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Bevezető
Az e-learning tananyag Carl Orff zenepedagógiai koncepciójának kialakulását és módszertani jellemzőit
tartalmazza. A lecke a 20. századi reformpedagógia korszakától indulóan a koncepció Amerikába való
eljutását dolgozza fel.
A tananyag követelményrendszerének középpontjában az Orff koncepcióval kapcsolatos elméleti tudás
elsajátítása áll.
A lecke tíz fejezetből tevődik ki, melyek feldolgozására egyenként 15 perc áll rendelkezésre.

1. Az Orff koncepció gyökerei 1. – A művészetpedagógia
kialakulása
A 20. század első évtizedében a reformpedagógiából kialakuló művészetpedagógiai irányzat hűen
tükrözte a megnövekedett igényt a kultúra és a kulturális fogyasztás irányába. A művészetpedagógia
jellegzetessége egyrészt, hogy a később kialakuló, szélesebb körben is használt pedagógiai irányzatok
szerves részét képezte, másrészt az irodalom-, képzőművészet-, tánc-, és zeneoktatás megreformálását
is eredményezte. Az irányzat követői úgy vélték, hogy az absztrakt gondolkodás a tudomány, míg a
„konkrét” gondolkodás a művészetek megalkotója, ezért a művészet mint nevelőeszköz szintén fontos
szerepet tölt be a gyermeki fejlődés során.
A művészetpedagógia irányzatának létrejöttében meghatározó szerepet töltött be John Ruskin
(1818–1900) angol gondolkodó 1857-ben megjelent „Elements of Drawing”, magyar fordításban A rajz
alapvető elemei című műve, amelyben a szerző a gyermekek művészeti nevelésének alaptételeit
fogalmazza meg. Később Corrado Ricci (1858–1934) 1887-ben kiadásra kerülő „L’ arte dei bambini”,
magyar fordításban A gyermek művészete, valamint Bernard Perez (1836–1903) 1888-ban kiadott
könyve, a „L’Art et la poésie chez l’enfant”, magyar fordításban a Művészet és költészet a gyermeknél
szintén döntő módon befolyásolta az irányzat létrejöttét. A művészetpedagógia pszichológiai hátterét és
annak elméleti alapjait James Sully (1842–1923) 1895-ben megjelent „Studies on Childhood”, magyar
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fordításban Tanulmányok a gyermekkorról című könyve adja, amelyben Sully a gyermeki látásmódot,
valamint a gyermek nyelvi fejlődését írja le a gügyögéstől a beszédig. A mű egyik alaptézise, hogy a
gyermek egyszerre álmodozó és megfigyelő lélekállapotának leginkább megfelelő ismeretszerzési
forma a tapasztalatszerzés, a fantázia és a játék, melyek szoros kapcsolatban állnak a művészettel.
Alfred Lichtwark (1852–1914), a hamburgi Műcsarnok igazgatója a német művészeti nevelés
megalapítójaként tartjuk számon. A művészetpedagógia széleskörű elterjedésének érdekében a
századfordulót követően három tematizált konferenciát rendezett meg. 1901-ben elsőként Drezdában
rajzoktatás és képzőművészet témában. Két évvel később Weimarban nyelv és a költészet témakörben,
majd ismét két év elteltével 1905-ben Hamburgban szervezte meg művészetpedagógiai konferenciáját,
ahol a zene és a gimnasztika kapta a főszerepet. Az eseményen pedagógusok, művészek és más egyéb
szakemberek vettek részt, akik kifejtették véleményüket és tapasztalataikat az iskolai nevelés
reformjáról, amelyet a népművelés új eszközeként azonosítottak.
Az irányzat pedagógiai alapelvei középpontjában a művészet mint a világ megismerésének
sajátos jellege állt, amely egyúttal fontos nevelőeszköz. Szerepet játszik az élet értékeinek és
esztétikumainak megismerésében és azok helyes megítélésében. Élvezeti értékkel bír, továbbá
válaszokat keres az emberi élet kérdéseivel kapcsolatosan érzelmi, illetve tapasztalati alapon. Németh
András szerint a gyermekek a művészeti oktatás által egyrészt a leghatékonyabb módon ismerhetik meg
a környezetükben lévő tárgyakat, másrészt a művészeti nevelés pozitív hatást gyakorol a gyermeki
személyiségfejlődésre, illetve személyiségük kibontakozására. Ennek elérése érdekében nyitottá,
befogadóvá kell tenni az adott műalkotásra vonatkozóan, valamint képesnek kell lenniük gondolataik
kifejezésére a különböző módszerek alkalmazásával.
A századfordulót követően a különböző művészeti területekkel kapcsolatos nevelési reformok
kialakulásával párhuzamosan a zenei nevelés is jelentős fejlődésen ment keresztül, amely a gyermeki
cselekvőképességet, a belső harmóniát, valamint a zene közösségformáló erejének nevelésbe történő
átültetését tűzte zászlajára.

2. Az Orff koncepció gyökerei 2. – Az alternatív
zenepedagógiai koncepciók kialakulása
A századfordulót követően létrejött zenepedagógiai koncepciókat a zenetudományban használatos
terminológiának

megfelelően

alternatív

zenepedagógiai

koncepcióknak

nevezzük.

Ezek

a

hagyományostól eltérő zenepedagógiai módszertannal és eszközökkel rendelkeznek, valamint
repertoárjukkal képesek hatást gyakorolni az addig uralkodó zenei nevelési praxisra, továbbá
gondolatiságának középpontjában erőteljes elvrendszer húzódik. Azt mindenféleképpen meg kell
jegyeznünk, hogy az alternatív zenepedagógiai irányzatok nem kizárólag újonnan kitalált
komponensekből épülnek fel. Számos esetben előfordulhat, hogy az addig hagyományosnak nevezett
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nevelési koncepció elemeit ötvözi vagy esetleg valamely más alternatív irányzat eleimet integrálja. Ez
alapján megállapíthatjuk, hogy az alternatív irányzatok kölcsönösen hatást gyakorolnak egymásra.
A zene és a zenepedagógiai irányzatok összefonódnak a személyiségfejlesztés fogalmával,
emiatt az alternatív zenepedagógiai irányzatok értékelésekor mindenképpen figyelembe kell vennünk
azt, hogy az adott irányzat túlmutat-e a puszta zenei nevelésen, és ha igen, akkor ez milyen mértékben,
illetve milyen irányba halad. A zene különböző nézőpontok alapján értelmezhető a századfordulós
változások mentén. Gönczy László a következőképpen vélekedik róla:


„A személyiségfejlesztésre irányuló tevékenységi repertoár része”.



A zenét egymagában tekintik a személyiségfejlesztés legmeghatározóbb eszközeként.



„A zene egy vagy több társművészet elemeivel kombinálva, azokkal összhangban fejti ki
hatását.”.
Gönczy szerint a zenepedagógia tudományágon belül a pedagógia más területeihez viszonyítva

az alternatív és a reformpedagógia fogalmak szeparálása nehézséget okoz. Az egyes új koncepciók
bevezetéséhez, illetve implementálásához saját iskola-hálózat létrehozása szükséges, viszont egy
koncepció elterjedése által már az iskola-hálózaton kívül is megjelenhetnek felhasználók.

3. Az Orff Schulwerk kialakulása
Az Orff Schulwerk kidolgozása Carl Orff (1895–1982) német zenepedagógus és zeneszerző nevéhez
fűződik. Zenepedagógiai szemléletmódja az 1920-as, 1930-as években indult útnak Németországból,
amely gyermekek ezrei számára jelentett új irányvonalat. Orff zeneszerzőként egyaránt elismert a
klasszikus zenei színtéren, de legfőképpen az általa kidolgozott újító zenei nevelési aspektusairól tartjuk
számon, habár eredetileg a Schulwerk kidolgozását nem a gyermekek zenei nevelése ihlette. Az Orff
Schulwerk koncepció nem rendelkezik konkrétan lejegyzett módszertannal, a koncepció irányelveit Carl
Orff beszédeiből és írásaiból ismerhetjük meg. Az Orff Schulwerk kötetekben található notált
improvizációk őrzik mindazt a szellemi kincset, amely a koncepció egészét jelentik. Orff a zenét, a
beszédet és a táncot egységben kezeli, a gyermekek az Orff-instrumentárium ütőhangszerein alkotják
meg saját ritmusközpontú zenéjüket, ezáltal kiemelt szerepet kap az improvizatív jellegű aktív zenei
részvétel.
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1. kép: Carl Orff
(forrás: https://papageno.hu/wp-content/uploads/2018/03/carl-orff-2-696x391.jpg)

Az ifjúsági mozgalmak megjelenése és elterjedése, valamint az alternatív zenepedagógiai
irányzatok kialakulása szorosan összefüggésben állnak egymással. Az 1920-as évek ifjúsági mozgalmai
között szerepelt a test-centrikus gondolkodásmód, amely magába foglalta a sportot, gimnasztikát és
táncot, tehát a fiatalság körében megnövekedett az igény a testmozgásra. Ennek jegyében számos iskolát
hoztak létre, túlnyomó részt az Émile Jacques-Dalcroze által létrehozott zenei nevelési koncepciót véve
alapul (Dalcroze-Euritmia). A korszak meghatározó személyiségei közé tartozott még Rudolf Laban,
korának kivételes táncpedagógusa és koreográfusa, valamint Mary Wigman, Dalcroze egykori
tanítványa, akinek munkássága egy új típusú, expresszív táncstílus kidolgozásához köthető. A 19. és 20.
századi áramlatok – amely időszak alatt számos alternatív zenepedagógiai koncepció alakult ki –
inspirálóan hatottak Carl Orff német zeneszerzőre, ennek következtében tanulmányozni kezdte többek
között Laban és Jacques-Dalcroze által kidolgozott zenepedagógiai koncepciókat.

2. kép: Émile Jacques-Dalcroze
(forrás: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/
commons/1/19/Emile_Jaques_Dalcroze.jpg)
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Carl Orff és Dorothee Günther 1924-ben saját iskolát alapítottak, ahol a gimnasztika, a tánc, a
mozgás és a zene integrált alkalmazása volt a cél, az intézményt Güntherschulénak nevezték el. Orffnak
sosem állt szándékában konkrét, kidolgozott metodikát létrehozni. A Güntherschule ars poeticája hűen
tükrözi a zenei koncepció mögött húzódó lényegretörő elvet: „Az út a cél”. Orff szerint a zenetanítás
akkoriban száraz és kevésbé hatásos volt, ezenfelül a zenetanárok figyelmen kívül hagyták a gyermekek
számára legfontosabb készségeket: a spontaneitást és a kreativitást. Az iskola elsődleges célja a tánc- és
tornatanárok képzése volt, amelynek alapját a ritmikai improvizáció képezte. Günther a mozgással
kapcsolatos tananyagot dolgozta ki és tanította, Orff ehhez zenei anyagot komponált. Maja Lex és
Gunild Keetman vezették az iskola tánccsoportját, amely az egyéni és újszerű tánckoreográfiák
előadásával jelentősen közrejátszott az iskola népszerűsítésében Európa-szerte.

3. kép: Güntherschule
(forrás:https://www.orff.de/fileadmin/images/bild_im_textfeld/Guentherschule-1000.jpg)

4. kép: Az iskola tánccsoportja
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A német oktatáspolitika meghatározó alakjai, elsősorban Leo Kestenberg a Berlini Kultúrminisztérium
kultúrreferense, valamint Eberhard Preussner és Arnold Walter az 1930-as évek elején a Carl Orff által
létrehozott zenepedagógiai irányzatot javasolták bevezetésre a berlini Volksschuléban. A pedagógusok
körében azonban egyre többen figyeltek fel a koncepcióra, hamar elterjedt az új irányzat híre
Németország-szerte. A nemzetközi sikereknek köszönhetően a koncepció adaptációjának gondolata
hamar megfogant a külföldi pedagógusok körében. A változó politikai hullámok lesöpörték az Orff
koncepcióval kapcsolatos terveket, majd 1945-ben a második világháború bombázásai a Güntherschulét
is utolérték, amely az összes Orff-hangszerrel együtt odaveszett.

4. Az Orff Schulwerk kiteljesedése, az elementális zene
A Güntherschule elpusztulását követően Carl Orff egy időre a zeneművek komponálása felé fordította
figyelmét, azonban váratlan fordulat következett be a zeneszerző életében: 1948-ban a Bajor Rádió
gyermekeknek szóló zenés műsorokat indított, amelyhez Orffot kérték fel, hogy zenét komponáljon.
Orff Gunild Keetmant bízta meg a Güntherschule időszakában – valamint Orff munkásságának további
szakaszában – létrehozott zenei improvizációk lejegyzésével. A termékeny munkának köszönhetően
Orff és Keetman kompozícióit 1950 és 1954 között adták ki Musik für Kinder címmel összesen öt
kötetben. A köteteket elsősorban az különbözteti meg a többi nevelési módszertől, hogy nem kizárólag
gyermekeknek szól, ennek ellenére gyermeki nézőpontból közelíti meg a zenei interakciókat. A
résztvevők az imitációt, az improvizáció zenei eszközeit, valamint a képzelőerőt felhasználva jutnak el
egészen a zenei élményekig. Orffék úgy tartották, hogy a Schulwerkekben található szabad zenealkotási
módszerek és folyamatok bármely kultúra számára adaptálható az adott országra vonatkozó kulturális
és zenei tradíciók elegyítésével.
https://youtu.be/y-ke9POMCNI
1. videó

https://youtu.be/_mWbZqrGU7A
2. videó

Az Orff Schulwerk kötetek sikerességét demonstrálja, hogy a zenepedagógusok Németországszerte érdeklődtek a kötetekben található művek hangfelvételei iránt, továbbá hamarosan más nyelvekre
is adaptálni kezdték. A kötetek adaptációjának megjelenése országok szerint: Kanada (1956),
Svédország (1957), Belgium (1958), Anglia (1958), Argentina (1961), Portugália (1961), Japán (1963),
Spanyolország (1965 és 1969), Franciaország (1967), Wales (1968), Csehszlovákia (1969), Taiwan
(1972), Dánia (1977), Korea és Egyesült Államok (1977-1982). A Musik für Kinder magyar nyelvű
adaptációja idáig nem történt meg. Számos országban a Schulwerk kötetek adaptációja jelentősen
hozzájárult a helyi népi hagyományok újjáélesztéséhez, különösen a gyermekrepertoárok tekintetében.
Így fontos megjegyezni, hogy az adaptáció során az egyes kultúrák visszanyerik zenei-kulturális
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identitásukat és zenei hagyományaik forrásait is. Orff és Keetman 1977-ben adták ki a Paralipomena
című kötetet, amelyet a Musik für Kinder folytatásaként tartanak számon.
Az öt kötet a ritmust mint a zene legelemibb alkotóegységét veszi alapul. Orff új zenei
koncepciójának forrását az elementális zene jelentette. Az elementális amely a latin elementarius szóból
ered. Jelentése: elemi, alapvető, ősi. A mester számos beszédében használja ezt a kifejezést, amely a
korabeli komparatív muzikológia képviselőinek – mint például Curt Sachs és Richard Wallaschek –
„primitív zene” koncepciójából eredeztethető, melynek forrását az európai zenei és népzenei tradíciók
alkotják. Az Orff Schulwerk köteteinek zenei anyaga egy aktív fejlődési folyamaton kalauzolja el a
részvevőket, amely zenei anyagok és ötletek kidolgozásán, illetve feltalálásán keresztül valósul meg.
Az elemi egy olyan alapvető zenei potenciál aktualizálása, amely minden emberben jelen van. Orff
koncepciója, valamint az egész Orff Schulwerk-hagyomány az egyén pillanatnyi muzikalitásából
eredően egy olyan zene létrehozását célozza meg, amelyet transz-kulturálisként vagy transztörténelmiként értelmezhetünk. A testhangszereket a szakirodalomban „elementális hangszerekként”
is nevezik, melyek praktikus eszközei az azonnali zenei kifejezésre és az aktív zenei tapasztalásra.

5. Az Orff Schulwerk módszertani sajátosságai 1.
A kötetekben található ritmusközpontú zenei anyag átmenetet képez az egyszerű mondókáktól a dalokig.
A lelépő kis terc avagy szó-mi hangközlépést mutatja be elsőként, amely a népzenei kultúrák
gyermekdalai között szintúgy fellelhető, erre példa a magyar népzenei kultúrából a Zsip, zsup,
kenderzsup. Ezt követi a lá, a ré és a dó szolmizációs hangok bevezetése, azaz a pentaton hangsort veszi
alapul. A német és osztrák népzene nem pentatonra épül, valamint az európában fellelhető
népdalkultúrák között kevésbé fordul elő a pentaton dallamvilág, Orff tehát elrugaszkodik az európai
zenei hagyományoktól. A hangkészlet később kiegészül a fá és ti hangokkal. Az így kapott hétfokú
hangsort diatóniának nevezzük. Ezzel párhuzamosan a kezdetleges ritmuskíséretek alapját a már fentebb
említett – abszolút hangmagassággal nem rendelkező – testhangszerekkel szólaltatják meg, majd később
fokozatosan kerülnek bevezetésre az Orff-instrumentárium hangszerei.

5. kép: Az Orff-instrumentárium hangszerei

7

A zenei anyag ritmikai felépítettségét tekintve a monoszillabikustól a polimetrikus, illetve poliritmikus
kompozíciókat alkalmaz. A Schulwerkekben található gyermekdalok az egyes kultúrák tradícionális,
népi

dallamaira

épülnek.

Az

egyre

bonyolultabb

gyakorlatokat

az

Orff-instrumentárium

dallamhangszereivel kísérik, valamint adott a lehetőség az improvizációra a megadott hangkészleten
belül. Az improvizációs szakaszok hangkészletének alapjául legtöbbször a pentaton hangsor szolgál,
ezáltal egy konszonáns hangzásvilágban élvezhetik a gyermekek az önkifejezés legszabadabb formáját.
A zenei formák tekintetében egyaránt az egyszerűtől halad a komplexebb struktúrák felé.
Orff a Musik für Kinder című ötkötetes Schulwerk elején a következő gondolatokat osztja meg
a könyv használójával Hegyi István fordítását idézve: „Ez a könyv a gyermekekkel végzett munkámból
nőtt ki.„ „A hagyományos rigmusok és dalok felhalmozódott értékei a kiindulás természetes pontjának
látszottak: ezek a források, amelyekből minden szöget merítettem. Néhány tájszólásban van. Mind a
rigmusokban, mind a népdalokban a dialektus az eredetiség biztosítéka.
A melódiák alapvetően pentatonikusok. Az öthangú skálára alapozott zene a fejlődésnek olyan
állapotát reprezentálja, amely pontosan megfelel a gyermekek mentalitásának. A körülhatárolt átlag
lehetővé teszi a gyermek számára, hogy megtalálja saját kifejezési módját annak a veszélye nélkül, hogy
ebből idegen zenei példák merő utánzása keletkezne.
A dallam lépésről lépésre fejlődik. Először csak két hang szerepel (madárhang, az utca
kiáltásai, stb.), aztán a harmadik, a negyedik és végül az ötödik.
A pentation dallamok, ... a hozzájuk legalkalmasabb bordun (duda), illetve osztinátó kíséretet
kapják. A kadenciális kíséretek másik világhoz, a dúr melódiák világához tartoznak.
Az osztinátók használata nagyon természetes módon a polifónia egyszerű formáihoz vezet.”
Meddig beszélhetünk egy zenei nevelési irányzat esetében koncepcióról és mikortól válik
módszerré? Mint ahogyan azt az Orff pedagógusok és előadók gyakorta megjegyzik, fogalmi
szempontból megvizsgálva az Orff Schulwerk nem tekinthető módszernek, azonban a Schulwerk
gyakorlati alkalmazása vizsgálható módszertani aspektusból is. Meghatározott haladási (a mondókáktól
a hangszerekig), fejlődésre vonatkozó (egyszerűtől a bonyolultig), fogalmi (ritmustól a harmóniáig) és
elméleti (pentaton hangzásvilágtól a modális hangsorokig) menetet kínál fel.
Orff kiszélesíti a Schulwerkekben használatos zenei anyagot. Ezalatt értjük a nyugati zenei
formákat, illetve szerkesztési technikákat. Ide sorolhatjuk a responzoriális szerkesztésmódot, valamint
kánon, osztinátó, chaconne, körtánc, rondó, qoudlibet, fauxbourdon, recitativo és különböző táncformák
is megjelennek. Dallami és harmóniai példákat találhatunk gregorián típusú recitativora (énekbeszéd),
organum-ra (korai többszólamú kompozíció), parafóniára (kvintpárhuzamban haladó dallam) és olyan
kompozíciókra, amelyek a funkciós vonzástörvényeken alapulnak.
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6. Az Orff Schulwerk módszertani sajátosságai 2.
Orff úgy vélte, hogy a zenei fejlődés a zene kinesztetikus érzékszervi tapasztalásával kezdődik. A
gyermekek az előadás, az improvizáció és a zenealkotás révén a fejlődő zenei megértésen alapuló
tudatos zenei döntéseket hozhatnak. A fejlődés az egyszerűtől a komplexig terjed. A progresszív zenei
készségek és fogalmak hozzáadódnak a gyermekek addig megszerzett tudásához a fejlődési folyamat
során. Az Orff koncepció pedagógiai elemei azon zenei nevelési elveken alapulnak, melyek a gyermeki
fejlődéssel párhuzamosan a primitív zenei formáktól elindulva a klasszikus zene megismerésén
keresztül vezetnek el a fejlettebb és komplexebb zene megértése felé. Egyes vélemények szerint az Orff
által felépített zenei nevelési rendszer pedagógiai struktúrájára vonatkozóan túlságosan sokat időzik az
olyan zenei formákon, amelyekre jellemző a behatároltság, mint például a pentatónia vagy a rondó
forma. Azonban felhívják a figyelmet arra, hogy eredetileg nem ez volt Orff szándéka: „This is nonsense
of course, since it is both impossible and undesirable to shut a child off from all other musical
influences”.
Az Orff Schulwerk repertoár forrásait tekintve megállapíthatjuk, hogy leggyakrabban a
népdalokra épít meghatározott ritmikai közege és egyszerű tonális struktúrája miatt. Arnold Walter úgy
hitte, hogy a gyermekek kulturális tőkéjét figyelembe véve az Orff Schulwerk adaptálható, tehát a
gyermek zenei fejlődése során megtanult, illetve hallott zenei repertoárra alapulva képes lehet a
módszertani elveket alkalmazni. Azonban ez az elképzelés jelentős nehézséget jelent a 21. századi
multikulturális, illetve eltérő kulturális tőkével iskolába érkező gyermekek számára.
A csoportos zenélés gyakorlata visszatükröződik az orffi megközelítés egészében. Ezt
alátámasztja, hogy a repertoár gyakorlatilag nem tartalmaz szóló darabokat. A zenélés közösségi
tevékenységként szerepel, így az Orff Schulwerk magában hordoz egyfajta közösségformáló erőt az
improvizáción, illetve a közös hangszerjátékon és éneklésen keresztül, amely visszaidézi a már az előző
leckében említett elementális, ősi kultúrák zenei gyakorlatát. Orff szerint a zene nem létezhet
önmagában, hanem mozgással, zenével és beszéddel kapcsolódik. A zenei élmények átéléséhez
mindenkinek joga van, függetlenül a zenei képességeitől. A zenét csak aktív zenei tevékenység során
lehet megtapasztalni, a zenehallgatás önmagában kevés ehhez, így az Orff módszert alkalmazó zenei
foglalkozásokon a gyermekek számára azonnali lehetőség nyílik a „saját zene” létrehozására az Orff
hangszerek segítségével.
A koncepció ezen alapelve az Orff zenekarokban ölt testet. Az elgondolás a gamelán zenei gyakorlaton
és tradíciókon alapszik, amely egyaránt hatással volt az Orff instrumentárium kialakulására.
Az Orff Schulwerk új lehetőségeket nyitott meg a zeneterápia terén, melyet Gertrud Orff:
Zeneterápia 1994-ben íródott könyvének irányadó gondolatai határoztak meg elsőként. Számos
zeneterapeuta eszköztárában megtalálhatóak az Orff hangszerek. A terápiák alkalmával a közös zenei
gyakorlaton keresztül az érzelmi érintkezésekhez és megnyilvánulásokhoz segítik hozzá a betegeket.
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Az aktív zeneterápiában a test mozgása és hang által keletkezett rezgések átélése a gyógyulás folyamatát
segíti elő, ezért az Orff koncepciót nemcsak a pszichiátriai és neurológiai jellegű betegségek kezelésénél
tudják alkalmazni, hanem fogyatékossággal élő emberek gyógyítására is alkalmas.

7. Orff instrumentárium
A korábbi leckékben már szó esett arról, hogy Güntherschule kezdeti időszakában leginkább
testhangszereket használtak a mozgás kíséretéhez. Hagyományosan négy testhangszer létezik, mind a
négy különböző hangszínt jelöl, valamint az egyes hangszínek mélyebb, illetve magasabb
megszólaltatására is lehetőség kínálkozik. A legalapvetőbb testhangszer a comb megütése a kezekkel,
sérült gyermekek terápiás kezelése során is elsősorban ezt a hangszínt tanítják meg elsőként. Manuela
Widmer szerint a taps hangszínt a legnehezebb megszólaltatni a kisgyermekeknek, habár az
ujjcsettintés gyakorta még idősebb korban is problémát jelenthet. A lábdobogás a testhangszerek
basszusa, könnyen kombinálható más, kézzel megszólaltatható hangszínekkel.
Az Orff instrumentárium ütőhangszereinek megépítése Karl Maendler (1872-1958)
zongorakészítő nevéhez fűződik. Orff, Maendler és Curt Sachs közösen dolgoztak az ütőhangszerek
megtervezésén, melynek alapjául az Indonéziából származó úgynevezett gamelán hangszerek
szolgáltak.

6. kép: Gamelán hangszerek
https://www.myinterestingfacts.com/wp-content/uploads/2014/02/Gamelan-Music-Performance.jpg
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Maendler az első xilofont 1925-ben építette meg Orff ötletei alapján. Az Orff hangszerek minősége nagy
iramban fejlődött, Maendler munkája egyre elismertebbé vált, azonban a második világháború
pusztításai elérték a hangszergyárat. Később Klaus Becker-Ehmck folytatta Maendler munkáját. 1949ben létrehozta a még ma is működő Studio 49 hangszergyártó céget.
Az első és egyben az Orff zenekar alapját alkotó hangszer a xilofon, amelyek a mai értelemben
vett xilofonoktól némileg eltérnek. A hanglapok a citera húrjaihoz hasonlóan egy rezonáns szekrényre
fekszenek fel, amelyek hétfokú skála játszására alkalmasak, a hangszerek méretétől függően akár több
oktáv terjedelemben is. Regiszterük alapján szoprán, alt és basszus xilofont különböztetünk meg. Zenei
funkciójukat tekintve dallamjátszásra és akkordikus játékra egyaránt alkalmasak. Ugyanezen
dallamhangszeres csoportba tartoznak a harangjátékok, melyeket legfőképpen dallamjátszásra
használnak. Szerkezetüket tekintve a hanglapok szintén egy rezonáns szekrényen helyezkednek el. A
xilofon fából készült hanglapjainak megszólaltatásához fa vagy filc fejű verőket használnak, ezzel
ellentétben a harangjáték hanglapjai fémből készülnek, melyeket bakelit vagy műanyag fejű ütőkkel
szólaltatnak meg. Hangfajuk szerint megkülönböztetünk alt és szoprán harangjátékokat. A dallamjátszó
hangszerek csoportjában a xilofon és a harangjáték mellett metalofont használnak még, amely kvázi egy
mélyebb hangzású fém hanglapokból álló xilofon, hangfajuk szerint szoprán, alt és basszus metalofont
különböztetünk meg.

7. kép: Metalofon
forrás: https://www.westmusic.com/product/image/large/203293_0.png

A dallamhangszerek megszólaltatása sokkal összetettebb, komplexebb testi koordinációt igényel,
kiváltképpen gyermekek számára. A mozgás lényegesen nagyobb térben történik, mint a dobokon,
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mivel azokat alapesetben egy ponton ütjük meg, míg a dallamhangszereknél a mozgás vertikális és
horizontális irányban történik.
A zenekar másik fontos alkotóeleme az abszolút hangmagasságra hangolható dobok, ezt a
hangszerpárt, illetve dobpárt timpaninak vagy üstdobnak nevezik a klasszikus zenében. A timpani mai
értelemben egy lábpedállal hangolható nagyobb méretű dob, az orffi zenekarokban viszont még ennek
elődjeit használják. Ennél a változatnál ugyanúgy ütőbőr fekszik fel a félgömb formájú dobtestre,
azonban a hangszer hangmagasságát a bőrt rögzítő káva csavarjainak feszítésével és lazításával
változtathatjuk. Az üstdob mellett találhatunk még nagybőgőt és gitárt is a Musik für Kinder köteteiben,
amelyek megszólaltatása a lehető legegyszerűbb módon történik, többnyire az üres húron való játékot
értjük ezalatt.
https://youtu.be/E4k8Fs3EWb4
3. videó

8. Az Orff koncepció meghonosodásának főbb állomásai
Észak-Amerikában
Az 1950-es évek közepén számos zenepedagógus kezdte megkérdőjelezni a korabeli zenei nevelési
gyakorlat érvényességét és hatékonyságát az Egyesült Államokban és Kanadában egyaránt, melyre
jellemző volt a gépies, énekes alapú oktatás, továbbá a tanárcentrikus szemléletmód, amely az elméleti
tudásra alapozta a gyermekek számára elsajátítandó ismeretanyagot. Ebből kifolyólag a
zenepedagógusok olyan oktatási módszerek és nevelésfilozófiai irányzatok felé fordították figyelmüket,
amelyek a gyermekközpontú látásmódot helyezték előtérbe. Az Egyesült Államokban, illetve
Kanadában a korabeli zenei repertoár elcsépelt és sablonos dalokat tartalmazott, melyek a gyermekek
zenei képességei, illetve pszichológiai és zenei fejlődését nem segítették elő. Így az 1950-es években az
innovatív lehetőségekkel kecsegtető Orff Schulwerk bevezetése a zeneoktatásba alternatívát jelentett a
használatban lévő felszínes tananyaggal szemben.
Az Orff Schulwerk elsőként a Torontói Egyetem berkein belül került alkalmazásra, amely
Arnold Walter erőfeszítéseinek volt köszönhető, aki közvetlen kapcsolatban állt Carl Orffal. Walter
1930-ban látogatott el a Günterschuléba, melynek hatására hazájában is terjeszteni kezdte az Orff
Schulwerk tanait. Walter törekvései legfőképpen arra irányultak, hogy a Torontói Egyetem vezető
szerepet töltsön be az Orff Schulwerk észak-amerikai alkalmazásában és az Orff pedagógusok
képzésében. Walter tanítványát Doreen Hallt, a Torontói Egyetem végzős hallgatóját bízta meg azzal,
hogy 1954-ben Salzburgba utazzon és Carl Orfftól, valamint Gunild Keetmantól tanuljon, majd
visszatérve Kanadába bevezesse Orff zenepedagógiai koncepcióját a Torontói Egyetem zenei oktatási
programjába, valamint Walter a kanadai iskolák zenei tantervének alapvető elemeként is szerette volna
meghonosítani hazájában.
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Doreen Hall a Torontói Királyi Konzervatóriummal kötött szerződésében az Orff koncepció
elsőszámú oktatójának nevezték ki, amely az Orff Schulwerk alkalmazásának kezdetét jelentette a
Torontói Egyetem számára Észak-Amerika történelmében. Walter és Hall folyamatos erőfeszítései az
Orff Schulwerk előremozdítását idézték elő a kanadai zenepedagógusok körében, melynek hatására a
Torontói Egyetem a nyári tanfolyamainak köszönhetően az Orff Schulwerk zenei nevelőinek oktatási
központjává vált. Ezen folyamat indukálta a ma is használatban lévő Orff Schulwerk tanárképzési
rendszerének kialakulását. A kanadai Orff Schulwerk további terjeszkedése az 1962. július 26-28-i Orffkonferencia eredménye volt, melyen Carl Orff és Gunild Keetman is az előadók között szerepeltek. A
konferencia a Torontói Egyetemet az Orff Schulwerk tanulmányozásának elsődleges intézményévé
tette. Ettől fogva az Orff Schulwerk tanárképzésre (vagyis a tanfolyamokra) vonatkozó szabványát az
egyetem határozta meg. Az egyesült államokbeli zenei nevelők a Torontói Egyetem nyári tanfolyamain
képezhették magukat és sajátíthatták el a koncepció alkalmazását. Később ezek a pedagógusok
honosították meg az Egyesült Államokban az Orff Schulwerket.
Az 1980-as években jelentek meg az első tanulmányok, illetve elméleti összefoglalók az Orff
Schulwerk implementálásának lehetőségeiről, valamint a különböző zenepedagógiai koncepciók
komparatív típusú elemzésével foglalkozó publikációk is kiadásra kerültek, továbbá egyre több doktori
disszertáció jelent meg a témában.

9. Az American Orff Schulwerk Association megalakulása
és működése
Az Amerikai Orff Schulwerk Egyesület (American Orff Schulwerk Association) szintén számottevően
járult hozzá a koncepció terjedéséhez, amely 1968. május 11-én alakult Muncie-ban, Indiana-ban. Az
orffi híveket összegyűjtő szervezetet tíz elkötelezett zenepedagógus hozta létre, akik az Orff Schulwerk
tanait – a zene és mozgáspedagógia összekapcsolásában lévő értékéket és lehetőségeket – elismerték és
nagyra becsülték. Az AOSA céljai között az Schulwerk további terjesztése, valamint az amerikai zenei
oktatásba történő integrálása szerepelt. Az AOSA első évében a tagok száma a tíz alapító tagból 332-re
nőtt. Az egyesület jelenleg több mint 3300 tagot számlál.
1976-ban megalakult a Gunild Keetman Segítsényújtási Alap (Gunild Keetman Assistance
Fund), amely jelenelg is ösztöndíjakat biztosít pedagógusok számára a professzionális fejlesztéshez,
valamint az Orff Schulwerkhez kapcsolódó különleges kreatív projekteket támogat. 1991-ben hozták
létre a Shields-Gillespie Ösztöndíj Alapot, amely pénzügyi támogatást nyújtott tanárképzéshez,
eszközök beszerzéséhez, illetve a gyermekek zenei oktatását elősegítő különleges kreatív projektekhez.
Az AOSA 1976-ban tette közzé az Orff Schulwerk tanárképzésének első irányelveit az Egyesült
Államokban, és 1982-től kezdődően publikálja az országszerte elfogadott minősítő tanfolyamok listáját,
amelyek eleget tesznek ezen az irányelveknek. Ma az Egyesült Államokban az AOSA által jóváhagyott
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tanárképző tanfolyamok országszerte elérhetőek az Orff Schulwerk zenepedagógiai rendszer
elsajátítására vállalkozó zenei nevelők számára.
Az egyesület negyedéves kiadványa a The Orff Echo 1968 novemberében jelent meg egy
négyoldalas közleményként. Azóta folyóirattá nőtte ki magát és érte el a jelenlegi formátumát. Tartalmát
tekintve tudományos kutatási cikkeket tartalmaz. Az Egyesület negyedéves hírlevele, a Reverberations,
elsőként 1995-ben jelent meg. Eredetileg a The Orff Echo részét képezte, viszont 2001-ben a
Reverberations egy külön kiadványt kapott, majd a 2011-es évtől kezdve online hírlevél formájában
továbbítják az AOSA tagjainak.
Az AOSA 1995 óta üzemelteti webhelyét (www.aosa.org), ahol az érdeklődők és tagok
információkat találhatnak az Orff Schulwerkről, a zeneoktatási érdekképviseletről, és ezenfelül
pályázhatnak ösztöndíjakra és támogatásokra. Nyilvántartás található a nemzeti konferenciákról,
valamint a honlapon keresztül van lehetőség csatlakozni a helyi szervezetekhez. Az érdeklődő
zenepedagógusok tájékozódhatnak a szervezet által jóváhagyott tanárképző tanfolyamokról, valamint
adományozhatnak a szervezet részére.
Az AOSA Szakmai Fejlesztési Konferencia (AOSA Professional Development Conference),
minden év novemberében más helyszínen kerül megrendezésre. A konferenciának elsőként 1969-ben a
Ball State University adott otthon Muncie-ban, Indiana államban, ahol mintegy 170 Orff pedagógus vett
részt 21 államból és Kanadából. Manapság konferenciákon közel 1500 pedagógus vesz részt az Egyesült
Államokból és a világ más országaiból. Az AOSA 1990 óta a salzburgi Orff Schulwerk Forum társultja.

10. Az Orff Schulwerk oktatók képzése
Az Orff Schulwerk oktatók képzése az Orff Schulwerk tanárképző tanfolyamok által valósul meg.
Kanadában az 1950–60-as évekre tehető az első Orff Schulwerk tanárok képzése, amelyet a
zenepedagógusok a Torontói Egyetem tehettek meg. Az Egyesült Államokban megközelítőleg egy
évtizeddel később indult el az Orff pedagógusok képzése: 1958-ban az Ohio Állami Egyetemen és 1963ban a Ball State Egyetemen. Ezen intézmények az Orff tanárképzésnek későbbi fejlődésében
meghatározó szerepet töltöttek be.

Az Amerikai Orff Schulwerk Egyesület 1968-as alapításától

kezdődően a tanárképzés az egyesület számos fórumának központi kérdésévé vált. Az AOSA
Felsőoktatási Állandó Bizottság munkája nagy hatást gyakorolt a jelenlegi Orff Schulwerk tanárképző
tanfolyamok kialakulásában. Az 1980-as években a Felsőoktatási Állandó Bizottság által létrehozott,
valamint az Amerikai Orff Schulwerk Szövetség által elfogadott tanárképzésre vonatkozó tantervi szintű
előírások működnek napjainkban is („Guidelines for Orff Schulwerk Teacher Training Courses”).
A tanfolyamokat legtöbb esetben kéthetes intenzív kurzus formájában hirdetik meg. A zenetanár
képzéssel foglalkozó intézmények némelyike támogatja az Orff Schulwerket. Az itt végzett friss
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diplomás tanátok gyakran kapnak olyan tanúsítványt, amely az adott szint követelményeinek teljesítését
igazolja, habár ezek nem egyenértékűek az Amerikai Orff Schulwerk Egyesület által jóváhagyott
bizonyítványokkal.
Az AOSA irányelvei az Orff Schulwerk tanárképzés tartalmát és céljait a következőképpen
fogalmazza meg: „A tanfolyamok célja a leendő Orff pedagógusok felkészítése, az Orff Schulwerk
oktatási modell részét képező anyagok és eljárások alkalmazása az állami és magániskolai
tantermekben és egyéb oktatási intézményekben...”.
Az oktatók három különböző szintű kurzuson vehetnek részt, mindhárom kurzus követelménye
a minimum 60 munkaóra teljesítése. Az első szint középpontjában a tapasztalati tanulás, valamint az
aktív részvétel áll, amely olyan módszertani elemek elsajátítását foglalja magában, mint például mozgás,
beszéd, éneklés és hangszerjáték. A második szint a konceptualizálásra fektet nagyobb hangsúlyt, amely
kiterjed a reflektálásra, az előadásra, valamint a már meglévő zenealkotási módszereken át egészen az
előadás módjára. A harmadik szint alkalmával a pedagógia kerül előtérbe, melynek elemei a
megfigyelés, a szervezés, a tervezés és a tanítás. Mindhárom szintet együttesen áthatja a felfedezés, az
improvizáció és az alkotás. Az Schulwerk tanárképzésben résztvevő oktatók szerint az első szint
legfőképpen a „mi” és a „hogyan” kérdésre összpontosít, míg a második és harmadik szint segítséget
nyújt az Orff oktatók számára a „miért” megértésében is.
Az Orff Schulwerk tanfolyamok tehát meghatározó szerepet töltenek be az Orff Schulwerk
tanárainak oktatása során. A tanulókat bevezeti a ritmikus beszéd, ének, hangszerjáték, improvizáció,
mozgás és tánc komplex szemléletmódjába, amely elsajátítását három szinten tehetik meg a leendő
pedagógusok.
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Fogalomtár
Németh András (1. fejezet 4. bekezdés): Az MTA Pedagógiai Bizottság Neveléstörténeti Albizottság
elnöke, korunk egyik legjelentősebb neveléstörténésze.
Gönczy László (2. fejezet 2. bekezdés): Zenetudós, a Pécsi Tudományegyetem Művészeti Karának
egyetemi tanára.
Dalcroze-Euritmia (3. fejezet 2. bekezdés): A nevelési irányzat a test ritmikus mozgásán, a zene test
általi érzékelésén, befogadásán és megtapasztalásán alapszik. Dalcroze szerint a ritmikai nevelést az öt
éves korú gyermekeknél érdemes megkezdeni, ugyanis ilyenkor a legfogékonyabbak a test mozgására,
ekkor alakul ki bennük a természetes ritmusérzék.
Arnold Walter (3. fejezet 4. bekezdés): Muzikológus, Orff pedagógus. 1937-ben Kanadába emigrált,
az Orff koncepció észak-amerikai úttörőjeként tartjuk számon.
Testhangszerek (4. fejezet 3. bekezdés): Az Orff Schulwerk kötetek négy hangszínt jelölnek:
ujjcsettintés, taps, combok ütése tenyérrel és lábdobbantás.
gamelán (6. fejezet 3. bekezdés): Indonéz zenei együttes, amely alatt nem a hangszereket megszólaltató
zenészeket, hanem inkább egy meghatározott hangszerösszetételt értünk. Főként dallamhangszerekből
és dobokból áll, mindegyik hangszer egyedi „gamelán” hangolású.
Gertrud Orff (6. fejezet 4. bekezdés): Zeneterapeuta, Carl Orff egykori tanítványa, később Orff
második felesége lett.
Manuela Widmer (7. fejezet 1. bekezdés): Zene- és táncpedagógus. A salzburgi Orff Intézet tanára.
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