertana II. 

Készült a Társadalmi Megújulás Operatív Program támogatásával 

a „Szakmai tanárképzés országos módszertani- és képzésfejlesztése” 

TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0012 sz. projekt keretében, 2015-ben, 

a Széchenyi István Egyetem Varga Tibor Zeneművészeti Intézetben 

 

Széchenyi István Egyetem 

Varga Tibor Zeneművészeti Intézet 

Győr 

 

2015  



2 

„ Az ének szebbé teszi az életet, az éneklők másokét is.” 

     Kodály Zoltán  

 

Szabó Magdolna: Az énektanítás módszertana II. 

 

A tananyag szakmai bírálója:  

Papp Károlyné 

  



3 

Tartalom 
Bevezetés .................................................................................................................................... 4 

3.Modul: Artikuláció, a magán és mássalhangzók szerepe az éneklésben; Hanghibák, 

hangegészségtani tudnivalók ...................................................................................................... 9 

1. lecke: Az érthető szövegmondás; A magán és mássalhangzók képzése .......................... 10 

2. lecke: Az artikuláció; Beszédhibák .................................................................................. 14 

3.lecke Hanghibák, hangegészségtani tudnivalók ................................................................ 20 

4. Modul: Gyakorlati rész -- A kezdő énekesek tanítása; Hangképzés .................................... 28 

1. lecke: A kezdő énekes tanítása ......................................................................................... 29 

2. lecke: A (közép) haladó énekes tanítása .......................................................................... 40 

Irodalomjegyzék ....................................................................................................................... 47 

 

  



4 

Bevezetés 

Az énektanítás módszertana – II. elektronikus tananyag a TÁMOP-4.1.2B.2-13/1-2013-

0012 projekt keretében készült. 

Az énektanítás módszertana – I. elektronikus tananyag tartalmazza az 1-2 modult. 

 

Kiknek szánom ezt a jegyzetet?  

Egyetemi hallgató magánének tanárjelölteknek, pályakezdő fiatal tanároknak, tanítóknak, 

óvónőknek és mindenkinek, akit érdekel a szép éneklés, helyes hangadás, artikulált beszéd.  

Azoknak, akiknek a dalokon, áriákon, vokális zeneműveken keresztül közölni valójuk van 

embertársaik számára. 

Módszertani jegyzet, ami egy útmutató szerepét kívánja betölteni, nem ad mindenre kész 

megoldást. A nyitottságot és a kísérletező kedvet feltételezvén a jövő tanárairól, mivel ren-

geteg egyedi problémával találkozunk, hiszen emberekkel dolgozunk, megismételhetetlen 

egyéniségekkel. Ebben a felemelő útkeresésben kíván támaszt nyújtani.  

A szem a lélek tükre a mondás szerint, tovább gondolván a hang a lélek tükre.  Minden érze-

lem, lelki mozzanat érződik a hangunkban, öröm, bánat, levertség, gyengédség és adott 

esetben a feszültség, agresszivitás is. Gondoljunk csak a lélegzés (történeti-etimológiai 

szempontból a lélek szóból képzett ige) szavunkra, a bensőkből, a lelkünkből fakadó han-

gokra. Nem tudom, eszükbe jutott-e már, hogy az emberi szervezet számára nem hasznosít-

ható, a tüdőből kiáramló széndioxiddal telített levegővel a homo sapiens csodálatos dalla-

mok megszólaltatására képes.  

 

Ez a jegyzet ahhoz ad segítséget és tippeket, hogyan használjuk testünket és a hangadásban 

résztvevő szerveinket, hogyan fejlesszük és tegyük alkalmassá technikánkat a zene által ki-

fejezett gondolatok közlésére. Kezdetben a hangadásban résztvevő szervek anatómiai ismer-

tetésével majd a technikai képzéssel és annak gyakorlati megvalósításával kíván foglalkoz-

ni. Tisztában vagyok vele, hogy több út vezet a helyes megoldásokig. Az elődeim, nagy ta-

náregyéniségek által letisztult módszereket ötvözöm a saját 25 év tanári munka alatt meg-

szerzett tapasztalataimmal, ezt szeretném megosztani Önökkel, inspirálni és gondolkodtatni 

elképzeléseimmel.  
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A hangképzésről és a képzést irányító tanárról néhány gondolat 

Bibliai példabeszéd szól a homokra és a sziklára épült házról. Tudjuk, hogy jó alapok nél-

kül, nincs stabil építmény. Az alapozást nem lehet elég korán elkezdeni, a zeneiskolában 

sőt, tovább megyek, kisgyermekkorban már meghatározó feladat.  

A szépen beszélő és éneklő szülő, óvónő és tanítónő megkönnyíti a zenepedagógus későbbi 

munkáját. Az alapok lerakásának problémaköre a zeneiskolai oktatás idejére esik. A közös 

munka elején nem árt tisztázni a tanár és diák motivációit, hogy egymás szövetségeseivé 

válhassanak a kijelölt célok elérése érdekében. 

Az első pillanattól a tanár önállóságra, tudatosságra nevel, azáltal, hogy biztos alapokat 

nyújt tanítványa számára. Felkészültsége, a tárgy iránti lelkesedése, igényessége és mód-

szertani elképzelése inspirálóan hat növendékére. Nagyon fontos a változásra való képesség, 

az új ismeretek befogadása, esetenként nézeteinek kulturált ütköztetése. 

Az énektanár egyben pszichológus is, egyik legfőbb feladata, hogy növendékének segítséget 

nyújtson az önmagához való útkeresésben. 

A zeneiskolai képzés célja nem kifejezetten a professzionális éneklésre való felkészítés. A 

növendékek sok esetben hobbiból, önismeret szerzés, vagy terápia céljából, de lehet, hogy  

nemes egyszerűséggel az éneklés szeretete miatt jönnek tanulni. Ez nem jelenti azt, hogy 

képzésük másképp történne, de nagyon fontos, hogy feladataikat teljesítőképességükhöz 

mérjük. Ők lesznek majdan a koncert és operalátogató vájt fülű közönség. Elképzeléseink-

nek és módszereinknek mindig alkalmazkodni kell az adott növendékhez, mert különböző 

adottságokkal, zenei képességekkel és személyiségekkel dolgozunk. Mindenkinél meg kell 

találni a cél felé vezető saját utat. 

Soha ne a „mit és mennyit énekelünk” legyen fontos, hanem a minőségre helyezzük a hang-

súlyt. Erre is trenírozni kell a növendéket az önértékelés fejlesztésével, mert itt nagy hiá-

nyosságok mutatkoznak. Gyakran hallani idő előtt megvalósított áriákat, dalokat, melyek 

nehézségi foka meghaladja az előadó képességeit. A kudarcélmény efféle lehetősége köny-

nyen elkerülhető, ha mindig a minőségi előadás lebeg a szemük előtt és elfogadják a tanár 

véleményét, mint külső kontroll. Természetesen ez akkor tud jól működni, ha a bizalom 

légköre veszi körül a növendéket, amiben képes megnyílni és egyben befogadóvá és elfoga-

dóvá válni. 
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Amennyiben a tanár és növendék kapcsolatát partneri viszony jellemezi, ami egy elfogadó, 

a tanítvány egész lényét megismerni kívánó tanár-diák kapcsolatot jelent, amiben gátlásaik 

feloldását segíthetjük, akkor a fent említett bizalmi légkör megteremtődik. 

A hangképzés pedagógiai értelemben a helyes hangadásra nevelés, az énektanítás részfel-

adata, amely előkészíti az emberi hangot a tanulás során jelentkező fokozódó nehézségű 

művészi feladatokra. A közös munka során olyan gyakorlatokat végeztetünk, amelyek segí-

tenek a zenei kihívások megoldásában, természetesen szem előtt tartva a fokozatosság elvét. 

A zenei anyag nehézségei ne haladják meg a technikai tudás szintjét, összhangban, egymás-

sal karöltve járjanak. Kezdetben talán a hangképzés, mint előkészítés a döntő, természetesen 

soha nem a zenétől elvonatkoztatva. Ahhoz, hogy alapozó munkánkat a lehető legteljesebb 

felkészültséggel tudjuk végezni, szükségünk van testünk működésének a hangadás során va-

ló ismeretére, amit növendékünkben is tudatosítani kell, hogy elkerüljünk olyan tévképzete-

ket, mint például a „hasi légzés” fogalma (már a megfogalmazás is helytelen, mert összetett 

mélylégzésről beszélünk), ami sokak számára azt jelenti, hogy a hasába veszi a levegőt, az 

egyetlen élettanilag lehetséges hely, a tüdő helyett. Nem feledkezhetünk meg egy nagyon 

fontos tényről, hogy az éneklés emocionális kifejezés, így a technikának, tudatosságnak és 

érzelmi töltésnek együtt kell lennie a létrehozott hangban, az általunk előadott zeneműben. 

  



7 

A TANANYAG TANULÁSMÓDSZERTANI JELLEMZŐI 

A tananyag szerkezete a következő: 

kurzus (a tananyag egésze – tantárgy – amely modulokból áll); 

modul (a tananyag nagyobb összefüggő egysége – amely leckékből áll); 

lecke (a tananyag alapegysége – egyszeri tanulási tevékenységgel a megadott idő alatt 

elsajátítható). 

 

A tananyag alapegysége a lecke. 

A minden lecke elején megfogalmazzuk:  

a fejezet célját (a tanulás, feldolgozás után hova kell eljutni);  

azokat a követelményeket, melyeket a tanulás eredményeként el kell érni (a tartalom 

feldolgozása utáni elvárásokat);  

a tanulás becsült időszükségletét (átlagosan mennyi idő szükséges az elsajátításhoz); 

a kulcsfogalmakat (a tanuláshoz, megértéshez szükséges fogalmak jegyzékét). 

 

Bekezdésenként, nagyobb összefüggő tananyag részenként megadjuk azokat a tanulási tevé-

kenységeket, amelyek a tananyag megértéséhez, elsajátításához elengedetlenül szükségesek 

(mit és hogyan kell megtanulni). 

 

A kurzus tartalmaz:  

elméleti tananyagot; 

képeket, ábrákat, rajzokat, videó felvételeket; 

önellenőrző kérdéseket.  

 

A tananyag feldolgozásához a következőket tanácsoljuk: 

1. egyszer figyelmesen olvassa el leckénként az anyagot, majd vegyen részt a kurzus gya-

korlatain; 

2. a felsorolt követelmények és tanulási tevékenységek alapján tanulja meg a szükséges 

tényeket, fogalmakat és összefüggéseket, rajzolja le a szükséges ábrákat, tekintse meg 

a videófelvételeket; 

3. készítsen magának jegyzeteket azokról a részekről, amelyek nehezebben tanulhatók, 

vagy amelyekről további információt igényel; 
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4. a gyakorlatokon kérdezzen rá a problémát okozó részekre; 

5. oldja meg az leckéket lezáró önellenőrző feladatokat; 

6. a sikertelenül megoldott feladatoknak ismételten nézzen utána, ha szükséges kérdezzen 

rá a problémás részekre; 

 

Eredményes tanulást kívánunk!  

  



9 

3.Modul: Artikuláció, a magán és mássalhangzók szerepe az 

éneklésben; Hanghibák, hangegészségtani tudnivalók 

(Ebben a modulban a helyes artikulációval, a magán és mássalhangzók képzésével foglalko-

zunk. Az artikulációban résztvevő szervek működésének esetleges hibáinak korrigálási 

módjait is elsajátítjuk. Foglalkozunk a magyar nyelv artikulációs bázisával, a hangzótörvé-

nyekkel, a beszédhibákkal, hanghibákkal és javításával. Hangegészségtani ismeretekkel is 

gyarapítjuk tudásunkat.) 
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1. lecke: Az érthető szövegmondás; A magán és mássalhangzók képzése 

Cél:  

A hangzók felosztásának ismerete fonetikai rendszerezésük alapján. Hangzóképzés és fej-

lesztés a magán- és mássalhangzók kombinálásával, összekapcsolásával. 

Követelmények: 

Ön akkor sajátította el a tananyagot, ha  

 tudja, hogy mit nevezünk hangzónak 

 ismeri a hangzók két nagy csoportját 

 tudja, hogy mi a szerepe a magán és mássalhangzóknak a szövegmondásban 

 fel tudja sorolni a magánhangzókat képzésük módja szerint 

 a kiegyenlített vokálisok képzésére gyakorlatokat tud javasolni 

 ismeri a mássalhangzók felosztását képzésük módja és helye szerint 

 tudja, hogy a mássalhangzók közül melyek alkalmasak a hangfejlesztésre 

Időszükséglet: 

A tananyag elsajátításához kb. 40 perc szükséges. 

 

Kulcsfogalmak: 

 a hangzók két nagy csoportja a vokálisok és konszonánsok 

 magánhangzó a hanghordozó 

 a mássalhangzó a tagoló 

 a magánhangzók felosztása 

 a vokálisok kiegyenlítettsége 

 a mássalhangzók felosztása a képzés módja és helye szerint 

 orrhangzók  

 elöl képzett ajak és foghangzók vokálisokkal összekötve a helyes hangképzésben  

 

Az éneklésben a funkcionális és rezonanciális tényezők mellett döntő szerepe van a hangzó-

képzésnek. Mivel az emóciókat az éneklésben a szövegen keresztül közvetítjük, a szöveget 
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pedig hangzók alkotják. Az értelmes szövegmondás érdekében a hangzók formálását növen-

dékeink számára meg kell tanítani. 

Hangzónak a szájüreg és a beszédszervek működése által formált hangot nevezzük. A hang-

zókat két nagy csoportra osztjuk, magánhangzókra (vokálisokra) és mássalhangzókra (kon-

szonánsokra). A magánhangzók a hanghordozók, a mássalhangzók a szöveg tagolását szolgál-

ják, helyes artikulációjuk, pregnáns ejtésük az érthető szövegmondás feltétele. 

 

Magánhangzók 

A magánhangzók formálása a képzés módja szerint történik. Az alábbi ábrákon tanulmányoz-

hatjuk a magánhangzók felosztását. 

 

 

1. A magánhangzók felosztása a képzésük szerint 

 

A magánhangzók tónusuk szerint két csoportra oszthatók, mint a fenti ábrán látható, világo-

sakra és sötétekre, ill. magas és mély hangzókra. 

Sorrendjük a világostól kezdve: i, é, e, ű, ő, á, a, o, u 

Magánhangzó képzésnél a szájüreg (és a formáját kívül belül módosító szervek) színváltozá-

sokat megteremtő rezonátorként szerepel. A vokálisok képzésénél cél a kiegyenlítettség. Min-

dig a legtermészetesebben, megfelelő módon intonált vokálishoz alakítjuk a többit. Általános 

szabályt nem lehet felállítani! Sok esetben segít a magas „i”hangzóval való gyakorlás, de na-

gyon sok növendéknek ez nem megfelelő, mert épp ezt a hangzóját magas gégeállással, rosz-

szul képezi. Tehát mint mindig, kísérletezésre van szükségünk. 
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Nagyon hasznos gyakorlat a magánhangzók egymásba való átmenetének megfigyelése és 

gyakoroltatása azonos hangmagasságon, minimális izommozgással, így gördülékenységet és 

kiegyenlítettséget érhetünk el. Indulhatunk több irányba, világostól a sötét vokálisok felé, 

vagy fordítva, használhatjuk Montágh Imre (beszédtechnika tanár,számos kiváló könyv szer-

zője ebben a témakörben) : i, é, e, á, a, o, ö, u, ü ; a magastól a mély ajakréses vokálisokon 

keresztül, majd fokozatosan vissza a mély ajakkerekítéses vokálisoktól a legmagasabbig ha-

ladva. Variálhatjuk gyakorlatunkat a fenti vokálisok közé helyezett „m”, „n”, illetve különféle 

mássalhangzókkal, leginkább a mássalhangzók felosztásánál javasolt hangzókkal. Énekelhet-

jük azonos hangmagasságon, de a legkülönbözőbb dallamokon is. 

Pl.: mi, mé, me, má, ma, mo, mu, mű; vagy bibi, bébé, bebe, bábá, baba, bobo, bubu, bübü, 

stb., a variációk száma végtelen. 

 

 

2.A magánhangzók helye a szájpadláson 

 

Mássalhangzók 

A mássalhangzók a szájüregben képződnek az „m”, „n”, „ny” orrhangok és a „h” gégehangzó 

kivételével. 

A mássalhangzókat a fonetika (a hangzóképzés tudománya) felosztása szerint az alábbi ábrán 

láthatjuk: 
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3. A mássalhangzók felosztása képzésük szerint 

 

Az orrhangzók a táblázatban jól látható, mind zöngések. Az „m” és az „n”önmagukban is 

kiváló hangfejlesztők. Az ajak és foghangzók közül a „b”, „p”, „d”, „t”, „v”, „z”, vokálisokkal 

összekötve nagyon megfelelőek a hangképzésre, elhelyezkedésüknél fogva elősegítik a rezo-

nanciák jó kihasználását. Az „r” hangzó pergetésekor a levegő egyenletes áramlását segíti. 

 

Ellenőrző feladatok: 

 

Válassza ki a hamis állításokat! 

1. Hangzónak a szájüreg és a beszédszervek működése által formált hangot nevezzük. 

2. A magánhangzók a hanghordozók. 

3. A mássalhangzók a dallam hordozói. 

4. A magánhangzók pregnáns ejtése a z érthető szövegmondás feltétele. 

 

Sorolja fel a hangképzésre megfelelő konszonánsokat, egyben indokolja alkalmasságu-

kat! 



14 

2. lecke: Az artikuláció; Beszédhibák 

Cél: 

Az artikulációban résztvevő szervek működésének ismerete, esetleges helytelen működések 

javítása. A magyar nyelv artikulációs bázisának és a hangzótörvényeknek ismerete. A be-

szédhibák típusainak ismerete. 

 

Követelmények: 

Ön akkor sajátította el a tananyagot, ha 

 ismeri az artikulációban aktívan részt vevő szerveket 

 tudja helytelen működésük javítását 

 ismeri a magyar nyelv sajátosságait 

 ismeri az éneklés szempontjából figyelmet érdemlő hangzótörvényeket 

 tudja mi a posztációs pont 

 ismeri a beszédhibák két nagy csoportját 

Időszükséglet: 

A tananyag elsajátításához kb. 70 perc szükséges. 

 

Kulcsfogalmak: 

 az artikulációban részt vevő szervek: arcizmok, ajkak, állkapocs, szájüreg,  

 a magyar nyelv sajátosságai 

 hangsúly, hanglejtés 

 zöngés és zöngétlen hangzójelleg 

 magánhangzótörvények 

 hangzókivetés 

 mássalhangzótörvények 

 hasonulás, összeolvadás, mássalhangzó torlódás és kivetés 

 posztációs pont 

 lokális és centrális eredetű beszédhibák 
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Az artikulációs szervek tökéletes összmunkája az érthető szövegmondás. Az artikulációban 

aktívan résztvevő szervek:   

 

 mimikai, ill. arcizmok – mint nevéből is kitűnik, a mimikát, más néven arckifejezést, a 

hangzóformálást, az állkapocs nyitását zárását szolgálják 

 

 az ajkak – a hangzóformálásban van szerepük. Helytelen formálása esetén – túl nyi-

tott, nem lesz elég koncentrált a hang, túl zárt- a hang bent marad . 

 

 az áll (állkapocs) – könnyed ejtésével az ajak funkcióit segíti (a szájüreg bőségét is 

szabályozza) 

 

Ha feszes, (a nagy és erős rágóizom hatására) negatív hatást gyakorol a gégére. Ízülettel 

kapcsolódik a halántékcsonthoz, ha mutatóujjunkat az ízesülésnél az arcunkra tesszük, jól 

érzékelhetjük mozgását. Az ejtését tükör előtt gyakorolhatjuk, mutatóujjunkat az ízesülés-

hez, hüvelykujjunkat az állra téve alsó fogsorunkat a felsőtől távolítjuk. Sok esetben jót 

tesz a rágóizom enyhe masszírozásának egybekötésével ejtegetni. 

 

 a szájüreg – az egyetlen rezonátorunk ami alakváltoztatásra képes, a benne elhelyez-

kedő két szerv, a nyelv és a lágyszájpad segítségével (és a fent említett állkapocs ejté-

sével) 

 

- nyelv – különféle állásával a hangzóképzésben elsődleges, DE túlzott hátra-

domborodásával vagy a nyelvgyök lenyomása esetén akadályt képez a szabad 

hangáramoltatásban, és felelős a „gombócos” éneklésben 

 

- lágyszájpad - emelkedésével és süllyedésével a szájüreg rezonáns terét változ-

tatja, emelkedésével megakadályozza az orrüreg túlzó részvételét (nazalitás) a 

hangadásban 
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Minden nyelvnek megvan a sajátos artikulációs bázisa, ami az egyes hangzók jellemző 

hangképzőszervi állásait jelenti. Például a magyar nyelv egyik sajátossága a rövid és hosszú 

magánhangzók közötti különbség. A magyar hangsúlyozás egyenletes elosztású, ezért kicsit 

monoton. A hangsúly és a hanglejtés ereszkedő jellegű, ellenben az időmérték és hangsúly 

nem függ össze, rövid és hosszú szótag éppúgy lehet hangsúlyos valamint hangsúlytalan. 

Jellegzetes a zöngétlen és zöngés hangzójelleg egyértelmű elhatárolódása (pír-bír, dér-tér, 

stb.) és az „r” képzésének sajátos helye, a felső fogmederben pereg. 

Az alapképzésben ajánlatos a magyar nyelv sajátosságainak megfelelően a magyar vokáli-

sokon alapuló hangképző gyakorlatokon fejleszteni növendékeinket. Ha az anyanyelvén már 

tud az illető énekelni, akkor térjünk rá az idegen nyelven való éneklésre, természetesen nagy 

gondot fordítva az adott nyelv sajátosságaira. A nyelvi jellegzetességek évezredes fejlődés 

eredményei, már az „anyatejjel szívjuk magunkba”. Ezért nehéz idegen nyelven énekelni, 

mert ha nincs lehetőségünk az adott nyelvi környezetben hosszabb időt eltölteni, óriási 

munka a nyelv sajátos artikulációs bázisát, hangsúly és hanglejtését elsajátítani, hogy ne 

„magyarul” énekeljünk idegen nyelven. Szerencsére az idegen nyelvű TV csatornák és a kü-

lönböző országok ösztöndíjas képzésében való részvétel, sokat segítenek a ma ifjú énekese-

inek a nyelvi nehézségek leküzdésében. 

Mivel a zeneszerzők egy adott nyelvű szöveget zenésítenek meg, a nyelv sajátosságait fi-

gyelembe véve (hangsúly, hanglejtés) és a zenével összeegyeztetve, ajánlott mindig az ere-

deti nyelven való megszólaltatása a műnek. Ez nagyon sok és kitartó munkát ró az előadóra. 

Kezdő énekesekre (alapképzés) ez a „szabály” nem érvényes, inkább énekeljenek jó fordí-

tásban magyarul, (így a szöveg által hordozott tartalom interpretációja is könnyebb számuk-

ra) kivéve, ha valaki szinte anyanyelvi fokon beszél egy adott nyelvet. 

 

Nagyon fontos, hogy ne feledjük, a magánhangzókon, ill. vokálisokon énekelünk, a mással-

hangzók pedig az érthető tagolás és a rezonanciális irányítás, a hang jó pozícióba kerülésé-

nek „felelősei”. 
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A hangzótörvényekkel nem szeretnék foglalkozni részletesen (mivel a magyar nyelvtan órá-

kon mindenki találkozott ezzel), csak néhány számunkra fontos momentumot emelnék ki, 

amik az éneklés szempontjából nagyobb figyelmet érdemelnek. 

 

A magánhangzótörvények esetében: 

  a hangzókivetés törvénye - két magánhangzó kerül egymás mellé, egyes esetekben az 

egyik kiesik; pl. összetett szavaknál, gazdaasszony = gazdasszony, vagy Nyíregyházai 

= nyíregyházi, ez esetben melléknév-képző „i” járult a magánhangzóval végződő szó-

hoz 

DE ezeknél a szavaknál pl. kifejezetten ügyelni kell, hogy minden vokális külön hangozzék: 

pl. dió, mielőtt, viadukt, máig, stb. 

 

A mássalhangzótörvények esetében: 

 a hasonulás törvénye 

-érintkező mássalhangzók esetében a hasonulás lehet progresszív (előreható) és reg-

resszív(visszaható), részünkről akkor igényel nagyobb figyelmet amikor csak a kiej-

tésben nyilvánul meg; pl. tanuljon = tanujjon, népdal = nébdal , anyja = annya, stb. 

 összeolvadás törvénye 

 

-a „dj”, „ts”, „tj”, stb. egymásutánja esetén a két eredeti hangzó helyett egy harmadik 

jelenik meg; pl. látja = láttya, ejtse = ejcse, stb. 

 

 mássalhangzó torlódás és kivetés törvénye 

 

-ha három mássalhangzó kerül egymás mellé, a középső kiesik; pl. küldte = külte, ka-

csintgat = kacsingat, stb. ,de felhívnám a figyelmet, hogy itt vigyáznunk kell, nehogy 

pontatlannak tűnjünk, pl. mosd ki – mos ki, - ez azért kerülendő! 

 

Ezek  kiejtésére az éneklésben nagyon kell ügyelni. Nem akkor lesz szép a szövegmondá-

sunk, ha minden hangzót kiénekelünk, figyelmen kívül hagyva a hangzótörvényeket. Mivel 
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a vokálisokon énekelünk, ezért nagyon ügyelni kell, hogy a torlódó mássalhangzók mindig 

szótagkezdetként jelentkezzenek pillanatnyi zárlatot létrehozva, a folyamatos áramlás érde-

kében.(A bel canto stílus éneklésmódja is ezen alapul!) A szóvégi mássalhangzók pregnáns 

ejtése elengedhetetlen. 

Szó volt róla, hogy a hang pozícióba kerülésében, elöl csengésében nagy szerepe van a más-

salhangzóknak. De mikor szól elöl a hangunk? Montágh Imre megfogalmazása szerint:„ha a 

görcstelen, oldott, harmonikus izomtevékenység az üregek erőszakmentes tágításával a re-

zonanciát a szájpadlás elejére és a fogakra koncentrálja, úgy, hogy az orrüreg is kiegészítse 

az együttrezgést. …A legfontosabb azonban a nyugodt, de határozott közérzet kialakítása.” 

KÖZÉRZET! Erről eddig nem beszéltünk, pedig a rossz közérzet feszültségek fő forrása le-

het! 

Nagyon fontos megfigyelése a beszédtannak, hogy hangszínünket a személyiség érettsége, a 

kulturáltság szintje, a műveltség is befolyásolja, tapasztalati tény, hogy hatásuk jótékony, 

„előrehozzák” a hangot. Ne feledjük, a hangban mindig megjelenik a beszélő személyisége! 

 

Posztációs pont (zengő tér) 

Az emberi hang zengő tere, a magánhangzók megcsendülési helye. A rezonátorokból visz-

szaverődő hanghullámok metszéspontjainak találkozása a lágyszájpad és garatüreg környé-

kén. Ezen az u.n. formánsterületen szólalnak meg a magánhangzók. 

 

Beszédhibák 

A logopédia a beszédhibákat két nagy csoportra osztja: 

 lokális (helyi) hibák, artikulációs, képzési zavarok  

 

pöszeség  -- a nyelv nem megfelelő működése okozza túlnyomó részben a problémákat 

     -szöszögés (szigmatismus) 

     - selypítés - a nyelv nem megfelel 

-raccsolás (rotacismus) – sok esetben a túl rövid nyelvfék okozza, ennek „felvágá-       

sával” orvosolni lehet a problémát 

     -„l” hiba (lambdacismus) 
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 centrális (központi), temporális (időbeli) hibák, ritmuszavarok 

- hadarás -- többnyire örökletes zavar; minél többet hangosan, visszafogott tem-

póban olvas, hatásos lehet 

- dadogás    

- -- súlyos beszédhiba, felnőttkorban ritkán orvosolható, az éneklés nagyon jó 

gyógymódja, a zenében történő állandó változásokkal magyarázható ez a jelen-

ség 

A beszédhibák javításának tárgykörével nem foglalkoznék. Orvoslását a logopédusok nagy 

szakértelemmel végzik. Ha valaki behatóbban szeretne foglalkozni a témával, annak aján-

lom Montágh Imre: Tiszta beszéd c. könyvét (Múzsák Kiadó 1985.) 

 

Önellenőrző feladatok: 

 

Sorolja fel az artikulációban aktívan részt vevő szerveket! 

 

Mondja el, hogy az állkapocs feszességét hogyan lehet oldani! 

 

Egészítse ki az alábbi mondatokat! 

1. A magyar nyelv egyik sajátossága a rövid és hosszú magánhangzók közötti különbség. 

2. Érintkező mássalhangzók esetén a hasonulás lehet progresszív és regresszív. 

3. Az emberi hang zengő tere, a magánhangzók megcsendülésének helye a posztációs pont. 

4. A pöszeség a lokális beszédhibák csoportjába tartozik. 



20 

3.lecke Hanghibák, hangegészségtani tudnivalók 

 

Cél: 

A hangadás legjellemzőbb zavarainak, a hangszervek betegségeinek ismerete. Az énekes he-

lyes életmódjának ismerete. 

Követelmények: 

Ön akkor sajátította el a tananyagot, ha 

 fel tudja sorolni a hangadás zavarait  

 tudja mi a préselés, szorítás, és tudja javításának módját 

 tudja mi a fojtás 

 tudja mi a gombócozás, és ismeri javítását 

 az orrhang és a levegős hang javítását ismeri 

 a hangegészségtani tudnivalókkal tisztában van  

 tudja milyen életmód megfelelő az énekes számára 

 

Időszükséglet: 

A tananyag elsajátításához kb. 60 perc szükséges. 

 

Kulcsfogalmak: 

 préselés 

 szorítás 

 sötétítés 

 fojtás 

 gombócozás 

 orrhang 

 levegős hang 

 nátha, orrmelléküreg gyulladás 

 orrsövényelhajlás 
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 garathurut 

 mandulagyulladás 

 légcsőhurut, gégehurut 

 a hangszalagokat működtető izmok betegségei 

 az énekes életmódja 

 

A hangadás legjellemzőbb zavarai: 

 

1. Préselés 

A túlságosan felnyomódó gége és a nyelvcsont túl közel kerül egymáshoz, bántó, egye-

nes, merev hangot létrehozva. A gége a nyelvcsont-pajzsporc szalaggal a függeszkedik a 

nyelvcsontra, a két szerv eredeti állásában kis résnek kell lenni a gége és a nyelvcsont 

között. 

Javítása: A hibát helyes légzéssel, laza állejtéssel és a nyelvtő izom nyugalomban tartá-

sával (ellenőrizzük a hüvelykujjunkkal) javíthatjuk. 

2. Szorítás 

A préseléshez nagyon hasonló, a nyelvcsont határozott leszorításával és mellfeszítéssel 

jár (rendszerint a túl magasra vett levegő az oka), a hangforrást erős nyomás alatt tartja. 

Javítása: helyes légzéssel, hogy a hangszalagokra nehezedő nyomás enyhüljön, laza áll-

ejtéssel, vagy az állkapocs oldalirányú finom mozgatásával. 

3. Sötétítés 

A gége lemélyítésével, a nyelvcsont erőteljes lenyomásával, a gége-garat izom túlzott 

nyújtásával jár. A fej rezonanciái nem kapcsolódnak be, a hang „hátul” marad, mert a 

zengő tér hátrább keletkezik, az énekes „öblösnek” hallja saját hangját, de nagy terem-

ben a csengés adta vivőerő híján nem szól a hang. Az íly módon éneklők körében gya-

kori az alacsony intonálás. 

Javítása: Mint az eddigi hibáknál, a merevítés feloldásából, a helyes hangadás mecha-

nizmusának helyreállításából áll. 

4. Fojtás 
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A levegő áramoltatás intenzív visszatartásával, mély gégeállással jön létre. a sok levegő 

ellenére a visszatartás miatt a hang bennük marad. 

Javítása: Szabad levegőáramoltatás. 

5. Gombócozás 

A nyelv hátrahúzása a torokba. 

Javítása: Tükör előtt a nyelvhegyet az alsó fogsorhoz érintve végezzünk rövid gyakorla-

tokat, majd az elöl pattanó mássalhangzókkal „d”, „t”, „l” gyakorlatozzunk. 

6. Orrhang 

Az orr-rezonancia túltengése éneklés közben. 

Javítása: Orrbefogással, „ng”- és gyakorlatokkal, pl. zongora szónál megfigyeltethetjük 

a „g” hangzó kioldó, lágyszájpad emelő hatását, az orális hangzás dominanciáját. 

7. Levegős hang 

Funkcióhiba, a hangszalagok nem megfelelő zárlata. Többnyire betegséget jelez, de le-

het túlfújás eredménye is. 

Javítása: Funkció javító gyakorlatok, vagy pihentetés, ha hangszalag zárlati probléma 

okozza. Ha hosszantartó, akkor foniátriai beavatkozást igényel. 

 

Hangegészségtani tudnivalók 

Szépen énekelni csak egészséges hangszervekkel lehet. Bedugult orral, náthásan, rekedten, 

akár még köhögve is sokféle foglalkozást lehet űzni, kivéve a beszéddel és énekléssel kap-

csolatosakat. Ezért nem árt ismerni hangszerveink egészségtanát, nem árt tudnunk, mikor 

szükséges az énekléssel leállni, orvoshoz fordulnunk. Beszéljünk hát az éneklést akadályozó 

leggyakoribb betegségekről, az orrtól lefelé haladva a hangszalagokig. 

 

1. Nátha (Rhinitis acuta) 

Általában meghűlés a kiváltó oka, az orr nyálkahártyájának a megbetegedése. Fertő-

ző betegség, könnyen továbbadhatjuk tüsszögéssel. A gyulladás gyakran lehúzódik a 

garatra, gégére, légcsőre, sőt könnyen átterjed az orrmelléküregekre és a fülre is. A 

bedugult orron keresztül a légzés megnehezül, a hang eldugulttá, nazálissá válik. A 
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nátha lefolyásának ideje kb.8- 10 nap. Ne énekeljünk! Megerőltethetjük hangszalag-

jainkat, miközben a csökkent rezonanciát akarjuk pótolni. Használjunk orrcseppeket 

a duzzadt nyálkahártya lelohasztására. Ha lázasak vagyunk, bújjunk ágyba, és sok 

folyadék fogyasztásával izzasszuk magunkat. 

 

2. Orrmelléküreg gyulladás (Sinusitis) 

Az orrüregből kiinduló fertőzések okozzák a leggyakrabban, de lehet más súlyos fer-

tőző betegség kapcsán. Elősegítik a terjedését a fertőző váladék lefolyást gátló orr-

szűkületek, orrpolip és orrsövényelhajlás, és a melléküregek szűk kivezető nyílásai. 

Arcüreg és homloküreg gyulladás estén erős homlok- és arcfájdalom jelentkezik, fő-

ként reggel, az összegyűlt váladék nyomására. Mint szó volt róla az arcüreg kivezető 

nyílása magasabban van az üreg fenekénél, ezért tisztulása nehezebb. A gyógyszeres 

kezelés mellett infralámpával, bioptron lámpával jó eredményeket érhetünk el a 

gyógyításában. Ebben az esetben nem kell mondani, hogy tilos énekelni, mert fáj-

dalmunkban ez fel sem merülhet. 

 

 

1. Orrmelléküreg gyulladás 

3. Orrsövényelhajlás (Deviatio septi nasi) 

Az orrsövény az orrüreget két részre osztja, sok esetben valamelyik irányba elfer-

dült, ami csökkent orrlégzést jelent. Betegség esetén a képződő váladék nem tud le-

folyni, nehezíti a gyógyulást. Normál állapotban eldugult színezetet ad a hangnak, a 

magasság fejlesztésben gátol. Műtéttel való korrigálása javasolt. 

 



24 

4. Garathurut (Pharynghitis) 

A garatnyálkahártya gyulladása, szeret társulni más gyulladással.(mandula, nátha) 

Jellemzője a garatnyálkahártyát borító nagy mennyiségű váladék. Szódabikarbónás 

toroköblögetéssel, izzasztással, ágynyugalommal gyógyítható. 

5. Mandulagyulladás (Tonsillitis) 

Influenzás megbetegedéssel jár együtt, tüszős mandulagyulladás esetén magas láz-

zal, gennyes lepedékkel a beduzzadt torokmandulák felületén. Ágynyugalom, orvosi 

ellátás. Az idült gyulladása fertőző góc a szervezetben, eltávolítása javasolt. A garat-

ívek hegesedése miatt a lágyszájpad a műtét után nem olyan rugalmas, de fokozatos 

gyakorlással gyorsan regenerálódik. 

A garatmandulák gyermekkorban okozhatnak problémát, de serdülőkorban általában 

visszafejlődnek. 

 

2. Tüszős mandulagyulladás 

 

6. Légcsőhurut és hörghurut (Tracheitis és bronchitis) 

A légcső gyulladása, ami erős váladékképződéssel, erős köhögéssel, rekedtséggel 

jár. 

 Légcsőhurut esetén a hangrés alatti tájék duzzadt, ez nehezíti a hangszalag zárlatot, 

a hang érdessé válik. Gyakran nem jár lázzal, ezért mellőzi a beteg az ágynyugalmat, 

pedig ha nem feküdjük ki, hosszantartó, makacs betegséggé válik. Sok folyadék fo-

gyasztása, a nyákoldása és a gyulladás megszüntetése a gyógymód. 

A hörghurut a hörgők gyulladása, súlyosabb és elhúzódóbb betegség, mint a légcső-

hurut, elhanyagolása estén a tüdő megbetegedése is bekövetkezhet. Tünetei hasonló-
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ak a légcsőhuruthoz. A köznyelvben gyakran összetévesztik és a bronchitis kifeje-

zést használják légcsőhurut (tracheitis) esetén is. 

 

Az eddig tárgyalt betegségek alatt nem ajánlott, sőt egyenesen káros az éneklés. Természete-

sen mindenki tudja, hogy rossz közérzettel nem megy az éneklés. Lehet két köhögés között 

zörgő hangot adni, de minek. Ilyen esetben a tanár tiltsa el növendékét az énekléstől, gyakorló 

énekes pedig saját érdekében várja meg a gyógyulást.  

 

7. Gégehurut (Laryngitis) 

Minden éneklő számára a legveszélyesebb a gégehurut és a hangszalaghurut. Megfá-

zásos vagy fertőző eredetű betegség, de sajnos származhat a hangszerv túlerőltetésé-

ből is. Egyes esetekben kiváltó oka lehet vegyi ártalom, dohányzás, kőpor, szénpor 

egyéb por. Tünetei között a rekedtség különböző fokai, égő csípő érzés a gégében. A 

gégeorvos vörös nyálkahártyát, belövellt, duzzadt, lekerekített nem záró hangszala-

gokat lát. Rossz esetben még a nyálkahártya alatti izom is gyulladásban van, ami 

izombénuláshoz is vezethet. TILOS ÉNEKELNI!!! Kötelező HALLGATNI! 

Az hang megerőltetése, a gége–diéta be nem tartása, tartós, ill. idült gégehurutot 

okoz, ennek következménye lehet a hangszalagcsomó. A csomók egymással szem-

ben a hangszalag szabad szélén egyszerre jelentkeznek, főként megerőltetés követ-

keztében. Hallgatással, megfelelő funkciógyakorlatokkal visszafejleszthető foniáter 

segítségével. A ciszta és a polip egy oldalon képződik, többnyire műtéti beavatko-

zást igényelnek. 

 

3. Hangszalagpolip 
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8. A hangszalagokat működtető izmok betegségei 

A nyálkahártya alatti izmok megbetegedései esetén a normál hangszalag zárlat nem 

tud létrejönni. Attól függően, hogy melyik izom beteg, a gégetükörben különböző 

alakzatokat látunk, a normál zárlat helyett. Gyógyulásához elsősorban a hallgatás 

vezet, ellenkező esetben könnyen kialakulhat hangszalaggyengeség, fonaszténia, 

funkciózavar. Kezelése, a tönkrement mechanizmus regenerálása foniáter segítségét 

igényli. 

 

Ennyi betegség hallatán felmerül az emberben a kérdés, vajon más életmódot igényel az 

énekes lét? Határozottan mondhatjuk, hogy IGEN. Mivel hangszerünk a saját testünkben 

van, így jobban oda kell figyelnünk életformánkra. Ez nem azt jelenti, hogy nem élhetünk 

normális életet! DE! Számunkra a szellemi és fizikai kimerültség, kialvatlanság árt. Figyel-

nünk kell az időjárásnak megfelelő öltözködésre, és nem árt, ha kerüljük a huzatot! Megfá-

záskor máshogy, vagy a megfázás, fertőzés mértékétől függően egyáltalán nem tudunk éne-

kelni. Léteznek olyan élelmiszerek, amik nem jó hatással vannak a hangra, pl. dió, mogyoró, 

mandula, kávé, túl fűszeres ételek. Az éneklés előtt teletömött bendő is akadály a légzésben, 

sőt, az emésztés folyamata miatt a szellemi koncentrációban is. A dohányzás és az alkohol 

hatása is ártalmas. 

MI AZ, AMI JÓ? A friss levegő, a tengerparti és erdei séták, megfelelő sportok, úszás, tor-

na, gyaloglás, biciklizés, könnyű ételek, saláták, zöldségek, halak, sovány húsok, sok olva-

sás és zenehallgatás. Sorolhatnám még tovább, KELL ENNÉL TÖBBB? Megéri a kis oda-

figyelés azért az örömért, amit az énekléssel magunknak és másoknak szerezhetünk.  

 

Az eddigiekben az énekléssel kapcsolatos elméleti tudnivalókat tárgyaltuk. Mivel a téma 

kimeríthetetlen, ezért sok helyen ajánlottam olvasnivalókat, videókat, szakkönyveket. Az 

utolsó modul végén, a magyar nyelven hozzáférhető általam használtszakirodalmat is ismer-

tetni fogom. Sok mindent érintettem, ha tudományos mélységgel nem is, de igényességgel 

igen. Amiről még nincs pontos ismeretünk, arról az eddigi tapasztalatok alapján írtam. Ha 

valaki mélyrehatóbban kíván elemezni egy– egy témakört, elértem célomat, az érdeklődés 

felkeltését.  
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Önellenőrző kérdések: 

Sorolja fel a hangadás zavarait és tegyen javaslatot javításukra! 

 

Ismertesse az orrsövényelhajlás okozta problémákat, és korrigálásuk módját! 

 

Válassza ki az alábbi mondatok közül a helyes állítást! 

1. A garatmandulák felnőtt korban sok problémát okoznak. 

2. Légcsőhurut azaz bronchitis esetén a váladékképződés erős. 

3. Gégehurut esetén az éneklés tilos. 

4. A dió, mogyoró és az alkohol jótékony hatással van az éneklésre. 

 

Modulzáró feladatok: 

Beszéljen részletesen a hangzók felosztásáról! 

Sorolja fel az artikulációban aktívan résztvevő szerveket! Mondja el működési problémáiknak 

javítását! 

Sorolja fel a beszédhibák két nagy csoportjába tartozó zavarokat! 

 

Az alábbi mondatok közül válassza ki a helyes állításokat! 

1. A beszédhibák orvoslásával a logopédia foglalkozik. 

2. A szigmatismus a pöszeség egyik fajtája, lokális eredetű hiba. 

3. A nyelv hátrahúzását a torokba gombócozásnak nevezzük. 

4. Az orrsövény az orrüreget három részre osztja. 
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4. Modul: Gyakorlati rész -- A kezdő énekesek tanítása; 

Hangképzés  

( Ez a rész a kezdő és haladó énekes tanításához ad segítséget konkrét gyakorlatok formájá-

ban, az eddigi elméleti ismeretekre építve.) 

Mottó: 

A hangképzés célja a jó technika, a hangadásban résztvevő szervek tökéletes uralma, az 

agy-izom koordináció egysége. A technika pedig eszköz, amely minden estben az interpre-

tációt, a ZENÉT szolgálja. Ezt soha ne tévesszük szem elől! 
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1. lecke: A kezdő énekes tanítása 

Cél: 

A tananyag célja, hogy a hallgató segítséget kapjon mi módon közelítsen a növendékéhez, 

hogyan alakítson ki közös nyelvezetet, miként lazítsa, hozza éneklésre kész állapotba. Meg-

ismerje a kezdő énekesek tanításakor alkalmazott hangképző gyakorlatokat, tudja, hogy 

„mit, miért és hogyan” alkalmazunk. 

Követelmények: 

Ön akkor sajátította el megfelelően a tananyagot, ha 

 képes  megállapítani az alkalmasságot az énekes tanulmányokhoz 

 el tudja mondani milyen kérdéseket tisztáz egy kezdő növendékkel 

 ismer lazító gyakorlatokat 

 a helyes légzés elsajátítását célzó gyakorlatokat ismeri 

 képes az óra időbeosztására (óravázlat) 

 ismeri a jó szövegmondást elősegítő hangzóképző skálagyakorlatokat 

 tudja mi a legato és a staccato éneklésmód, gyakorlatokkal képes segíteni jó megoldá-

sukat  

 képes megértetni a rezonancia és a támasz közötti hosszérzet összefüggését a növen-

dékkel 

 

Időszükséglet: 

A tananyag elsajátításához körülbelül 90 percre lesz szüksége. 

 

Kulcsfogalmak: 

 hangszín, hangterjedelem, kifejezőkészség 

 a feszültségek oldása 

 a helyes légzés elsajátítását célzó gyakorlatok 

 beszédgyakorlatok 

 körüljáró zönge gyakorlatok 
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 nyelvünk hangzókészletén éneklés 

 antagonista mozgásérzetek kialakítása 

 belépés hosszabb szünetek után 

 támasz és rezonancia 

 

Kezdő időszak alatt a tanulás első – második évét értem. Szándékosan nem évekre bontom le 

a feladatokat, hanem csak sorrendiségben haladok. A hivatalos tanmenetek megteszik ezt he-

lyettem, megszabják a kimeneti követelményeket, elérendő célokat. Ehhez igazodhat a tanár, 

esetleg a helyi tantervben módosítási lehetőséggel is élhet. Ez mindig egy irányadás, munkán-

kat minden körülmények között a növendék képességeit szem előtt tartva kell végezni, a hala-

dás ütemét az ő képességeihez kell igazítani. 

Amikor elkezdünk egy növendékkel foglalkozni, az általa előadott népdal, kis dalocska alap-

ján sok mindent meg tudunk állapítani. A hangszínét, az előadásmódjából a kifejezőkészségét, 

ha megskáláztatjuk a pillanatnyi hangterjedelméről is képet kapunk. Természetesen megkér-

dezzük, miért szeretne énekelni, mi a célja, elképzelése az énekléssel és milyen kapcsolata 

van a zenével, van-e zenei előképzettsége, játszik-e valamilyen hangszeren. Akit alkalmasnak 

tartunk, a további munkára azzal elbeszélgetünk, mi is az éneklés. El kell mondanunk, hogy 

az énektanulás hosszú éveket ölel fel, a haladás apró lépésekkel történik. Beszélnünk kell ar-

ról is, hogy a klasszikus hangképzést oktatjuk, ami meggyőződésem szerint minden stílusú 

éneklés alapja, a zeneiskolai képzés rendszeréről is ismertetjük, ha intézményes formában 

vesz részt az oktatásban (1+6 év, előirányzott tantervvel!). Arról is szót kell ejteni, hogy az 

énekesnek sokféle gyakorlat-sorozaton kell keresztülmennie, hogy testének harmonikus izom-

érzetét elérje. Ha mindezt tisztáztuk, kezdődhet az érdemi munka.  

Nekünk, tanároknak komoly pszichológiai és pedagógiai képességekkel is rendelkeznünk kell, 

hogy a szükséges bizalmi kapcsolat kialakulhasson, mivel a kezdő énekesek rendkívül sok 

merevséggel, feszültséggel küzdenek. A blokádok feloldásához nagy türelemre és empátiára 

van szükségünk. 

A kezdetek 

Az órákat tanácsos lazító tornagyakorlatokkal indítani. (Ha valaki ismeri a Kovács módszert 

vagy az Alexander módszert, kiválóan hasznosíthatja tanításában.) 

Gyakorlatsor: 
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1. Kényelmesen kis terpeszállásban laza karokkal és térddel fejfordítással kezdhetjük bal-

ról jobbra, majd vissza háromszor ismételve, majd fejforgatással folytatjuk mindkét 

irányba. 

2. A vállak körzése előre, hátra. 

3. Törzsdöntés előre, majd felegyenesedés. Törzsforgatás derékból jobbra és balra. Törzs-

döntés előre bokafogással, majd lassú felemelkedés. 

4. Karlendítés keresztezve a test előtt, majd karkörzés. 

A gyakorlatokat ötször végezzük. 

 

Végezhetünk nyelv- és ajakmozgató és áll-ejtő gyakorlatokat is. Ezek viccesnek tűnnek, a 

növendék derültségét válthatják ki. Nagyon jó, máris megvan a kellemes alaphangulat az órai 

munkához. 

1. Nyelvnyújtás fokozódó tempóban, a nyelvheggyel körbejárjuk a fogsort, majd az aj-

kakat. 

2. Ajkunkkal csücsörítünk majd széles mosolyra váltunk, majd zárt ajkakkal csücsörít-

ve körző mozdulatokat végzünk. 

3. Ejtegetjük az állunkat, majd finoman oldalirányba (jobbra –balra) mozgatjuk. 

Nem csak a kezdőknél, haladóknál is alkalmazhatjuk, ha túlságosan feszültnek véljük, a 

mozgásterápiát. Tanácsolom, hogy a tanár együtt végezze diákjával, mindkettőjük számára 

felüdülés lesz.  

A test ellazításában fontos szerepet játszik a helyes légzés által kialakult rugalmas testérzet. 

Miután tudatosítottuk növendékünkben, hogy az éneklés a kilégzésen alapul, tanulmányaik 

elején foglalkozni kell a helyes légzéstechnika elsajátítását célzó gyakorlatokkal.(lásd Lég-

zés c. lecke) Ez a kezdő év egyik fő feladata. Mivel a helyes légzés megéreztetése nem 

egyik pillanatról a másikra történik, egy folyamat eredménye, ezért a gyakorlatokat nem kell 

túlzásba vinni, amint egy kicsit ráérzett az izmok munkájára, éneklés közben is kipróbálhat-

juk az eddig tanultak használatát. Kevés levegővel dolgozzunk, mindig csak a feladat meg-

oldásához szükséges mennyiséggel. Minden órán visszatérünk egy kis ismétlés erejéig, hogy 

a beidegződés a gyakorlással megtörténjen. Kezdetben rövid beszédgyakorlatokkal, mondó-

kákkal megkeressük, hol szól a hangjuk a legszebben és legkényelmesebben. Megfigyeljük 

a csengését, rezonanciáját. Majd ebből kiindulva kényelmes középfekvésben végzünk kü-

lönböző hangképző gyakorlatokat. 
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Zümmögő gyakorlatok 

 

 

 

 

 

 

 

Az utolsó példát bármely magánhangzóval énekelhetjük.  

    berregés 
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A gyakorlatokat is ajánlatos mozgással egybekötni, járkálhat, leülhet, felállhat, hogy ne vál-

jék merevvé. 

 

Az óra időbeosztásáról is beszélni kell. Mivel egy zeneiskolai énekóra időtartama 30 perc, 

„B” tagozat esetén 45 perc, (konzervatóriumban 60 perc) ügyesen kell beosztani a rendelke-

zésünkre álló időt, hogy lehetőleg a darabokra is maradjon idő. Kezdetben a beéneklés, a 

különböző gyakorlatok több időt vesznek igénybe, de mindig kell időt hagyni a zenedara-

bokkal való foglalkozásra, hiszen a mindenkori cél: a megoldott technikai feladatok a kife-

jezést szolgálják. Nem utolsó sorban a növendék kedvét szegnénk, ha folytonosan csak gya-

korlatokból állna az óra, nem énekelhetne darabokat. (Bár a híres énektanár, Farinelli és 

Caffarelli tanára, Porpora (1686-1766) mester idejében évekig gyakorlatoztak!)  

A kezdetekben főként népdalokat, népdalfeldolgozásokat énekeltessünk. Anyanyelvünkön, 

saját hangzókészletünkön könnyebben megy a jó hangzóképzés. Megismertethetjük a nö-

vendéket a különböző stílusú népdalokkal, megtaníthatjuk a deklamációt, a parlando rubato 

előadásmódot, a tempo giusto feszes ritmikáját. Mivel az éneklésben szövegen és zenén 

egyszerre, ill. megzenésített szövegen közvetítjük a gondolati tartalmat, ezért fontosnak tar-

tom a szöveggel való foglalkozást. Többször olvastassuk el hangosan a szöveget növendé-

künkkel, az egyes mondatok, ill. frázisok összefoglalásával, majd értelmezzük is. Fejtsük 

meg a bennük lévő tartalmat, ami egyes népdaloknál nagyon izgalmas és kreativitást igénylő 

feladat, a bennük megjelenő metafórák, szóképek miatt. 

 Ezt sokszor feleslegesnek tartják, mert hisz nem „szavalni” jöttek, hanem énekelni, de ha-

mar megtapasztalják áldásos hatását, ezért érdemes kitartóan végeztetni ezt a feladatot. A 

levegő beosztásához is óriási segítséget nyújt. Megtanulja rajta, hogy a mondat mennyi le-

vegőt igényel, hol van lehetősége tagolásra, újabb levegőhöz jutni és ezt alkalmazhatja az 

éneklés során. A nagy ívekben való gondolkodás segíti a legato éneklést, a felesleges hang-

súlyozásokat és szótagoló éneklésmódot kiküszöböli. Sok esetben gyakoroltatom a dalokat 
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vokalizálva, majd a szöveg magánhangzóin, és csak ezt követően iktatjuk be a mássalhang-

zókat, ill. mondunk szöveget, ezzel is gyakorolva az egyenletességet. (Sőt, sokszor „hasbe-

szélő” módjára lazán zárt ajakkal belül mondassuk a szöveget, ami segít megéreztetni, hogy 

az artikuláció nem egy túlzott mozgást igénylő folyamat, közel van minden hangzó egymás-

hoz. Amikor kinyithatják „normálisan” a szájukat, egyeseknél ez a gyakorlat csodákat mű-

vel. Akinek nem megy, természetesen ne erőltessük, találjunk más megoldást. Kísérletez-

zünk!) 

A kottaképből meg tudjuk állapítani a mű szerkezetét, metrikáját, hangnemét, hangterjedel-

mét. Ezek fontos információk, érdemes és kell róla beszélni. Természetesen mindezt nem 

egyszerre, adagoljuk az információkat! Az út a megértéstől a megvalósításig növendékeink 

képességei szerint a legkülönbözőbb hosszúságú. A türelem a legfőbb erények egyike a taní-

tásban és a tanulásban egyaránt, kezdetekben pedig meghatározó. 

 

Az ereszkedő dallamú régi stílusú dalokkal érdemes kezdeni, nagyon alkalmasak, nem szo-

rul fel a növendék, lazán, szabadon tud énekelni. A skálákban is a lefelé haladókat preferá-

lom kezdetekben, majd felfelé építkezünk, fokozatosan növelve a skála hangterjedelmét. A 

felfelé haladás gyakran a gége párhuzamos mozgását vonja maga után, az antagonista moz-

gásérzetek kezdetben még nem alakulnak ki. Segítség a lefelé haladás, mert az indító hangra 

tudattalanul nyitnak, ellentétben az alulról felfelé haladókkal, ahol sok esetben alulról felfelé 

nyomnak. De itt is akadnak kivételek, akiknek jobban megy az alulról kezdett skála. Soha 

ne erőltessük rá növendékünkre semmit, hisz befeszülhet ez által, amit nem szeretnénk. Ha 

úgy látjuk, hogy nem értük el célunkat gyakorlatunkkal, akkor másfelől közelítsünk, hisz a 

skálák végtelen tárháza áll rendelkezésünkre, csak fantáziánk segítségét kell igénybe venni.  

 

Gyakorlatok 
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Természetesen már a kezdetektől tudatosítani kell, hogy egy gyakorlat, ill. frázis indításakor 

mindig a legmagasabb hang bőségébe, pozíciójába nyitunk, ill. indítunk, hogy egységes le-

gyen a hangzás. A növendéknek persze mindig adagoljuk az információkat, nem árasztjuk el 

egyszerre, megbeszéljük, hogy mit várunk tőle az adott feladat megoldásakor. Lehet, hogy 

ez a mondat többször is elhangzik, mert nagyon fontosnak tartom. Gyakran tapasztaltam ta-

nárjelölteknél, hogy merő jó szándékból rengeteg instrukcióval, információval halmozzák el 

növendéküket. Ezzel nem segítik, hanem összezavarják a növendéket! Ha sikerült megolda-

ni valamit, akkor rátérhetünk újabb feladatok megoldására.  Ha valamit nem értene, hasonla-

tokkal, az életből vett példákkal, a fantáziájának igénybevételével próbáljuk megmagyaráz-

ni.  

 

Miután a légzés folyamatát, az eközben észlelt testérzeteket tanulmányoztuk, foglalkozha-

tunk az oldással, a szünetek megélésével. A belégzéskor mindig lehetőségünk nyílik egy pil-

lanatnyi oldásra, pihenésre, a test állandó megújulására. Meg kell tanítanunk, mikor engedje 

be a levegőt. Rövid szünetnél ez egyértelmű, akkor is ha hangszeres bevezető nélkül indul a 

darab. Hosszabb szünet utáni belépésnél sem túl korán, sem késő nem tanácsos a levegőt 

beengedni. A késői kapkodást eredményez, nem lesz nyugodt a dallamvezetése, a korai vá-
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rakozást, azaz visszatartást eredményez, ami nehézkes hangindításhoz (nyögés, glottis ütés) 

vezethet. Az első perctől nevelni kell arra, hogy zenélünk, sőt kíséretes daloknál (az 

acapella népdaléneklést kivéve) minden estben kamarazenélünk, az énekszólam és a min-

denkori zenei kíséret összetartozik, szerves egészet alkot. Gyakran láthatjuk, hogy énekes 

tanulók a bevezetőknél, közjátékoknál udvariasan avagy kívülállóként várakoznak a belé-

pésre, nem vesznek részt a zene áramlásában, a szüneteket szellemileg passzívan élik meg. 

Ha megfigyeltetjük a zenei folyamatokat, és a belépéssel e folyamatra, „mint egy folyóra az 

úszó test ráfekszenek”, a belépés görcsössége feloldódik, eggyé olvadnak a zenével, a har-

mónia részévé válnak.  

 

A támasz fogalmával csak a kezdő évek végén érdemes foglalkozunk.  Miután a gyakorla-

tokban önkéntelenül ráéreznek a rugalmas testérzetre kezdettől fogva, így már talán köny-

nyebb lesz ezt a fogalmat megértetni, a kilégzés és a vele egy időben funkcionáló belégzési 

izomérzet egyensúlyát. Hiszen eddig is „támasztottak”, így elkerülhetjük a félreértések so-

rozatát, a felesleges izomműködések kialakulását. A légzőgyakorlatok, a „p”, „t”, „k”, 

„sz”használata, a staccato és a berregő gyakorlatok mind az egyenletes áramlást, a levegőn 

ülő hangadást, a rugalmasságot szolgálták. 

Ekkor már beszélhetünk a rezonancia szerepéről és a levegőoszlop hosszérzetéről, a rekesz-

izom és a rezonánsüregek között. 

(Erre egy rendkívül szemléletes hasonlatot idéznék Rőth Márta (operaénekes, énekmester) 

tanárnőtől, akivel volt szerencsém együtt dolgozni, mint fiatal tanár a módszerét tanulmá-

nyozni. Egy harangtorony hasonlattal élt, ahol a talaj, amire a torony épül a rekeszizom, a 

torony teste és magassága a mellkas, a kupola alatt a harang a hang. A harangot csak a ha-

rangkötéllel, a levegőoszloppal, ami a földig ér lehet megkongatni, ha a kötél elakad, vagy a 

torony berogy, nem tudjuk a harangot megszólaltatni. Megosztottam önökkel, talán segítsé-

get jelent.) 

Ennek a két pólusnak az együttműködése, az őket összekötő levegőoszlop a tulajdonképpeni 

támasz. Ezek az üregek akkor segítik a csengő hangzást, ha nem préseljük, fújjuk túl a leve-

gőt, mivel már beszéltünk arról, hogy nem állhat a gége semmiféle nyomás alatt, mert az árt 

a hangadásnak. A rezonátorok csak a funkcionálisan jól képzett hangokat tudják megfelelő 

csengésűvé erősíteni. 
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Kezdetben mozgó skálákkal, futóskálákkal dolgozzunk, majd lassan rátérhetünk a hosszabb 

hangokkal való foglalkozásra is.(Itt nem a messa di voce-ra gondolok!) 

Gyakorlatok 
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A tanításhoz használható kotta ajánlatok: 

Kerényi Miklós György – Kerényiné Kéri Margit: Énekiskola I-II. 

Kerényi Miklós György – Kerényiné Kéri Margit: Százszínű csokor 

Molnár – Kern: Daloskert 

Járdányi Pál: Röpülj páva 

Ádám Jenő: Érik a szőlő 

Bartók Béla: Nyolc magyar népdal 

Bartók Béla: Húsz magyar népdal 

Farkas Ferenc: Zöld a kökény 

Ádám Jenő: A dal mesterei I-II. kötetei 

Sík – Szabados: Műdalok I-III. kötetei 

 

Részletes tananyagbeosztást találhatnak itt: 

Kerényi Miklós György: Az éneklés művészete és pedagógiája c. könyv 341. oldaltól a 377. 

oldalig. Tanulmányozását figyelmükbe ajánlom! 

 

Önellenőrző kérdések: 

Mutasson be légzőgyakorlatokat! 

Gyakorlat: 

 

1. Lehetőleg ülve, alkarunkkal a térdre támaszkodva, hát homorítva, vállak leeresztve, fej 

mérsékelten felfelé tartva az orron-szájon keresztül engedjük be a levegőt, majd „sz” 

hangzóval kilégzést végezzünk. Ezt többször ismételjük, majd kezünket a csípőre he-

lyezve ellenőrizzük az övtáj tágulását és úgy gyakoroljunk tovább. 
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2. A fent leírt helyzetben a „p-t-k-sz” mássalhangzók egyenletes ismételgetésével figyel-

jük meg a légzőizmok rugalmas működését. A gyakorlatot állva is végezzük el, a has-

falra tett kézzel (legyező formában kisujjunk a köldök környékén, nagyujjunk a szegy-

csont alján) figyeljük izmaink működését. 

3. Terpeszállás, előredöntött testtartás, fej mérsékeltem felfelé tartva, kezek a csípőn, el-

lenőrzés céljából. A testtartás elősegíti a rekeszizom működésének megindulását. Be-

légzés orron át, majd kilégzés „sz” hangzóval. 

4. A légzőgyakorlatot kilégzéssel kezdjük, majd az orron keresztül beengedjük a levegőt, 

miközben oldalt a bordákra, elöl a hasra tett kézzel ellenőrizhetjük a körkörös tágulást. 

Majd kilégzés, levegő beengedése orron-szájon, újabb kilégzés. Ezt ismételgetjük 4-5x 

 

Válassza ki a helyes állításokat! 

1. Az első találkozás alkalmával képet kapunk a növendék hangszínéről, hangterjedelméről 

és kifejezési készségéről. 

2. A beszédgyakorlatok nem szolgálják a jó hangadást, nincs a két dolog összefüggésben. 

3. A hangképző gyakorlatokat minden hangfajnak a kényelmes középfekvésében kezdjük, 

majd innen haladjunk a magasság és mélység irányába. 

4. A kezdőknél nagyon ajánlott a tartott hangon való éneklés. 
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2. lecke: A (közép) haladó énekes tanítása 

Cél: 

A tananyag célja, hogy a hallgató megismerje a haladó énekesek tanításakor felmerülő prob-

lémák, feladatok elméleti ismertetésének módját és a gyakorlatban megvalósításukra alkal-

mazott hangképző feladatokat.  

Követelmények: 

Ön akkor sajátította el megfelelően a tananyagot, ha  

 a hang kiegyenlítésének problematikáját elméletben ismeri, gyakorlatokkal segíteni 

tudja növendékét az egységes hangzás kialakításában 

 képes megfelelő gyakorlatsorokat összeállítani 

 a darabválasztás során a tanult szempontok szerint jár el 

 érzéke van kritikai észrevételeinek megfogalmazására  

 tanulmányozza az ajánlott irodalmat  

 

Időszükséglet: 

A tananyag elsajátításához körülbelül 60 percre lesz szüksége. 

 

Kulcsfogalmak: 

 keverés, kiegyenlítés 

 kupolaérzet 

 dinamika 

 szöveg és zene összhangja, kifejezés 

 messa di voce 

 célzott gyakorlatok 

 szakirodalom 
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A középhaladó énekeseknél a kezdeti években tanultak továbbfejlesztése és önálló használa-

ta a cél. Ez az időszak a tanulmányok harmadik negyedik évére tehető. Az egyre hosszabb 

frázisok éneklésén keresztül a légzéstechnika fejlesztése, a dinamikai fokozások, crescendo 

– decrescendo tudatosítása, a gyakorlatok sorrendje a beéneklésben, az önálló gyakorlási fo-

lyamat kialakítása a feladatunk. Foglalkozni kell a hang keverésével és nem utolsó sorban 

az értelmezéssel, a szöveg és a zenei kifejezés összehangolásával. 

Miután eddig már sok mindennel megismerkedtünk, dolgozhatunk a hang kiegyenlített egy-

színű megszólalásán. A rezonancia és a keverés problémakörével már foglalkoztunk a z el-

méleti részben. Egy kiegyenlítési folyamatot értünk ez alatt, ami egy frázis legmagasabb és 

legmélyebb hangja között történik, az egységes hangzás érdekében. A hangmagasság válto-

zások nem járhatnak hangszínváltással, annak ellenére, hogy minden hangközlépés változást 

jelent. Mint leszögeztük, minden hangban jelen van a fej és mellrezonancia, csak százalékos 

arányuk más és más. Minél magasabb a hang a fej dominanciája érvényesül, és fordítva, mi-

nél mélyebb, a mellrezonancia a döntő. A támasz mélysége, a levegő folyamatos áramlása, a 

kupolaérzet és a test változásra való képessége az éneklésben mindig jelen kell legyen. 

 

Gyakorlatok 

 

 

 

Először egy kvinten belül lefelé mozgó skálákkal gyakoroljunk. Az első hang kupolaérzetét 

kell megtartani, a testérzet minimális változásával. A test és a száj mindenkor rugalmasan 

változni tudó. Ha már fentről jól megy, folytathatjuk alulról felfelé, ügyelve, hogy a skála 

legmagasabb hangjának megfelelő nyitást alkalmazzuk már a kezdőhangban is. 
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Hosszabb futóskálákkal folytathatjuk, figyelve a test változásaira, a hosszanti tengely meg-

őrzése mellett. A széles izomérzet a magasságokat veszélyeztetheti. 

 

Gyakorlatok 

 

 

 

 

Messa di voce 

A messa di voce egy hangnak a leheletszerű indításából a fortissimóig történő felerősítését, 

majd onnan a visszahalkítását, vagy megfordítva a fortissimóból való halkítást és visszaerő-

sítést jelenti. Tanítása nem a kezdeti időszakban történik, legfeljebb a konzervetóriumi kép-

zés végén, vagy később érdemes vele foglalkozni. Azért beszélek róla mégis, mert fokozata-

it már korábban óvatosan elkezdhetjük tanítani. Az erősítést egy hangon, majd a halkítást 

egy hangon külön – külön lehetséges gyakorolni, és később ebből a teljes gyakorlatot össze-

állítani. 

 

Elegendő visszajelzést kell adni a kezdeti szakaszban, gondosan ügyelve a kritikák adagolá-

sára, szem előtt tartva a pozitív értékelés elsőbbségét a negatívval szemben. Egész pályán-

kon úton vagyunk, miért kéne siettetni a dolgokat, ha kellő odafigyeléssel dolgozik tanár és 

diák, annak a megfelelő időben meg lesz a gyümölcse. Az érési ideje pedig minden gyü-

mölcsnek más és más, mint tudjuk.    
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Növendékeink számára össze kell állítani egy gyakorlatsort, amit képes otthon egyedül is 

végezni. A beéneklésre mindig szükség van, egyrészt a bemelegítés szerepét látja el, más-

részt a gyakorlatokon keresztül sajátítjuk el a megfelelő technikát. Ha minden nap gyakorla-

tozunk, akkor a bemelegítés ideje lecsökken, tudunk a célzott gyakorlatokkal foglalkozni. 

Sok estben ajánlani tudom egyes nehéz részek kiemelését a darabból, és arra egy gyakorlat 

kreálását, körbejárva a problémás területet. Nagyon bevált az időnkénti „meghökkentő ská-

lák” alkalmazása, ami egy énekbeszédet jelent egy adott gyakorlat dallamára. Teljesen pró-

zai szövegekre gondolok itt, a lényeg a szótagszám és a dallam hangjainak egysége. Mivel 

szokatlan a feladat, és állandó a változás, nincs idő machinációkra, így nagyon jó eredmé-

nyeket érünk el, egy recitativo jellegű énekbeszédet, pozícionált hangadással. 

 

Gyakorlat 

 

 

 

Néhány szó a darabválasztásról 

Mindig a növendékek tudásszintjéhez, hangi adottságához, lelki alkatához választjuk a taní-

tandó darabot. Érdemes több azonos nehézségű művet felkínálni számukra, mert amit vá-

lasztanak, azt általában gyorsabban és nagyobb odaadással tanulják meg. Minden zenei kor-

szakot meg kell ismertetni a műveken keresztül, de egy idő után nyilvánvalóvá válik, hogy 

kinek melyik stílus fekszik jobban. Ha valaki a barokk zenei világban érzi igazán jól magát, 

akkor tehetünk egy kis engedményt a tanult darabok számának terén más korszakok rovásá-

ra, és ez a megállapítás vonatkozik bármely más stíluskorszakra. Természetesen nem egyol-

dalúságra buzdítok, de láttam már példát arra, hogy megkeserítheti egy növendék életét, ha 

hangi adottságaitól és érzelmi beállítottságától teljesen távolálló feladatok megoldását kény-

szerítik rá. A koncerteken és vizsgákon javaslom, hogy a megadott kereteken belül a tanult 

repertoárból az általuk választott, sajátjuknak érzett darabok hangozzanak el. 
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A lelki és technikai tényezők egyensúlyával kezdetektől foglalkozni kell, a jó technikai tu-

dás a meggyőző előadás közvetítésének feltétele. Mivel előadók vagyunk, a közönségnek 

adni kell! Erre trenírozni kell a növendéket, hogy a darabokban a szöveg által kiváltott ér-

zelmein keresztül nyilvánuljon meg. Bátorítani kell gátlásai levetkőzésében. A megnyílásig, 

a kitárulkozásig, vagy szokás mondani a „lelki meztelenségig” hosszú út vezet. Erre keve-

sen vagyunk képesek, azokból lesznek a művészek. De minden énekelni tanuló ezen a téren 

is képes fejlődni. Tapasztalatom szerint a pszichének nagyon jót tesz az éneklés, feszültség 

oldó hatása van, sok esetben terápiás kezeléssel ér fel. Évszázadokon keresztül a mindenna-

pi élet része volt a dalolás, sajnos ez ma már nem így van, érezzük is hiányát a lelki beteg-

ségekkel küzdő világunkban. A közös éneklések, a kamarazenélés, a családi muzsikálás, 

ünnepeik megszépítése lehet célja a növendékeknek. Egy növendékem anyák napjára meg-

tanult egy dalt, azt előadta édesanyjának, aki könnyeivel küzdött a meghatódottságtól. Kell 

ennél több? Sokszor kérik a növendékek, hogy szeretteik esküvőjére, évfordulójára, családi 

ünnepekre tanuljunk valami szépet, mert azt a dalt szeretnék ajándékba adni! Talán ezen az 

úton tudjuk egy kicsit visszacsempészni ezt a csodát a hétköznapokba, az emberi hangot, a 

dalt. A jövő tanáraira az a misszió vár, hogy életben tartsák az éneklés szeretetét! Az alap-

képzés legfőbb feladatának ezt tartom! 

 

A felsőfokú képzésben és a művészképzésben tulajdonképpen az eddig tanultak magas szin-

tű alkalmazásával foglalkozunk a dal és operairodalom gyöngyszemeinek előadásán keresz-

tül. Erre a szintre már egy komoly kiválasztódási folyamatnak való megfelelés után kerül-

nek be a növendékek, így tőlük elvárható a professzionális képzéshez elengedhetetlen tulaj-

donságok megléte, a tehetség, ami rengeteg összetevőből áll. A hangi adottság az alap, a 

muzikalitás, érzékenység, intelligencia és kulturáltság, szorgalom, kitartás és kellő alázat, 

empátia és nem utolsó sorban rendkívül jó idegrendszer, ez a tehetség. Akit a sors ezzel 

megáldott, kötelessége ezt a csodálatos szolgálatot, a zenét éneklésén keresztül közvetíteni 

embertársainak, lélektől lélekig hatolni a rezgéseken, az emberi hangon keresztül.  

 

A haladók oktatásánál használható kották: 

Kerényi Miklós György- Kerényiné Kéri Margit. Énekiskola III. 

Ádám Jenő: A dal mesterei III- VII. kötetei 

Sík -Szabados: Műdalok IV-VIII. kötetei 
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Parisotti : Arie antiche  

Kodály Zoltán: Magyar népzene c. sorozata 

Fekete Mária: A magyar dal mesterei I-II. 

 

Különböző szerzők albumai, összegyűjtött dalai. Korlátlanok a lehetőségeink, remekül ellá-

tott zenei könyvtárakban kutathatunk, a kották letölthetők az internetről, megrendelhetők, 

számtalan szebbnél szebb kiadvány kapható. A bőség zavarával küzdünk szerencsére. 

A szakirodalom folyamatos tanulmányozását minden tanának és tanárjelöltnek figyelmébe 

ajánlom. Minél többféle megközelítését ismerjük az általunk átadandó ismereteknek, annál 

könnyebb a dolgunk, hiszen a rendelkezésünkre álló eszköztár bővítése segíti munkánkat. 

Az sem árt, ha egyes munkák komolyan elgondolkoztatnak új, vagy számunkra eddig nem 

ismert gondolataikkal. A nyitottságra és az új utak keresésére bíztatok minden tanárjelöltet! 

 

Feladat: 

Olvassa el! 

Kerényi Miklós György: Az éneklés művészete és pedagógiája c. könyv Az énektanítás és 

hangképzés történetének rövid vázlata című fejezetet ( 226.oldaltól a 243. oldalig), hogy át-

tekintés kapjon az énekoktatás fejlődéséről, megismerje a leghíresebb ének mestereket és 

módszereiket. Figyelje meg a tudomány fejlődésével az énekpedagógiai módszerek változá-

sát, ill. tudatosulását, az empirikus módszerek háttérbe szorulását, a tudományos fejlődés 

alapján kidolgozott módszerek előretörését. (Többek között tudjon a gégetükör felfedezőjé-

ről (1854), García énekmesterről!)  

 

Önellenőrző kérdések: 

Találjon ki néhány futóskálát és mutassa be módszertan órán! 

 

Válassza ki a helyes állításokat! 

1. A hangmagasság változások nem járhatnak hangszínváltással, annak ellenére, hogy 

minden hangközlépés változást jelent. 
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2. Minden hangban jelen van a fej rezonancia, a mellrezonancia csak a mély hangokat jel-

lemzi. 

3. A messa di voce kifejezés a jó középhangot jelenti. 

4. A lelki és technikai tényezők egyensúlyával a kezdetektől foglalkozni kell. 

 

Modulzáró kérdések: 

Egészítse ki a következő mondatokat! 

1. A nagy ívben való gondolkodás segíti a legato éneklésmódot 

2. Hosszabb szünete utáni belépésnél sem túl korán, sem késő nem tanácsos a levegőt be-

engedni. 

3. A rekeszizom és a fej rezonátorai, ennek a két pólusnak az együttműködése. az őket ösz-

szekötő levegőoszlop a tulajdonképpeni támasz. 

4. Minden hangban jelen van a fej és a mellrezonancia egyidejűleg, csak százalékos ará-

nyuk más és más. 

 

Válassza ki a helyes állításokat! 

1. A messa di voce tanítása nem a tanulmányok kezdeti időszakában történik. 

2. Az előadásbeli lelki tényezőkkel csak a haladók oktatásánál szükséges foglalkozni, ad-

dig a technikai képzés a döntő. 

3. A beéneklésre nincs szükség. 

4. A koncerteken és vizsgákon a megadott kereteken belül a tanult repertoárból a növendék 

által választott, sajátjuknak érzett darabok hangozzanak el. 
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Irodalomjegyzék 

 

Ajánlott szakirodalom: 

Kerényi Miklós György: Az éneklés művészete és pedagógiája c. könyv 378. oldaltól a 382. 

oldalig 

 

Az általam felhasznált és a hallgatók számára ajánlott szakirodalom: 

 

Kerényi Miklós György: Az éneklés művészete és pedagógiája 1985 Zeneműkiadó Bp. 

Kerényi Miklós György – Kerényiné Kéri Margit: Énekiskola I.II.III.IV. Zeneműkiadó Bp. 

Adorján Ilona: Hangképzés, énektanítás 1996 Eötvös Kiadó Bp. 

Váginé Gődel Hilda: Daloljatok! Horváth György kiadása 2004 Bp.  

Rőth Márta: Gondolatok az énektanításról 1991 Metronóm Módszertani füzetek 

Nádor Magda: Az erő a nyugalomban rejlik Magánkiadás 2000 

Jelinek Gábor: Út a természetes énekléshez Akkord Bp.1991 

Szamosi Lajos: A szabad éneklés útja Relaxa Bp. 1990 

Dr. Molnár Imre: Eufonetika Zeneműkiadó Bp. 1966 

Montágh Imre: A tiszta beszéd 1982 Bp. Népművelési Propaganda Iroda 

Montágh Imre: Figyelem, vagy fegyelem? Holnap kiadó Bp.1996 

Illés Györgyi: Beszéd Escript Design Kft.,2005 


