
• 49 •

koDÁly éBReszTése
tut

mocskonyiné Tallér edit

2012 szeptember 20-án egy helyi televízióban, a budafoki Promontor Tv-ben 
az integráció zenével címet viselő adás a következőképpen kezdődött. A riporter 
kérdése: „Hazánkban is be szeretnék vezetni az El Sistema nevű zenepedagógiai 
módszert, a venezuelai tapasztalatokkal frissítenék fel a Kodály módszert. Miért 
van szükség a Kodály módszer frissítésére?” A válasz így hangzott.”Már a nyolcva-
nas évek óta tudjuk ( a válaszadó nem sokkal lehet több mint negyven éves!), hogy a 
Kodály módszer folyamatosan gyengül, egyre kevésbé alkalmazzák, eredeti fényéhez 
képest kicsit megkopott. Ugyanakkor más országokban meg azt látjuk, hogy egyre 
újabb módszerekkel használják fel a Kodály módszert, sőt megtermékenyítik műs 
módszerek alkalmazásával…” „Én magam is a Kodály módszer szerint tanultam 
zenét, hetenként két alkalommal találkoztam fél óra erejéig a zongoratanárommal” 
(A válaszadó nem muzsikus.)

A beszélgetés további részéből megtudhatjuk, hogy a szociális programként 
meghirdetett zenekarpedagógiai módszerhez hívják segítségül a kodály-mód-
szert. A program szerint a társadalom perifériájára szorult gyerekeket szeretnék 
visszaintegrálni a közösségeikbe. (Az el sistema is szociális program, amit a 
venezuelai szociális minisztérium finanszíroz.)

A továbbiakban „kiderült” még, hogy a zenével való foglalkozás a szellemi és 
érzelmi fejlődésére is hatással van (javul a gyerekek tanulási képessége a nyelv, a 
matematika területén, ezek a gyerekek sokkal nyitottabbak, sokkal kreatívabbak, 
de a zene mást is tud: „a zene eljut a lélekig”, ezen felül a zene, a közös muzsikálás 
közösségformáló erővel is rendelkezik.

A riporter kérdésére – hogyan ismerte meg az el sistémát? – a riport alanya 
így felelt: „Angol zenei szaklapból” – tehát nem a helyszínen. ez az egyik nagy 
baj, a másik, még nagyobb pedig, hogy az illető nem ismeri eléggé a saját hazájá-
ban több mint fél évszázada az általános és középiskolák ének-zene tanításában 
mindmáig alkalmazott, kodály zoltán nevével fémjelzett zenei eszme lényegét 
(a heti zongoraóra nem azonos a kodály módszerrel).
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Ha ismerné, olvasta volna kodály „visszatekintés” köteteit, ha jó iskolai ének-
órákat, kóruspróbákat hallott-látott volna, ha kórustalálkozókon vett volna részt, 
amelyeken sok-sok lelkes fiatal énekel, már régen megtalálta volna az éneklé-
sen alapuló kodály zenei nevelésben azokat az eredményeket, amelyeket az el 
sistema módszerben fedezett fel, az angol szaklapban olvasottak alapján. meg-
találta volna azt a hatalmas többletet is, ami kodály céljainak legfontosabbika 
volt: nevelni, felemelni, megtartani a nemzetet!

ismét védekezünk? ismét magyarázkodunk? mi végre? Azt a nagy csodát kell 
újra megvédenünk, amiről több évtizedes tanítással a hátunk mögött tudjuk 
–mert nap mint nap bizonyítást nyer – hogy kodály zoltán éneklésen alapuló 
zenepedagógiája, amelyet minden iskolába járó gyermek számára kívánt elérhe-
tővé tenni, a gyakorlatban sikeresen használható, célját, feladatát maximálisan 
betölteni tudó, kitűnően felépített rendszer (amelyben a szolmizáció egy eszköz, 
egy segítő, építő kő csupán.)

A kodály zenepedagógia élettere az iskola, az énekóra a délelőtti tanítási idő-
ben valamint az iskolai kórus. kodály álma és célja, „legyen a zene mindenkié”, 
így tud igazán valósággá válni.

Tudjuk, hogy vannak problémák a tanárképzésben, a fiatalabb kollégák egy 
részének pedagógiai elhívatottságával, pályaalkalmasságával, de ez nem a ko-
dály zenepedagógiájának hibája. gyenge matematika tanár is van, de ez nem az 
egyetemek, nem a szaktudományok bűne.

Az új „simfonia”-, valóban nagyon szimpatikus program megvalósítását dél-
utáni, „quasi” napközis-szabadidős foglalkozások keretében képzelik el, többek 
között csoportos hangszeres órákon.

A hangszeres zenetanulás területe magyarországon a mintegy 100 éve kiépült 
zeneiskolai rendszer, amely egyéni hangszeres oktatásra épül. ehhez kapcsolódva 
kívánják az el sistema gyakorlatát bevezetni. vannak ui. olyan vélemények, hogy 
a csoportos hangszeres foglalkozásokat a mai forráshiányos helyzetben pazarlás 
volna volna a jól-rosszul, de működő zeneiskolai rendszer mellett, attól függet-
lenül, egy másik hálózatot kiépítve működtetni, sokkal célszerűbb lenne az el 
sistema tapasztalatiból merítve a magyar alapfokú zeneoktatást megreformálni 
(végh 2012). ennek adott hangot a Fidelio 2012 augusztusi száma „szeretnénk, 
ha a teljes magyar zeneoktatás megújulna” címmel. ennek kapcsán az is felme-
rült, hogy a program neve kodály 2. lehetne.

stop! kodály neve a simfonia programmal nem mosható össze, kodály ugyan-
is a hangszeres oktatással nem foglalkozott. nevét felhasználni, ugyanakkor 
nevelési elveinek gyengüléséről beszélni, időtállóságát megkérdőjelezni – nos 
ez összeegyeztethetetlen. 

ebben a tekintetben kodály zoltán neve TABu.
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A kodályi elvek – egyébként – a zeneiskolai szolfézselmélet tanításában nagy 
haszonnal érvényesülnek. Dobszay lászló közel négy évtizede készült „Hangok 
világa” példatár-sorozata, amely kodályi elvek alapjára épül, mindmáig a szolfézs 
tanítás módszertani alapját képezi.

Amíg azonban a csoportos hangszeres muzsikálás zenei anyaga még isme-
retlen, addig az iskolai énektanítás és a zeneiskolai szolfézstanítás énekes anyag 
évtizedek óta a gyermekek életkorához mindvégig következetesen alkalmazkodó, 
zeneileg magas színvonalú értéket képviselő, szisztematikusan felépített, kiér-
lelt, az idők próbáját is kiálló dalanyag, amely elsősorban a magyar népdalból 
és népzenéből merít.

Célja a magyar zenei anyanyelv felhasználásával a népi kultúra megismer-
tetése, megszerettetése, megbecsülése, továbbörökítése. ezen felül kaput nyit a 
világ felé, módszertani eszközeivel lehetővé teszi más népek zenei kincseinek, 
valamint az európai műzene, a zeneirodalom remekműveinek megismerését, 
befogadását is. ebben a zenei közegben való lét, a gyakori éneklés az osztályban 
és a kórusban, kiválóan alkalmas a zenei fejlődésen túl a nemzettudat felébresz-
tésére és megélésére is. 

A gyermekdalok, lakodalmasok, katonanóták, siratók stb. egy nép egész éle-
tének, történelmi létének tükrét jelentik. ez a hatalmas kincs kodály zoltán, 
Bartók Béla, lajtha lászló, Bárdos lajos és tudós-zenész társaik fáradhatatlan 
gyűjtő munkájának köszönhetően – a magyar népzene Tára köteteiben évtize-
dek óta mindenkinek rendelkezésére áll.

A világon egyedülálló, hogy egy nép énekes, hangszeres, táncos zenei kul-
túrája szinte teljes egészében összegyűjtve, feldolgozva, egy nemzetközileg is 
elismert és sikeres zenepedagógiai rendszerbe építve megőrződjön. e hagyaték 
az utókorra bízva várja jövőbeni sorsát, továbbélése az új nemzedékek felelősége.

„Amíg egy nép énekel, addig létezik” mondta kodály teljes meggyőződéssel. 
igaza volt, van és lesz.

Az emberi hang, az énekhang mindig „kéznél van”, nem kell tehát más, csak 
egy csapat gyermek, vagy felnőtt, egy jó hangú dalos, ill. egy elhívatott, jól fel-
készült pedagógus –tanár és lehetőség az éneklésre. gyerekek, fiatalok esetében 
ez az iskolai énekóra.

Ha minden feltétel együtt van, csodák születnek. Így beszél a következő idézett 
beszélgetésben a nyíregyházi Cantemus kóruscsalád alapító karnagya, szabó 
Dénes a neki feltett kérdésre, hogy „mi a siker titka? A kodály-módszer?”

„Én azt hiszem, hogy ez teljesen egyértelmű, hiszen Kodály zseniálisan megsejtette 
– vagy nem tudom, hogy honnan jött rá – mindenesetre megalkotta a zenei nevelés 
Bibliáját. A Kodály-módszert úgy kell tanulmányozni, ahogy az ember a Bibliát ol-
vassa, ott le vannak írva a sarokpontok, vagy, hogy egy aktuálisabb példát mondjak: 
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a Kodály-módszer olyan, mint amikor egy nemzet megalkotja az alkotmányát, az 
alaptörvényt. Tehát Kodály megalkotta a zenei nevelés alkotmányát, amelyhez má-
sok, pl. Ádám Jenő is hozzátettek sarkalatos törvénye ket, de az alaptörvényt, Kodály 
művét ezzel nem változtatták meg. Az mindennek az alapja. Kodály egész módszerét 
komolyan kell venni: ha azt mondja, korán kell kezdeni a zenei nevelést, akkor korán 
kell kezdeni, ha azt mondja, minden nap kell énekelni, akkor minden nap kell éne-
kelni. Ez olyan, mint a svájci óra, amelyben van 18 gyémánton forgó fogaskerék. Ha 
egyet kiveszünk, az óra már nem működik. Ugyanez történik a Kodály-módszerrel 
is. Ha páran, akik okosabbnak képzelik magukat Kodálynál, azt gondolják, nem 
kell annyit énekelni, akkor megbontják a törvényt, és az egész nem működik. Persze 
ezzel Kodálynak sem az volt a célja, hogy muzsikusokat neveljen, hiszen, amikor 
a tanár büszkén mondta, hogy hatan zenészek lettek az osztályából, Kodály csak 
annyit mondott: sok. A zenei nevelés számára ugyanolyan fontos volt, mint a test 
nevelése, a zene harmóniát teremt az ember életében. A mai világban is azért van 
káosz, mert az embereknek nincsen kapaszkodójuk, az életükben nincsen harmónia, 
nincsenek pillérek, nincs benne tonika meg domináns. A zenei nevelés arra tanít, 
hogy hogyan tudunk harmóniában közösségben létezni, az együtt muzsikálás pedig 
arra, hogy hogyan tudjuk egymást elfogadni és egymáshoz alkalmazkodni. Kevés 
ilyen univerzális gondolkodót ismerünk, mint amilyen Kodály volt. 

Sokszor előfordult, hogy azok a tanulók, akik nagyon okosak voltak, de kevésbé 
muzikálisak, sokkal hamarabb értek el sikereket az eszük révén a zeneoktatásban, 
mint a társaik, és amikor a zenei pályát választották, akkor nem lett belőlük kiváló 
orvos, vagy kiváló jogász. Ma már más a helyzet: igyekszünk a diákoknak segíteni a 
pályaválasztásban, azokat tereljük a zenei pálya felé, akik kivételesen muzikálisak, a 
zenei pályára születtek, és más pályán talán nem is találnák meg annyira a helyüket. 

Mit nyújt az iskola azoknak, akik nem lesznek muzsikusok?
Lehet, hogy egy kicsit rájuk vagyunk büszkébbek, hiszen nincsen beiskolázási 

gondjuk, mindig mindenhová felveszik őket. A gimnáziumi igazgatók főleg az em-
beri tartásukat, a közösségben való helytállásukat dicsérik, hogy rájuk mindig le-
het számítani, megbízhatóak, fegyelmezettek, szorgalmasak. És mindezt a zenének 
köszönhetik... így van. Ez is a Kodály-módszer vívmánya, hiszen Kodály még arra 
is gondolt, hogy hogyan lehet egy társadalmat, egy népet összeforrasztani. Nézete 
szerint azért kell kórusban énekelni, mert az a társadalmi szolidaritás megtanulá-
sának legfőbb terepe. Itt muszáj egymáshoz alkalmazkodni. Egy kórusban ugyanis 
nem az a cél, hogy túlénekeljük egymást, hanem hogy együttműködjünk, ügyelve a 
ritmusra, a harmóniára. Kodály tudta ezt, ő mindent tudott. 

Talán ezért is álmod az Éneklő Magyarország.
 Igen, mi nagyon sokat dolgoztunk ezért, bár a mai világ nem nekünk kedvez, de 

mi makacsul kitartunk. Az éppen most véget ért Cantemus Fesztivál (IX. Nemzetközi 



Kodály ébresztése

• 53 •

Kórusfesztivál és Karvezetői Mesterkurzus) is ebben a szellemben született: minél 
több embert megtanítani a zene szeretetére, hiszen itt is együtt énekelt magyar, tö-
rök, kínai, holland, illetve lett kórus. Az éneklés azért csodálatos, mert egészen más 
atmoszférát teremt, mint a hangszeres zene. Az énekhangot mi hozzuk létre a saját 
tes tünkből és lelkünkből, az énekhang könnyedén lépi át az instrumentális hűvössé-
get, és éri el a hallgatóság lelkét-szívét. Az énekhang nagyon mélyről, nagyon bentről 
jön létre, talán ez az oka annak, hogy olyan gyorsan hat a hallgatóságra! Vissza-
térve az Éneklő Magyarországhoz: ennek az országnak nagyon nagy szüksége lenne 
erre, és nagyon nagy szükségünk lenne az együtt gondolkodásra ebben a témában. 
Nekem van elképzelésem arról, hogy ez hogyan működhetne, szívesen konzultálnék 
ez ügyben döntéshozókkal, mert higgyék el, nem kerülne sok pénzbe. Mi lenne az 
első lépés? Jó pedagógusokat nevelni. A jelenlegi tanárképzés rendszere szerintem 
nem működik jól, hiszen nincsen pedagógiai alkalmassági vizsga. Legyen bármilyen 
okos, zseniális a delikvens, ha emberileg, pedagógiailag nem áll azon a szinten, hogy 
gyermekekkel foglalkozzon, nem alkalmas a pályára A pedagógiai alapokra kellene 
építeni, aztán jöhet maga a szaktárgy. A jó pedagógus az alapja mindennek, ha tud 
bánni a gyermekekkel, akkor lesz sikeres.”

A kiváló pedagógusokkal, megfelelő feltételek között működő iskolák (még 
ma is szép számmal vannak ilyenek) munkája és eredményei bizonyítják, hogy a 
kodály módszer úgy jó, ahogy van, nincs szüksége semmiféle frissítésre. szüksé-
ge van azonban a sikerekhez nélkülözhetetlen feltételek biztosítására (láb nélkül 
nem lehet táncolni, kéz nélkül nem lehet zongorázni.) Ha ugyanis valamelyik 
feltétel hiányzik vagy csorbul, (pl. nincs elég énekóra vagy gyenge a tanár) az 
építmény megbillen.

A legérzékenyebb az énekórák kérdése. Hosszú évek óta nincs már meg az 
általános iskolák heti két énekórája. Az emelt óraszámú ének-zenei tagozatok 
száma is egyre csökken. A tanítás és az iskolai kórusok működési feltételei nem 
javulnak, inkább romlanak. nem csoda, hogy a kórusok száma és létszáma folya-
matosan csökken. szomorú bizonyítéka ennek az éneklő ifjúság hangversenye-
ken résztvevő kórusok számának csökkenése. egyre kevesebb az énekelni tudó 
és szerető fiatal. ennek számos, mélyre nyúló oka van. Az oktatásügy felelőssége 
lenne ennek ellensúlyozása, például az iskolai zenei nevelés és énektanítás erő-
teljes támogatása. 

Az énekórákért, a kórusok megtartásáért folytatott küzdelem több mint egy 
évtizede tart. minisztériumok felelős döntési helyzetben levő hivatalnokai meg-
kérdőjelezhető hozzá-értéssel, érzéketlenül viszonyulnak a problémához.

nyílt levelek, minisztereknek írott beadványok sora igazolja a szakma ag-
godalmát és segítségkérését, mint 2000-ben a kóTA (kórusok és zenekarok 
szövetsége) levelei az oktatási, valamint a kulturális minisztereknek, a magyar 
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zeneiskolák szövetségének levele a oktatási miniszternek, a magyar zeneta-
nárok Társaságának beadványa, illetve e sorok írójának levele az oktatási mi-
nisztériumba. 

A fenti levelek a nAT bevezetése és az iskolai énekórák drasztikus csökkentése 
előtti segélykiáltások. 

További levelek is kiérdemlik figyelmünket, melyek jelzik a kodály módszerért 
elkötelezettek kitartó küzdelmét. ezt jelzi 2003-ban a kecskeméti kodály intézet 
levele az oktatási miniszterhez, majd a rákövetkező évben szokolay sándor nyílt 
levele az oktatási miniszterhez, majd a kodály intézet nyílt levele az oktatási 
miniszterhez. A kóTA az énektanítás javításáért egyenesen kiáltványt tett köz-
zé. végül idén szőnyi erzsébet, a magyar kodály Társaság leköszönő elnökeként 
beszámolójában összegezte mindazt, ami a kodály szellemi-pedagógiai sorsát 
övezi a jelen magyarországában. 

Tisztelt Főosztályvezető Úr!

közel 40 éves zenepedagógiai pálya tapasztalatának birtokában írom Önnek 
ezt a félig – meddig magánlevelet.

1965 óta végzett tanári munkám mellett 1980-tól ének-zene szakfelü gyelőként, 
majd 1989-98 között az FPi ének-zene vezető szaktanácsadó ként dolgoztam. 
A nAT készítésében 1992-től vettem részt, így a szakmai pedagógiai tapasz-
talatszerzés mellett bőven volt alkalmam a magyar iskolai énektanítás hazai 
helyzetének és nemzetközi jelentőségének megismerésére. Pályám kezdete óta 
elkötelezett híve vagyok kodály zoltán zenepedagógiai eszméinek, amelynek 
sokrétűségét, igazságát és az emberi értelmet gazdagító, lelket formáló értékeit 
egész zenepedagógusi pályámon bizonyítva látom.

zeneakadémistaként még volt alkalmam az élő kodály zoltánt hallani. 
gyémántkemény jellemű magyar ember volt, aki másokra költötte dús élete kin-
csét. szigorú tisztességével, emberségének és személyiségének erkölcsi súlyával 
tekintélyt vívott ki itthon és külföldön.

A zenei nevelés mély gyökerekbe kapaszkodó eszköz a testben és lélekben 
egészséges, szellemiekben kiművelt, érzelmi életében gazdag ember nevelésére. 
kodály az egész személyiséget kívánta a legmagasabb értékek vonzá sába állítani. 
ezért törekedett az egész embert formáló és felemelő kultúrára, az élet minden 
területét átjáró minőségre és igényességre, amely felvértez és felkészít az ember-
hez méltó életre. Azt kívánta, hogy a fiatalok felelősebb, érzékenyebb alkotó em-
berekké alakuljanak az értékekkel való találkozások során. ezért hirdette, hogy 
az ifjúságot csak a legneme sebb, legmagasabb rendű kultúrával szabad táplálni;

kodály bölcsességében, bizonyítottan igaz felismeréseiben megelőzte korát. 
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gondolatai, útmutatásai ma is olyan források, amelyekből táplálkozni lehet még 
a következő évezredben is. szüksége van azokra a megújuló magyarország felnö-
vekvő ifjúságának, hogy értékesen, boldogan, testileg és lelkileg is kiegyensúlyo-
zottan élhessen. Az igénytelenség, a harsány semmitmondás halálos ölelésként 
vesz körül minket. ebben a zsákutcában a saját nemzeti kultúra, a saját nemzeti 
anyanyelv megismerése mentőövet jelentenek. ezek mint biztos és erős gyöke-
rek képessé teszik a fiatal nemzedékeket arra, hogy megtanulják becsülni saját 
nemzeti kultúrájuk értékeit, megismerjék és értékeljék saját helyüket a világban 
és nyitottad legyenek az egyetemes kultúra befogadására.

A kodályi zenepedagógia a magyar népi – nemzeti értékekre épül és teljes 
mértékben megegyezik a mai, a nemzeti kultúra kincseit becsülő kultúrpolitiká-
val. A kultúra nem öröklődik. minden nemzedéknek újra meg kell azt ismerni, 
átmenteni az elődüktől, továbbadni az utódoknak. a láncnak nem szabad elsza-
kadni. ez a kultúrák megmaradásának ősi törvénye. A kultúra terjesztésében, 
a láncszemek építésében az iskolának kulcsszerepe van. A lánc a 90-es évek 
elejétől magyarországon – európa sok „fejlett „országához hasonlóan – szakadni 
készül. A globalizálódás apostolai, a kritika nélkül utánzók még nem látják (vagy 
nem akarják látni) a süllyedés veszélyeit, amelyek európa óvatlan országait már 
hosszú évek óta fenyegetik. A nyugat „szemfüles aggódói s látnokai” már régen 
felismerték a kodályi zenepedagógia jelentőségét. ez ui. az egyetlen a világon, 
amelynek fun damentuma a nemzeti zenei anyanyelv, a népdal, a népzene, a mód-
szer pedig az a zseniálisan egyszerű, gondosan kidolgozott út, amely a nemzeti 
forrástól természetesen vezet el más népek zenéjének és az egyetemes zenekul-
túra megismeréséhez és felkészít azok értő befogadására.

ez az óvodától a középiskoláig kidolgozott rendszer az, amely a saját nemzeti 
kultúrájukat joggal féltő országok oktatási és kulturális kormányzatainak érdek-
lődését is felkeltették. ez a kodályi zenei nevelés nemzetközi hírének kulcsa (erről 
jómagam is többször tartottam előadást külföldön). ennek a kincsnek magyaror-
szágon minden 6-18 éves fiatal a közoktatás részeseként természetes birtokosa.

A közoktatási Törvényben foglaltak szerint ui. minden magyar fiatalnak joga: 
hogy „képességeinek, érdeklődésének, adottságának megfelelő nevelésben és ok-
tatásban részesüljön.” Az általános iskolában, a szakiskolában, a gimnáziumban, 
a szakközépisko lában „általános műveltséget megalapozó „oktatás folyik. emel-
lett a szakiskola, a gimnázium és a szakközépiskola az alapműveltségi vizsgára 
is felkészít. ezentúl „az iskola – a tanórai foglalkozások mellett – a tanulók 
érdeklődése, igényei szerint tanórán kívüli foglalkozásokat szervez....énekkar, „.

Az ének-zene tehát, mint az általános műveltség része a közoktatási Törvény 
értelmében a felsorolt iskolatípusok 1-10 osztályaiban az oktatás, nevelés része 
kell legyen.
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ennek ellenére ismét súlyos, a magyar iskolai énekoktatás visszaszorítását 
célzó lépések körvonalazódnak. A jelenség – sajnos – nem új keletű. Bizonyos 
körök „szócsövei” időről-időre újrakezdik kodály zoltán és vele együtt a magyar 
zenepedagógia lejáratását.

ezek a helyezkedők, minden rendszert túlélők mindig közel vannak a tűzhöz, 
hangot kapnak a sajtóban és a médiákban, irányítói voltak a nAT készíté sének is. 
szíves figyelmébe ajánlom a nAT „szerkesztőbizottságának” az ének – zene tárgy 
anyagához fűzött véleményét és ugyanezen személyekből álló tantervi bizottság 
a nAT – 1995-ben még általam készített – első változatához fűzött megjegy-
zését, amelyet az iskolákhoz véleményezésre kiküldött anyagokhoz csatoltak 
(mindkettő mellékelve).

ugyanezen személyekből álló „hetes bizottság” tagjai hozták azt a döntést is, 
hogy nincs szükség az akkori művelődési miniszter által összegzett és keretbe-
foglalt nAT Alapelvekre sem (az ének-zene tárgy alapelveit kollár éva – ma a 
zAk tanszékvezető tanára – kollégámmal fogalmaztam, mellékelve). A nAT 
végső munkálataiban már nem vettünk részt. A végső változatban már nincsen 
szó kodály zoltánról és zenei nevelési elveinek fontosságáról, de nincsen szó az 
iskolai kórusokról sem, amelyek minden előző változatban helyet kaptak.

Az iskolai kóruséneklés az azóta elkészült kerettantervekben sem kapott em-
lítést, holott a kórus az iskolai énektanításon túl az iskolai életnek is szerves 
része. A közös éneklés a zene esztétikai – művészi élménye mellett felmérhetetlen 
ízlésnevelő, fegyelmező és közösségformáló erővel is rendelkezik. 

Az általam látott (véleményezésre kapott) kerettantervek sajnos – az énekta-
nításra nézve – szomorú képet mutattak. A nAT vezérkara nem vállalta fel az 
óraszámok meghatározásával járó hálátlan szerepet, ezt a kellemetlen feladatot 
az iskolai tantestületekre hárították. Az eredmény közismert. A kerettantervek 
végül – megkésve – kimondták azt, amit a nAT csak sugallt. ennek értelmében 
az általános iskola 2., 5. és 6. osztályaiban az ének – zene óraszámvesztesége 50 
%, a 4., 7. és 8. osztályokban 25 %. Az alsó tagozaton – köztudottan a tanítóképzés 
lehetőségeinek fogyatékosságai miatt – többségükben gyengén felkészült tanítók 
kapnak lehetőséget a magasabb óraszámban való tanításra, a felső tagozat szak-
tanárai vi szont óraszám nélkül maradnak. ennek katasztrofális egzisztenciális 
kihatásai már ma is jelentkeznek.

köztudott, hogy heti egy órában: semmit nem lehet érdemben tanítani, nem 
lehet érdeklődést felkelteni, nem lehet általános műveltséget alapozni, nem lehet 
a gyerekeket adottságaiknak, képességeiknek megfelelő nevelésben és oktatásban 
részesíteni, vagyis nem lehet a közoktatási Törvényben leírtaknak eleget tenni. 
Tetézi ezt az a szándék, amely a szakközépiskolák (ahová a 14-18 éves fiatalok 
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több mint 40 %-a jár) 9-10 osztályaiban meg akarja szüntetni az ének – zene 
tanítását.

ezek az intézkedések néhány év múlva meghozzák a maguk gyászos gyümöl-
cseit. A Törvény be nem tartói akkor kire fognak mutogatni? A törvények nem 
hónapokra készülnek! A szakközépiskolába járó ifjúság rossz esetben évtizedekre 
meg lesz fosztva a zenei művelődéshez jutás jogától! A médiákból ránk zúduló 
silány, igénytelen zene ízlésromboló hatásával aligha veheti fel a versenyt a heti 
egy órában (vagy még abban sem) tanító énektanár.

veszélyben vannak az iskolai kórusok is! működésük ellehetetlenítése miatt a 
ma világhírű ifjúsági kórusmozgalmat következésképp évek múlva a ma ugyan-
csak nemzetközi hírű felnőtt kórusmozgalmat is az elsorvadás veszélye fenyegeti. 
A szomorú jelek már sajnos észlelhetők.

Az Önök.felelőssége óriási!
Akaratlanul is beállhatnak ugyanis azok sorába, akik rengeteget ártottak 

a magyar iskolai énektanításnak, kodály zoltán zenepedagógiájának. nekik a 
magyar zenei nevelés ügye, amely a nemzeti kultúra fontos részét képező zenei 
kultúra gyökerét, táplálékát és utánpótlását jelenti, nem fontos! sőt!

ne hallgassanak a háttérből még mindig irányítani szándékozó ellenlábasokra 
és uszítókra, mert ők, ahogy eddig, úgy ezután sem fognak egyetlen tettükért 
sem felelősséget vállalni, de mindig lesz elegendő befolyásuk ahhoz, hogy az 
őket ért sérelmeket, vagy a velük egyet nem értést kedvük szerint „viszonozzák”. 
személyes példám: szebenyi Péter volt FPi igazgatóm iTAT miatti „egyet nem 
értésem jutalmául „még évek múltán is tudott „törleszteni” (mellékelem az 1999. 
évi szakértői pályázatomra küldött választ).

Bp. 2000. június 25.
Köszönöm, hogy elolvasta levelemet
Mocskonyiné Tallér Edit 
ny. ének-zene vezető szaktanácsadó (FPI)
közoktatási szakértő,
művészetoktatási szakértő 
ének–zene tanár 
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Tanterv és Tankönyv Főosztály

Tisztelt mocskonyiné Tallér edit!
szeretném ezúton megköszönni, hogy véleményével és javaslataival közremű-

ködött a kerettantervi dokumentumok előkészítésében. A különböző oldalról 
érkező vélemények egybevetése alapján igyekszünk az Ön által javasoltakat is 
lehetőség szerint érvényesíteni a módosítások során. 

még egyszer köszönöm, hogy segítette munkánkat. 
Budapest, 2000. július 5.
Tisztelettel: kojanitz lászló főosztályvezető

Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma
Rockenbauer Zoltán miniszter úr részére

kapja még Pokorni zoltán államtitkár úr
Budapest, 2000. november

igen tisztelt miniszter Úr!

A magyar kórusok és zenekarok szövetsége – kóTA alapfeladatának tekint-
ve az ifjúsági kórusok ügyét, megalakulása óta megkülönböztetett figyelemmel 
kíséri az iskolai kórusok helyzetének alakulását, szakmai munkáját.

AnAT bevezetése előtt az iskolai énekkarok működése tantervileg biztosí-
tott és kiszámítható volt. A nAT bevezetésével az iskolai kóruséneklés helyze-
te bizonytalanná vált, a kerettanterv bevezetésével – sajnos – további romlás 
várható.

A 120000 taglétszámot maga mögött tudó kóTA kötelességének érzi kiállni, 
és szót emelni az iskolai kórusok ügye mellett.

A magyarországi zenei nevelés évtizedek óta kodály zoltán zenepedagógiai 
elveire épül. kodály eszmeinek igazsága, sokrétűsége, emberi értelmet formáló, 
lelket gazdagító értékei az egész világon bizonyítást nyertek.

kodály zenepedagógiája, amely életműve és szellemi öröksége részeként a ma-
gyar nemzeti Örökség díj birtokosa is, ember és nemzetnevelő eszméinek része.

kodály az egész személyiséget kívánta a legmagasabb értékek vonzásába ál-
lítani, az élet minden területét átjáró minőségre és igényességre nevelni. ezen 
hirdette, hogy az ifjúságot csak a legnemesebb, legmagasabb rendű kultúrával 
szabad táplálni.
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kodály bölcsességében, bizonyítottan igaz felismeréseiben megelőzte korát. 
gondolatai, útmutatásai ma is olyan források, amelyekből táplálkozni lehet a 
jövő évezredben is. nagy szüksége van azokra a megújuló magyarország felnö-
vekvő ifjúságának, hogy értékesen, boldogan, testileg és lelkileg is kiegyensú-
lyozottan élhessen. Az igénytelenség, a harsány semmitmondás halálos ölelése 
vesz körül minket. ebben a zsákutcában a nemzeti kultúra és anyanyelv ismerete 
mentőövet jelentenek. ezek, mint biztos és erős gyökerek képessé teszik a fiatal 
nemzedékeket arra, hogy megtanulják becsülni saját nemzeti kultúrájuk érté-
keit, megismerjék és értékeljék saját helyüket a világban, és nyitottak legyenek 
az egyetemes kultúra befogadására.

A kodályi zenepedagógia a magyar népi – nemzeti értékekre épül és teljes 
mértékben, összhangban áll a mai – a nemzeti kultúra kincseit becsülő – kul-
túrpolitikával. A kultúra nem öröklődik. minden nemzedéknek újra meg kell 
azt ismerni, átmenteni az elődöktől, továbbadni az utódoknak. A láncnak nem 
szabad elszakadni. Sajnos a lánc a 90-es évek elejétől Magyarországon – Európa’ 
sok „fejlett” országához hasonlóan – szakadni készül.

A magyar kórusok és zenekarok szövetsége – kóTA alapfeladatának tekint-
ve az ifjúsági kórusok ügyét, megalakulása óta megkülönböztetett figyelemmel 
kíséri az iskolai kórusok helyzetének alakulását, szakmai munkáját.

A nAT bevezetése előtt az iskolai énekkarok működése tantervileg biztosí-
tott és kiszámítható volt. A nAT bevezetésével az iskolai kóruséneklés helyze-
te bizonytalanná vált, a kerettanterv bevezetésével – sajnos – további romlás 
várható.

A kultúra megismertetésében, terjesztésében, a láncszemek építésében kulcs-
szerepe van az iskolának.

sok nyugati országban felismerték a magyar zenepedagógia jelentőségét. ez 
u.i. a világon az egyetlen zenetanítási rendszer, amely a természet adományozta 
énekhangra épít, fundamentuma a felbecsülhetetlen értékű tiszta forrás, a nem-
zeti nyelvet és zenei anyanyelvet megőrző és közvetítő népdal. A módszer pedig 
egy zseniálisan egyszerű, gondosan kidolgozott út, amely a nemzeti kultúrától 
természetesen vezet el más népek zenéjéhez és az egyetemes zenekultúrához, 
azok értő befogadásához.

ez az óvodától a középiskoláig kidolgozott rendszer a kultúrájukat joggal féltő 
országok oktatási ill. kulturális kormányzatainak érdeklődését is felkeltették. 
ékes bizonyítéka ennek a kodály intézetek sora szerte a világban Japántól Bosto-
nig, és a magyarországi általános iskolai énekórákat látogató külföldi szakembe-
rek évtizedek óta tartó töretlen érdeklődése. A magyar iskolai énektanítás tehát 
nem egy iskolai tantárgy, hanem nemzeti kincs, évtizedek óta külföldön jól kon-
vertálható magyar szellemi tőke, amely az országnak köztudottan kézzelfogható 
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hasznot is hoz. (pl.: mint a hazánkba látogató külföldi pedagógusok iskolaláto-
gatási programja, vagy mint a magyar nyelvszakos egyetemisták külföldi ösz-
töndíjainak cserealapja, stb.)

ennek az egyedülálló szellemi kincsnek magyarországon minden 6-18 éves 
fiatal a közoktatás részeseként természetes birtokosa.

A közoktatási Törvényben foglaltak szerint u.i. minden magyar fiatalnak joga: 
„hogy képességeinek, érdeklődésének, adottságának megfelelő nevelésben és ok-
tatásban részesüljön.”(10.§/3).

Az általános iskolában, a szakiskolában, a gimnáziumban és a szakközépisko-
lában „általános műveltséget megalapozó” oktatás folyik (26.§/4, 27.§/2, 28.§/4, 
29.§/l). A szakiskola, a gimnázium és a szakközépiskola az alapműveltségi vizs-
gára is felkészít (27.§/4, 28.§/5, 29.§/5.)

A fenti kitételek természetesen az általános műveltség részét képező ének-
zenére is vonatkoznak.

„Az iskola – a tanórai foglalkozások mellett – a tanulók érdeklődése, igénye 
szerint tanórán kívüli foglalkozásokat szervez (....énekkar)” 53.§/2/b.) (megjegy-
zendő: az iskola énekkar, amely évtizedek óta minden, még az 1990-es korrigált 
tantervnek is része volt, az 1996-ban kiadott közoktatási Törvényben és annak 
1999. évi módosított változatában – az illetékesekhez írt számtalan kérésünk 
ellenére – sem kapta meg – az iskolai sportkörhöz hasonlóan (53.§ 2/c) a külön 
pontban való feltüntetést.

A közoktatási Törvényhez igazodó nemzeti Alaptanterv megfogalmazza az 
egyes iskolai tantárgyak céljait, feladatait, rendszerbe foglalja a tanagyagot és a 
követelményeket.

mivel a nAT készítésének irányítói, az ún. „Hetes bizottság” tagjai 1994 
szeptemberében olyan döntést hoztak, hogy nincs szükség az akkori művelődési 
miniszter által összegzett nAT Alapelvekre, az iskolai énektanítás helyrehozha-
tatlan csorbát szenvedett.

Az Alapelvek ének-zenére vonatkozó fejezete ui. határozottan kiemelte kodály 
zoltán zenepedagógiai elveinek és az iskolai kóruséneklés fontosságát. A nAT 
végső változatában azonban már nincsen szó kodály zoltánról, és nincsen szó 
az iskolai kórusokról sem. nem véletlen, hogy szokolay sándor kossuth-díjas 
zeneszerzőnk kodály zoltán laudációja c. cikkében keserűen így fakad ki: „Fájda-
lommal kérdezem: a világon akadna-e még egy nemzet (saját szégyenére) amelyik 
„kodályát” nem veszi be a saját nemzeti alaptantervébe.”

A nAT vezérkara nem vállalta fel az óraszámok az óraszámok meghatározá-
sával járó hálátlan szerepet sem, ezt a kellemetlen feladatot az iskolai tantestü-
letekre hárította. Az „eredmény” az ének-zenére nézve lehangoló lett. A keret-
tantervek végül – megkésve – kimondták azt, amit a nAT csak sugallt. ennek 
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értelmében az általános iskola 2., 5., és 6. osztályaiban az ének-zene óraszám 
vesztesége 50 %, a 4., 7. és 8. osztályokban 25 %. ezek katasztrofális szakmai, 
pedagógiai és egzisztenciális kihatásai már ma is jelentkeznek.

A negatív nyugat-európai példákat utánozva a heti l órára visszaszorított 
általános iskolai énektanítás várhatóan ugyanarra az alacsony színvonalra és 
eredménytelenségre fog süllyedni, mint a „fejlett”, „élenjáró”, gazdag országok 
iskolai zenetanítása.

köztudott u.i., hogy heti l órában nem lehet érdemben tanítani, nem lehet 
általános műveltséget alapozni, nem lehet a gyerekeket adottságaiknak, képes-
ségeiknek megfelelő nevelésben és oktatásban részesíteni, vagyis nem lehet a 
közoktatási Törvényben leírtaknak eleget tenni.

A zeneiskolák jellegüknél fogva (tehetség szerinti válogatás, egyéni és kiscso-
portos foglalkozás, tandíj stb.) a megfelelő óraszámok ellenére sem fogják tudni 
soha felvállalni ill. megvalósítani a zenei tömegnevelést.

Az ének-zene tantárgy „alig léte” sajnos az iskolai kórusok létbizonytalansá-
gát is jelenti. Az iskolai kóruséneklés ui. a kerettantervben sem kapott említést, 
holott a kórus az iskolai énektanításhoz tartozik, emellett az iskola közösségi 
életének is szerves része. Transzferhatása, léleknevelő, fegyelmező, művészi ízlés 
és közösségformáló ereje közismert.

Tantervi rendelkezések híján az iskolai kórusok léte vagy nem léte felől a 
jövőben az iskolák igazgatói dönthetnek!

Az iskolai kórusok ügyét azonban nem lehet csupán az igazgatókra bízni! Tör-
vényeknek, rendeleteknek kellene biztosítani a megfelelő működési feltételeket! 
Ha a kórus a tanterv része, egyértelműen helyet kaphat a tantárgyfelosztásban, 
órarendben és finanszírozásban.

A lecsúszás sajnos már elkezdődött. Az egykori 60-100 fős kórusok 20-30 főre 
fogytak. A kórusban éneklő iskolás fiatalok számának csökkenése egy-két évti-
zed múlva a ma méltán világhírű magyar felnőtt kórusmozgalom elsorvadását 
is magával hozhatja.

Pedig vannak kiváló iskolai kórusaink, amelyek nemcsak itthon, de külföldön 
is nagyszerű sikerekkel öregbítik a magyar ifjúsági kórusmozgalom jó hírét. 2000 
júliusában linzben, 63 országból érkezett 16000 résztvevővel megtartott első 
kórusolimpián 3 magyar iskolai kórus 5 olimpiai érmet nyert, amellyel világel-
sők lettünk!

szólnunk kell az emeltszintű (ének-zenetagozatos) iskolák helyzetéről is. A 
magyar iskolai énektanítás büszkesége a megsemmisülés felé halad. A nAT szót 
sem ejtett az emelt szintű oktatásról. sajnos nemcsak a nevét veszítette el ez az 
iskolatípus, de az óraszámok is veszélybe kerültek. A nAT szűkös lehetősége 
között úgy-ahogy megoldott óraszámkérdés a kerettanterv lehetőségei között 
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olyan mértékű csorbítást szenvedhet, amely az emelt szintű énektanítás létét 
fenyegeti. míg ui. a 2000 áprilisában, a kerettanterv munkapéldányában a Heti 
alapóraszám + 2 óra (ének esetében ez: heti 3 óra) volt biztosítva a tantárgyak 
emelt szintű tanítására, addig a művelődési közlöny augusztusi számában az 
alapóraszám + 50% volt olvasható, vagyis ének esetében: heti 1,5 óra. ez nem éri 
el a nAT előtti idők normál iskolai óráinak számát sem (az u.i. heti 2 óra volt)!

kodály zoltán neve és szimbóluma külföldön töretlenül ragyog. A magyar 
zenei nevelés presztízse közvetlenül is mintául szolgál külföld számára. Amíg a 
magyar példára tekintve erősödik az iskolai énektanítás pl. Franciaországban és 
spanyolországban addig kodály zoltán álma: az éneklő magyarország – amelyet 
az egész művelt világ csodál és elismer – az enyészeté lesz? Addig kell segíteni, 
amíg lehet, amíg nem késő!

Bízunk abban, hogy a művelődési kormányzat nem hagyja cserben a kodály 
zoltán nevével fémjelzett iskolai énektanítást és az ifjúsági kórusmozgalmat.

kérjük, ne engedjék, hogy a jövő magyar fiatalsága az iskolai zenei nevelés 
lehetőségétől megfosztva nevelkedjék.

kérjük, biztosítsák az emelt szintű (tagozatos) énekoktatás óraszámait!
kérjük, segítsék az iskolai kórusok ügyét! Tegyék lehetővé, hogy a kórusének-

lés visszakerüljön az általános iskolai tantervbe.

A csatolt aláírók nevében,
tisztelettel:
vadász Ágnes ügyvezető elnök

Közoktatási Helyettes Államtitkár
Tárgy: Iskolai énekoktatás problémái 
Magyar Kórusok és Zenekarok Szövetsége 
Vadász Ágnes ügyvezető elnök

Tisztelt elnök Asszony!
Az iskolai zenei nevelés helyzetéről és fejlesztésérői Pokorni zoltán miniszter 

úrhoz írt levélre az alábbi tájékoztatást adom.
A zenei műveltség társadalmi szerepének jelentőségéről, a zenei műveltséget 

megalapozó iskolai énekoktatás és énekkari nevelés fontosságáról írtakkal egyet-
értünk. kodály zoltán zenepedagógiai elveit időtállónak, a nevelő oktató mun-
kában nélkülözhetetlen egyetemes és nemzeti értéknek tartjuk. érvényesülését 
az oktatási minisztérium egyik fontos feladatának tekinti.

Az ének-zenei nevelés állapotáról, feltételrendszerének alakulásával, szakmai 
minőségével és prognosztizált jövőjével kapcsolatos megállapításaival azonban 
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nem értünk egyet, mert az ének-zenei nevelést nem lehet az iskolák szakmai ön-
állóságának figyelmen kívül hagyásával, csupán a kötelező óratervi órák kérdése-
ként kezelni. A kerettantervi énekórák számának csökkenését ellensúlyozhatja a 
szabadon tervezhető és a nem kötelező, valamint a tanórán kívüli tevékenységek 
szervezésére álló időkeret. e lehetőségeket az iskolák a helyi pedagógiai program-
juknak megfelelően fordíthatják az ének-zenei nevelésre, énekórák gyarapítására, 
illetve karéneki tevékenységre. ezek mellett a kerettanterv – a rendelkezésre álló 
időkereteken belül – továbbra is lehetőséget ad az emelt szintű oktatásra.

A feltételek megítélése kapcsán „szeretnénk a figyelmet arra is felhívni, hogy 
a közoktatásról szóló – többször módosított – 1993. évi lXXiX. törvény 53. 
§-ának (2) bekezdése az énekkart ingyenesen igénybe vehető szolgáltatási kötele-
zettségként fogalmazta meg a fenntartó számára. A tanulók érdeklődése, igényei 
szerint szervezhető énekkari kínálat iránti érdeklődés azonban döntően az iskola 
pedagógiai, zenei nevelési hatásainak eredményességén múlik. A mutatkozó he-
lyi problémák megoldására most, a pedagógiai programok kerettanterv szerinti 
felülvizsgálata alkalmával nyílik lehetőség.

Az ének-zenei nevelés helyzetének reális megítéléséhez a fentieken kívül figye-
lembe kell venni a zeneiskolai oktatás intenzív fejlesztését, intézményhálózatá-
nak bővülését és az énekkultúrával is kapcsolatos művészeti ágainak széles körű 
térhódítását. Csupán a tendencia érzékeltetésére ismertetünk itt néhány adatot: 
Az 1994/95. tanév során 798 zeneiskolában (önálló iskolában és kihelyezett ta-
gozatban) 94 457 tanuló tanult. Az 1999/2000. tanévben már 1349 zeneiskola 
működött és fogadott be összesen 115 900 tanulót. ez utóbbiakon kívül további 
63 980 gyermek részesült egyéb művészeti oktatásban. A jelzett gyarapodást 
a megfelelő ütemben, folyamatosan növekedő állami normatív támogatás ser-
kentette. ebben a naptári évben ez az alapfokú művészetoktatás zeneművészeti 
ágában 65 000 Ft/fő, a képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábmű-
vészeti ágban 48 500Ft/fő.

mindezekre tekintettel nem látjuk indokoltnak az ágazati beavatkozást. Az 
ének-zenei nevelés iskolai pozíciói további, kötelező érvényű előírásokkal nem 
javíthatók. központi beavatkozást megítélésünk szerint az énekkarok ügye sem 
kíván. Az iskolák kerettantervi munkálatok során szoros kapcsolatba kerülnek 
társadalmi környezetükkel. szükségképpen kerül napirendre a település kultu-
rális életében betöltött szerepük is, melyben az énekkarok jelentősége megha-
tározó. szükségességük elismeréséhez, fennmaradásuk biztosításához közérdek 
fűződik, amit a jövőjük szempontjából kedvező előjelnek kell tekinteni.

Budapest, 2001. március
Üdvözlettel:
környei lászló



Mocskonyiné Tallér Edit

• 64 •

Nyílt levél Dr Magyar Bálint oktatási miniszterhez
Az ének-zene általános iskolák megmaradása ügyében

A magyar iskolai zenei nevelés világhírű elméletének – az úgynevezett Kodály 
zenei nevelés módszerének – letéteményesei, a korábbi Ének-Zene Általános Iskolák 
számára Országos Találkozót rendezett a Kodály Zoltán Zenepedagógiai Intézet, 
2004. március 5-6-án. E találkozón a résztvevők kinyilvánították, hogy az új köz-
oktatási törvény és hozzákapcsolódó rendeletek veszélyeztetik ezen iskolák jövőbeni 
működését. E meggondolásból kiindulva az országos találkozó résztvevői nyílt levelet 
intéztek dr. Magyar Bálint oktatási miniszterhez az ének-zenei általános iskolák 
megőrzése, illetve megmaradása ügyében.

Az ének-zenei iskolák 2004. március 5-6-i országos szakmai találkozójának 
résztvevői sajnálattal állapítják meg, hogy a rendszervál tás 15. évében keve-
sebb, mint feleannyi iskola képviseletében vehetnek részt e konferencián, mint 
másfél évtizeddel ezelőtt tehették volna. Az 1990-es évek eleje óta szomorúan 
tapasztaltuk, hogy a magyar zenei közoktatás büszkeségét jelentő, a kodályi zenei 
nevelési elvek gyakorlati alkalmazásának világhírt szerző iskolatípus a remélt 
gyarapodás helyett egyre inkább a leépülés irányába fordult. Tisztában vagyunk 
azokkal az általános társadalmi és gazdasági változásokkal, amelyek előidézték 
ezt a folyamatot és megnehezítették az oktatás anyagi forrásainak biztosítását. 
meggyőződésünk azonban, hogy az arra illetékesek, a magyar oktatásügy irá-
nyítói és a fenntartó önkormányzatok

– nem ismerték fel az ének-zenei iskolák zeneoktatáson túlmutató nevelési 
szerepéi, személyiségfejlesztő jelentőségét;

– nem tettek meg minden lehetséges intézkedést ezen iskoláknak az új körül-
mények közé való integrálására;

– nem születtek meg azok az egyértelmű ajánlások és jogszabályok, amelyek 
kellő iránymutatást adnának a fenntartóknak és igazga tóknak az iskolák zavar-
talan működéséhez.

nincs most lehetőségünk arra, hogy minden problémát részletesen az oktatási 
kormányzat elé tárjunk. Fel kell azonban hívnunk a figyelmet néhány tényre:

Az alapdokumentumok három-négyévente bekövetkező változá sai, a jogsza-
bályi háttérnek az elviselhetőnél gyakoribb módosulása következtében nem csu-
pán a közép- és hosszú távú tervezés válik lehetetlenné az intézményekben, de 
nagyon sokszor a soron következő tanév munkájának feltételei sem tisztázódnak 
az éppen lezáruló tanév végéig. ilyen körülmények között az intézmények és 
fenntartóik megelégszenek a gyors és egyszerűen végrehajtható megoldásokkal, 
nem törekednek arra, hogy az olyan jól bevált és nemzetközi viszony latban is 



Kodály ébresztése

• 65 •

elismert iskolakoncepció megmentésére lépéseket tegyenek, mint amilyen az 
ének-zenei iskola, így az a törvényi keretek változásá nak kedvezőtlen hatása mi-
att ellehetetlenül.

A 243/2003 (Xii. 17) korm. rendelet a nemzeti alaptanterv kiadásáról, beve-
zetéséről és alkalmazásáról ugyan látszólag minden eddiginél nagyobb szabad-
ságot ad az iskoláknak és fenntartóiknak helyi tantervük meghatározásához, ám 
ezt a szabadságot viszonylagossá teszik a 2003. évi lXv törvénnyel módosított 
1993. évi lXXiX. közok tatásról szóló törvény 52. §-ának 3. bekezdésében tetten 
érhető szigo rítások, amelyek a kötelező óraszámokra vonatkoznak, s amelyek 
meghatározzák a 7. bekezdésben szabályozott nem kötelező tanórai keret számí-
tásait is. minthogy a magyar köztársaság 2003. évi költ ségvetéséről szóló 2002. 
évi lXii. törvény 83 §-a csökkentette a tanítási órák számát, a korábbi napi 4,5 
óra helyébe 4 óra, a napi 5 óra helyébe 4,5 óra, a napi 5,5 óra helyébe 5, a napi 
6 óra helyébe 5,5 óra került, visszaállítva ez által az 1999 előtti állapotokat. 
ez a módosítás kedvezőtlenül hat a diákok számára meghatározott kötelező és 
nem kötelező óraszámra és az egyes iskolában tartható kötelező és nem kötelező 
összóraszámra egyaránt.

Az ének-zenei iskolák számára kezelhetetlen helyzetet teremt az l tény is, 
hogy a nem kötelező óraszámok kerete túlságosan is meg van terhelve más, az 
igényesen szervezett és eredményekre törekvő intézményekben elhanyagolha-
tatlan, illetve törvény által kötelezően előírt feladatokkal. ebből a keretből kell 
ugyanis megoldani a nyelvi csoportok szervezésétől kezdve a mindennapi test-
edzésig minden nem kötelező vagy kötelezően választandó tanórát és tanórán 
kívüli foglalkozást. (lásd: közoktatási törvény 52. § 7., 9., 10.)

További korlátokat jelent a tanuló kötelező és nem kötelező óraszáma meg-
emelésének tilalma. (2437 2003. (Xii. 17.) korm. rendelet 6. s-a.)

Rontja az ének-zene helyzetét az is, hogy a nemzeti alaptantervben nem je-
lenik meg Önálló nevelési-oktatási területként, hanem csupán a művészetek 
című műveltségi terület részeként (a tánc és drámával, a vizuális kultúrával, a 
mozgókép és médiaismerettel együtt) kap részesedési százalékokban meghatá-
rozott ajánlást a helyi tantervek készítéséhez, az iskolánkénti óraszámok meg-
állapításához. Ha az összóraszámból való részesedés itt ajánlott arányszámaival 
számolunk, a művészetek címszó alá besorolt 3, illetve 4 tárgy aligha kaphat 
együttesen több óraszámot, mint heti 2-3,6; 3,75-4,05 órát az általános iskola 
egyes évfolyamain, de nem jobbak a várható feltételek a gimnáziumokban sem.

Az ének-zene részesedése az összóraszámból csak más tárgyak rovására nö-
velhető’. A ma jellemző versenyhelyzetben elképzelhetetlennek tartjuk, hogy 
az iskolák képesek legyenek megemelni az ének-zene óraszámát heti 4-5 órára 
a középiskolában felvételi tárgynak számító, illetve majdani érettségi tárgyak, 
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az idegen nyelvek, a már eddig is válságban levő természettudományos tárgyak 
vagy a számítástechnika és informatika rovására. Pedig a nemzeti alaptanter-
vről szóló 243/2003. korm. rendelet 3. §-ának 5/a pontja legalább heti 4 órában 
határozza meg az emelt szintű oktatás óraszámát. A helyi tantervek ismételt 
elkészítését övező tantestületi vitákban az ének-zene értékéhez nem méltó hely-
zetbe kerülhet újfent, s az emelt szintű énekoktatás, az ének-zenei iskola könnyen 
válhat a tantestületeken belüli érdekcsoportok harcának áldozatává.

Ha akad olyan testület, amely mégis képes lenne az emelt óraszámot biztosí-
tani ének-zenéből a nemzeti alaptanterv alapján, azt a következő tanévben csak 
az 1. évfolyamon teheti. A nemzeti alaptanterv fent említett kormányrendelete 
ezt csak felmenő rendszerben engedélyezi, kivéve, ha az intézmény a tanulók 
középiskolai képzését is meg tudja oldani az iskolai teljes létszám részére. (11.§ 
9.) A további évfolyamokon a 28/2000. (iX. 21.) om rendelet és az azt módosító 
10/2003. (iv. 28.) óm rendelet van érvényben. ezek az ének-zene óraszámát 
heti 1, illetve 1,5 órában határozzák meg. ez az alacsonyan tartott óraszám nem 
emelhető meg, mert az iskolák egyébként is szűkös szabad mozgásterét az osztá-
lyonként szervezhető óraszám 2,5 órával történő csökkentése tovább szűkítette.

A nemzeti alaptanterv módosított változatában hangsúlyozott értékek (de-
mokratizmus, humanizmus, az egyéniség tisztelete és fejlődése, a család, haza, 
európa és a világ együttműködésének kibon takoztatása, a szolidaritás és a tole-
rancia, a személyiség kibontakoztatása, a kreativitás), a hangsúlyozott kompeten-
ciák (kommunikációs, szabálykövető, életvezetési, együttműködési technikák), 
valamint a kiemelt fejlesztési feladatok (önismeret, hon- és népismeret, európai 
azonosságtudat – egyetemes kultúra, információs és kommunikációs kultúra, 
testi és lelki egészség) teljes mértékben harmonizálnak az ének-zenei nevelés 
koncepciójával és az ének-zenei iskolák filozófiájával.

kérjük tehát: szíveskedjenek a szükséges törvényi kereteket biztosítani a helyi 
tantervet alkotó iskolák és az azt engedélyező fenntartók számára az ének-zene 
kiemelt nevelési lehetőségként történő alkalmazására.

kérjük, javítsák e tárgy oktatásának, az ének-zenei iskolák fennmaradásá-
nak, újraszerveződésének feltételeit. Részesüljenek az ének-zenei iskolák legalább 
olyan mértékű kiemelt támogatásban, mint a két tanítási nyelvű intézmények. 
(243/2003. (Xii. 11.) korm. rendelet 6§. 2.)

A 246/2003. (Xil 17.) korm. rendeletben közzétett nemzeti alaptantervben 
kiemelt szempontként szerepel a testi és lelki egészség. A rendelet szerint az is-
koláknak minden tevékenységükkel a tanulók egészséges testi, lelki és szociális 
fejlődését kell szolgálniuk. Az egészséges életmódra nevelés magában foglalja 
„az egészséges állapot örömteli megélését és a harmonikus élet értékként való 
tiszteletét”. e célok eléréséhez nélkülözhetetlen az ének-zenei nevelés. kérjük, 
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tegyék lehetővé, hogy e tárgy ugyanolyan kedvező feltételekkel rendelkezzék a 
helyi tantervek készítésekor, mint a mindennapos testedzés kívánalmának eleget 
tevő testnevelés és az iskolai sportkör, amelynek óraszámai függetlenül kezelhe-
tők a tanulók kötelező óraszámától.

A szakterületünknek nincsen az oktatási minisztériumban zenetanár (!) 
képviselője, irányítója és „összekötője”, aki a fent megfogalmazott és további 
kérdésekben szakszerűen és a tantárgy iránti elkötelezettséggel tudna segíteni; 
kérjük tehát az ének-zene tantárgy közvetlen szakmai képviseletének, irányítá-
sának megteremtését.

Ha eltűnik a magyar közoktatásból az ének-zenei iskola, eljelentéktelenedik 
az ének-zenei nevelés, olyan érték vész el, amelyet nem csupán az az európa be-
csült kultúránkban, amelyhez csatlakozni szeretnénk, hanem az európán kívüli 
művelt világ is.

kelt, kecskeméten, 2004. március 6-án, kodály zoltán halálának 37. évfor-
dulóján

Alföldyné Dobozi eszter a kodály iskola igazgatója
erdei Péter a kodály intézet főigazgatója
valamint a szakmai találkozó résztvevői

Kövessük Kodály Zoltán útmutatását
A zenei köznevelés megújítása komoly feladat, kiegészülve a tanárképzés jobbá 

tételével

néhány napja a szörnyű diszkóbaleset tragikus híre rázta meg az egész ma-
gyar társadalmat. Az illetéke sek körültekintő vizsgálatot folytatnak, jogszabályo-
kat módosítanak. sajnos néhány pszichiáteren és agykutatón kívül kevesen teszik 
szóvá a mélyben húzódó, a személyi séget torzító, tudatmódosító narkotikum felé 
vonzódás okait és szörnyű következményeit. (Az anyagi haszonszerzés semmi 
mással nem törődő, manipulatív eszköztárával most nem foglalkozunk.)

A zene szót nem az agresszivitást kiváltó, lealacsonyító és kábító funkciójú 
hangözönre használjuk – mert erre is alkalmas! – hanem az embert felemelni ké-
pes, önmaga jobb valóját megmutató, örök értékre gondolunk hallatán. Jelentős 
kutatási eredmények támasztják alá, hogy a zene már a magzati kortól kezdődően 
nagymértékben elősegíti a két agyfélteke kiegyensúlyozott fejlődését, a kreatív és 
in tuitív képességek kialakítását, a személyiség teherbírásá nak növekedését. Az 
értékes zene művelése és hallgatása semmivel nem pótolható esztétikai és érzéki 
élményt ad, hozzájárul a világ és a teljes ember megismeréséhez, testi, lelki és 
érzelmi életének gazdagodásához.
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Az utóbbi évtizedekben, a világ sok országában kibontakozott egy olyan, sok 
millió gyermeket érintő mozgalom, mely a művészi zenét és a közösségi muzsi-
kálást tette az oktatás alapvető anyagává. ennek következtében – a zenei ered-
ményeken túl – általánosan pozitív társadalmi hatást, fiatalok jelentős szellemi, 
közösségi és erkölcsi fejlődését figyeltek meg. Tehát a jó zene ma éppúgy hat az 
emberre, mintahogyan az évezredek óta, minden társadalomban történt.

mindnyájan tudjuk, hogy ilyen hatékony kincsnek mi is birtokában vagyunk 
– helyesebben: lehetnénk, hiszen Kodály Zoltán életműve ezt feltárta, és az Ő 
nevelési eszméire alapozott zeneoktatási módszer a világ minden táján siker-
rel honosodott meg. Ahogyan az ifjúság testi kondíciójának javítása nemzeti 
érdek, ugyanoiyan fontos a megfelelő feltételek intézményes biztosítása a jövő 
nemzedékének szellemi--érzelmi-erkölcsi fejlődéséhez. Ám zenei nevelésünk 
ma mélyponton van, elért eredményeink összeomlották: nem biztosított a a mi-
nimálisan szükséges heti két énekóra az első nyolc osztályban, az ének-zene; 
tagozatok leépültek, a közösségi éneklés alkalmai beszűkültek, az iskolai kórusok 
működése – amint a felnőtt kórusoké is – csaknem lehetetlenné vált-, és a rádió-
ban ís megszűntek az éneklő ifjúság mozgalom hangversenyei. kikből lesznek a 
jövő zeneszerzői, előadóművészei, és kik ülnek majd a művészetet értő közönség 
soraiban? mindehhez hozzátesszük, hogy az esztétikai nevelés más területein is 
hasonlóan szomorú a helyzet. 

Államiságunk évezrede alatt európában a kultúrát a magasabb minőségű mű-
vészet és az ezzel párhuzamosan haladó tudomány fejlődése biztosította, amit 
fo kozatosan követett az oktatás kiszélesedése és színvona lának emelkedése. 
igaz, hogy alkotmányunk is kimond ja, hogy a „magyar köztársaság biztosítja 
az állampol gárok számára a művelődéshez való jogot”, de az elmúlt évtizedekben 
e jog gyakorlásának számos akadálya volt. Amikor a zenei nevelés és azon belül 
elsősorban a zenei közoktatás tragikus helyzetének javításáért szót eme lünk, 
akkor azt nem csak a szakterület megbecsüléséért, vagy az abban dolgozók hely-
zetének javításáért tesszük. Jövőnk záloga a gyermek, nemzeti felemelkedésünk 
biztosítéka az ő testi-lelki egészsége. A zenei nevelés a társadalom gazdasági 
teljesítőképességének és a nemzeti összetartozás erősítésének egyik alappillére. 
„Amíg a magyar gyerek magyar népdalt énekel, addig magyar marad” – írta 
kodály zoltán. gyermekeink „teljes emberré” nevelésében a zene a leghatéko-
nyabb szövetséges.

A gondok megoldása mindnyájunkat égetően sürgető. Örvendetesnek találjuk, 
hogy új kulturális kormányzatunk állásfoglalása szerint az emberi és kulturá-
lis értékek minden téren hangsúlyt kapnak – ezért hívjuk fel a figyelmet arra, 
hogy a zenei köznevelés megújítása alapvető és elodázhatatlan feladat, amelynek 
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teljesítéséhez a tanárképzés színvonalának visszaállítását is elengedhetetlennek 
tartjuk.

Felajánljuk a magyar kodály Társaság és a kóTA (kórusok, zenekarok és 
népzenei együttesek szövetsége) szakmai segítségét.

szőnyi erzsébet
nyugalmazott tanszékvezető egyetemi tanár
kossuth-díjas zeneszerző, A magyar kodály Társaság elnöke
kollár éva
egyetemi tanár, liszt-díjas karnagy, a kóTA elnöke

Elnöki összefoglaló
szőnyi erzsébet elnök, 2012. május 5-én elhangzott, közgyűlési beszámolója

Tisztelt Közgyűlés, Hölgyeim és Uraim
Bár jelen hivatalomat a Társaság szorult helyzetében – elődöm hirtelen le-

mondása miatt – csak rövid időre vállaltam, mégis közel 3 év lett belő le. Az 
adódó sok nehézség miatt nem volt könnyű ez az időszak, ám ennek ellenére be 
kell vallanom, szép munka volt, visszatekintve rá: örömmel tölt el. köszönhető 
ez a szoros csapatmunkának, melyet az elnökség az egész említett időszakban 
elvégzett.

köszönet Kodály Zoltánnénak, hogy támogatta és lankadatlan figyelemmel 
kísérte munkánkat, elődeimnek e tisztségben, Szokolay Sándornak és Dr. Bónis 
Ferencnek, hogy társadalmi rangra emelték a magyar kodály Társaságot, tag-
ságunknak, hogy részvételükkel – és tagdíjaikkal – támogatták a Társaságot, 
köszönet az elnökségnek az összmunkáért, azon belül külön ár. Márkus Miklósné 
Natter-Nád Klárának a mkT Hírei magas színvonalú szerkesztéséért, és – last 
but not least – dr. Ittzés Mihálynak felbecsülhetetlen segítségéért. mindezek nél-
kül nem lenne a mkT ma az, ami.

Jelen beszámolóm első része az idei, 2011/12-es szezonról szól. szokás szerint 
havonta tartottunk elnökségi üléseket, melyeken az aktuális tennivalók mellett 
mindig szóba kerültek az éppen időszerű problémák, a sajtó, a média terüle-
tünkre tartozó megnyilatkozásai, az iskolákban, általában a zenei élet területén 
észlelhető pozitív vagy negatív megnyilatkozások, azok hatása az általános zenei 
közérzetre, a részünkről történő beleszólás lehetőségei, azok eredményessége 
vagy esetleges sikertelensége. A legnagyobb gondunk az oktatási reform kapcsán 
a zenei nevelés szerepének felülvizsgálata volt Bár ezen a területen a főható-
ságtól sok biztatást kaptunk, szorgalmazásunknak nem lett látható eredménye. 
Úgy gondoljuk, hogy a művészeti nevelés óraszám eddig csak a tervek és a sajtó 
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vonatkozásában mutatkozik meg, az idő telik, de konkrét javaslat máig sem szü-
letett. Az országos vitára közreadott tanterv pedig beláthatatlan ideig nem juthat 
be a mindennapi gyakorlatba. itt a tanév vége és semmi jele annak, hogy ősszel 
pozitív változás következne.

December i6-i megemlékezésünket nagy örömünkre a kodály emlékmúzeum 
előadótermében tarthattuk. Dr. ordasi Péter, elnökségünk tag ja, a debreceni 
egyetem zenei tanszékének tanára: a szegedi Bartók kórus karnagya beszélt ko-
dály zoltánról 129. születésnapja évfordulóján, köz reműködött sebestyén márta, 
lee Bareum a kecskeméti kodály intézet növendéke és a Diósdi női kar, sirákné 
kemény kinga vezényletével.

Részt vettünk a Xi. magyar karvezetői konferencián, könyvbemutatókon, 
tudományos konferenciákon, kiállításokon, megemlékezéseken, jubileumokon, 
melyek kodály zoltán életművéhez tartoznak. mindezekről rendszeres ismer-
tetés, beszámoló olvasható a mkT Híreiben.

március 6-án megemlékezést tartottunk mesterünk sírjánál a Farkasréti te-
metőben; dr. szalay olga, elnökségünk tagja, a mTA zenetudományi intézetének 
munkatársa, népzenekutató emlékezett; közreműködött a zeneakadémia népze-
ne szakának hallgatója és a kecskeméti Református gimnázium kamarakórusa 
Jámbor zsolt vezetésével. március 26-án a fukusimai kodály kórus adott koncer-
tet a kodály múzeumban Furiya miyako vezényletével. március 31-én tartottuk 
a kodály zoltán nevét viselő iskolák „kodály zoltán kamaraének találkozó”-ját a 
budapesti marczibányi téri kodály zoltán ének-zenei Általános iskola hangver-
senytermében mesterünk születésnapjának 130. évfordulója emlékére. érdemes 
felidézni, hogy honnan jöttek résztvevő kórusok: győr, komló, nyíregyháza, 
kecskemét, Tatabánya, Debrecen, székesfehérvár, szob, Budapest.

Jelenleg az országos idegennyelvű könyvtárban van dr. eősze lászló által 
összeállított kodály kiállítás és annak kapcsán – a 130. évfordulóra emlékezve – 
előadások folynak kodály zoltánnak idegen nyelvekre írott kórusműveiről, Tardy 
lászló (latin) és ittzés mihály (angol, olasz) elemzése alapján.

Röviden, mintegy címszavakban összefoglalva az elmúlt három évet, azzal 
kell kezdenem, hogy a 2009. május 9-i rendkívüli közgyűlés össze hívása annak 
a következménye volt, hogy bírósági végzés alapján Társa ságunkat közhasznú 
szervezetté minősítették. ennek folytán minden évben közgyűlést kell tartani, 
így került sor a mostanira is. miután a mkT 1978-ban alakult, ez az új státusz 
megerősítette eddigi 30 éves működé sében.

eljött az ideje annak is, hogy több hajdani ének-zenei általános iskola 50 éves 
jubileumához érkezett; s ahová hívtak oda el is mentünk. még folytatódnak a 
megemlékezések, a közeljövőben éppen Dunapatajon.

Figyelemmel kísértük a nemzetközi kodály Társaság tevékenységét, 
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beszámolókat hallgattunk a kecskeméti kodály szemináriumokról._A havonta 
tartott elnökségi üléseken vendégül hívtuk a különféle szervezetek elnökeit: a 
magyar muzsikus Fórum, a magyar zeneszerzők egyesülete, a magyar zenei 
Tanács, a nemzetközi kodály Társaság vezetőit, elnökeit. Hosszas próbálkozás 
után elfogadta meghívásunkat a kulturális tárca is (gloviczky helyettes államtit-
kár úr személyében); mindezek a megbeszélések igen tanulságosak és érdekesek: 
voltak.

Folyamatos kapcsolatunk van a Hungaricum szövetséggel, remélve, hogy egy-
szer majd eredményre jutunk, vagyis a kodály módszer nemzetközi védjegyet 
kap – szlogen – „érték a mérték”. A sajtó szerint a Parlament már tárgyalta ezt 
a törvénytervezetet.

négy helyen vannak tagcsoportjaink, kecskeméten, szegeden, Pécs-Baranya 
néven, nyíregyháza-szatmár-Bereg megyében és veszprém-Felső Dunántúlon. 
ezek körében előadások, hangversenyek, megemlékezések, vetélkedők, kórus-
találkozók jönnek létre. e beszámoló után az egyes csoportok vezetői – akik 
egyúttal elnökségünk tagjai is, – rövid összefoglalót adnak saját munkájukról.

legyen szabad megemlítenem, hogy 2011 januárjában nyílt levelet írtunk a 
magyar zenei nevelés és a magyar zenekultúra ügyében a kormányhoz és a Parla-
menthez. Több próbálkozásunk után végül ezt a magyar nemzet megjelentette, 
de felsőbb szinten nem lett visszhangja. 

Társaságunk fennállásának 30. évfordulójára jelent meg a mkT Hírei külön 
kiadása „kodály zoltán nevét viselő kórusok és iskolák” címmel, mely antológia 
10 önálló kórus és 20 iskola történetét tartalmazza hiteles adatokkal, gazdag 
fényképanyaggal színesítve. A kötet szerkesztője dr. márkusné natter-nád klá-
ra hosszú idő alatt alapos munkával gyűjtötte össze a megjelent anyagot, ezzel 
mindenki előtt dokumentálva az elmúlt évtizedek sikeres munkáját. A korábban 
említett „nyílt levél” falra hányt borsója helyett örüljünk annak, hogy van mire 
büszkének lennünk. Társaságunk azon fáradozik, hogy lássuk meg a csendes, 
kitartó munka eredményeit, és – amíg erőnk engedi – küzdjünk a folytatásért. 

éppen a folytatás felé halad az a kezdeményezés, hogy a kodály Biciniumok és 
Triciniumok CD-re kerüljenek, ezzel példát mutatva azok felé, akik a minőség-
nek még nem érték el azt a fokát, melyet majd a lemezeken hallható énekkarok 
mutatnak fel.

A három év történetéhez az is tartozik, hogy a köröndi ház hosszan elhúzódó 
tatarozási munkálatai miatt nem tudtuk éppen soron következő rendezvénye-
inket ott tartani, ezért egy alkalommal a terézvárosi Avilai nagy szent Teréz 
templomban, másodszor pedig a Fasori Református templomban voltak a dec. 
16-i ünnepségek. A Régi zeneakadémia irodának ugyan biztos pont volt, de el-
nökségi ülést volt, hogy az „eötvös 10” nevű épületben kellett tartanunk. mindez 
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azonban nem zavarta sem az iroda, sem az elnökség munkáját. köszönet érte 
Kende Zsuzsanna titkárnőnknek, 

mielőtt átadom a szót tagcsoportjaink vezetőinek, megköszönöm az Önök 
megtisztelő figyelmét, munkatársaimnak hivatalbeli szolgálatom idején meg-
mutatkozott töretlen, példamutató együttműködését.

kívánom, hogy a következő elnökség is ugyanolyan odaadással fejtse ki tevé-
kenységét, mint az eddigi, hogy együtt mondhassák, amit a görögök a minden-
kori vándorral:

„viDD HÍRÜl A sPÁRTAiAknAk: megCselekeDTÜk, AmiT megkÖ-
veTelT A HAzA”.

Szőnyi Erzsébet

Ígéretek mindig voltak, most is vannak. Az oktatást irányító hivatalok és hiva-
talnokok felelősége, hogy megfelelő oktatási feltételek nélkül mivé lehet kodály 
zoltán 100 éves terve. Az idő múlik, az eredmény, a cél egyre inkább ködbe vész. 
várjuk az ígéretek beteljesítését! még nem késő. még nem veszett el minden. még 
él az a nemzedék, mely első kézből kapta a tudást, az útravalót.

Bíztatásul álljon itt a már idézett nyíregyházi Cantemus kóruscsalád alapító-
vezető karnagyának rövid, egyszerűen megfogalmazott közérthető összefogla-
lása a kodály módszer lényegéről.

A Kodály-módszer
Amikor a kodály-módszer kifejezést halljuk, sokunkban felötlik, hogy valami 

zenei módszertani dologról lehet szó, eszünkbe jut a szolfézs, a szolmizáció kife-
jezése. valóban: kodály jelentős hangsúlyt fektetett a fent említettek elsajátítá-
sára is, de módszere jelentősen túlmutat a zeneoktatáson: társadalmat, nemzetet 
épít. Tanítását nehéz összegezni, hiszen ő maga nem tartotta fontosnak egy 
összegző mű létrehozását, nézeteit, álláspontját interjúkból, kisebb írásokból 
ismerjük. A módszer lényegét Ádám Jenő fektette le írásban a „módszeres ének-
tanítás” című művében, mely a kodállyal közösen kidolgozott általános iskolai 
zeneoktatási tervet tartalmazza. Ádám a módszert ebben a műben magyar mód-
szernek nevezte, mégis kodály-módszerként vált világhírűvé.

mik is a kodályi zenepedagógia legfontosabb elemei?
kodály zenepedagógia munkásságának máig legelterjedtebb eleme a 

szolmizáció és a kottaolvasás elsajátítása. maga a szolmizáció nem kodály ta-
lálmánya. egy arezzoi, itáliai bencés szerzetes találta ki a Xi. században, a szó-
tagokat egy szent János himnusz sorainak elejéről levéve, ezt a módszert az 
évszázadok alatt hol elővették, hol elfelejtették, hol így, hol úgy használták. ko-
dály a maga idejében újraalkotta: a szolmizációs nevet (dó, ré, mi, fá, szó, lá, ti, 
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dó) nem rezgésszámhoz, vagyis adott hangmagassághoz rendelte hozzá, hanem 
a hang nak az adott hangsorban elfoglalt helyéhez, ezzel a hangnak a környező 
hangok alapján történő azonosítását is lehetővé téve. ezáltal bármely hangra, 
mint alaphangra (a „dó”-ra, a hangsor dallami és/vagy harmóniai szempontból 
legfontosabb, fundamentális hangjára) felépíthető a hétfokú hangsor.

emellett megalkotta a ritmizálás rendszerét is: emile-Joseph Chévé-től vette 
át a ritmikus alapegységek nevét (tá, titi).

A kodályi zenepedagógia másik lényeges eleme a magyar népdal fontosságá-
nak hangsúlyozása. Fontos kiemelni, hogy kodály mennyire meghatározónak 
tartotta a magyar kultúra, a magyar népdal szerepét a zeneoktatásban: „Eddig 
az iskola azt mondta a népnek: ami te tudsz, az semmi. Feledd el, verd ki a fejedből. 
Majd én jobbra tanítalak,. Mi azt mondjuk a népnek: Amit tudsz, nagy érték, az ősök 
hagyománya, a magad lelke igazi kifejezése.... Becsüld meg,... mert ha többre akarsz 
menni, csak erre építhetsz.” ezzel megalkotta a magyar kultúra alaptörvényét, az 
ősök hagyományaihoz való visszatérést, a magyar kultúrából való táplálkozást. 
népdalfeldolgozásaival, oratóriumaival ő maga is visszatért a forráshoz.

ugyanakkor fontosnak tartotta a rokon népek dalainak megismerését is, ha 
pedig ezekben már jártas a növendék, akkor térjen át idegen népek dalaira, és 
ha lehet, az adott nép nyelvén énekelje azt.

kottaolvasás, intonációs tisztaság, egymásra figyelés és formaérzékelés; hasz-
nálatuk a mindenkori pedagógus módszertani felkészültségét feltételezi, az ő 
döntéseitől függ. kodály a zenetanítás módszeréhez olyan, a pedagógiában al-
kalmazható, egyre növekvő kihívásokat tartalmazó gyakorlatsorokat javasolt, 
amelyek a kisiskolás kortól egészen a zenei Felsőoktatásig vezetve — tehát közok-
tatási és azon kívüli használatra egyaránt alkalmas anyaggal —, élményszerűen 
szolgálják a zenei képességek fejlesztését. ezek a pedagógiai célzatú, de gyakran 
ezen messze túlmutató jelentőségű zenei gyakorlatok, egy- és kétszólamú kis 
remekművek (Bicinia Hungarica, Ötfokú zene, 333 olvasógyakorlat, 33 kétszólamú 
énekgyakorlat, stb). A gyakorlatokat kiegészítette a John spencer Curwen által a 
XiX. században kialakított kézjeles rendszerrel, ahol mozdulat is segíti az adott 
skálahang rögzítését. nem beszélve a 20-as években indult, kodály által alkotott 
elsősorban gyermekkari irodalomról, mely a módszer másik oldalát erősíti: örö-
möt találni a muzsikálásban, művészetet alkotni tanulás közben.
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De mi is a módszer lényege?
- a zenének központi szerepe legyen a nevelésben 
- a zenei analfabétizmus akadályozza a zenei műveltség fejlődését és a hang-

versenyek látogatottságát 
- a zeneoktatást meg kell javítani a tanítóképzőkben 
- már gyermekkorban el kell kezdeni a gyermekeket a zenére nevelni, és csak 

legjobb zenei anyagot szabad nekik adni a megfelelő szinten
- a napi éneklés ugyanolyan fontos, mint a napi torna a gyerek zenei anya-

nyelve a magyar népzene legyen az emberi hanggal, az énekléssel jussunk el a 
zenei tehetségekhez

- nagyon fontos a karéneklés, ehhez külföldi remekműveket kell felhasználni, 
a magyar nyelvű kórusirodalmat a magyar zeneszerzők teremtsék meg a népzene 
felhasználásával

- a zene tanítása állami feladat, ezért a kormánynak pénzt kell rá fordítani.

Vajon mi az, amit a zenei nevelés adhat a társadalomnak?
A kodályi elvekre épülő zeneoktatásban a diákok nem csak zenei jártasság-

ra tesznek szert, hanem az egész életükre kiható készségeket – úgymint alkal-
mazkodás, együttműködés, műveltség — sajátítanak el. kodály azt vallotta: „A 
zenével nemcsak zenét tanulunk. Az ének felszabadít, bátorít, gátlásokból, félénk-
ségből kigyógyít. Koncentrál, testi-lelki diszpozíción javít, munkára kedvet csinál, 
alkalmasabbá tesz, figyelemre-fegyelemre szoktat.”

Barkóczi és Pléh (1977) 1969-1972 között kétszer két alsó tagozatos iskolai 
osztályra kiterjedő vizsgálatot végzett, amely az alacsonyabb/magasabb szocio-
ökonómiai státusz és a zenei/nem zenei tantervi oktatás összefüggéseit feszeget-
te. A vizsgálat a zenei tagozatos osztályok diákjai körében általános intellektu-
ális, motivációs és kreativitásban tapasztalt fejlődési folyamatokra mutatott rá. 
A főbb eredmények a következők:

- a zenei nevelés fejlesztő hatása a kreativitásban egyértelmű volt;
- az alacsonyabb szociális helyzetű zenei csoport tagjai ebben a tekintetben 

elérték/felülmúlták a jobb helyzetű nem zenei csoport tagjainak teljesítményét; 
- a zenei képzés hatására az alacsonyabb státuszú gyerekek intelligencia-szer-

kezete kiegyensúlyozottabbá vált (csökkent a verbális és nonverbális komponensek 
aránytalansága),’

- a zenei nevelés hatására nőtt az intelligencia és a kreativitás korrelációja (a 
zeneis gyerekek kreatív teljesítménye hozzáfejlődött saját intelligencia szintjükhöz);

- a zeneis csoportoknál a képzés során gyengült a szociális helyzet és az in-
telligencia közötti korreláció; 
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-a zeneis gyerekeknél a kreativitás emocionális érzékenységgel és belső kont-
rollos jegyekkel kapcsolódott össze.

mindemellett napjainkban is megfigyelhető a zeneiskolákban nevelkedő gyer-
mekek és a normál oktatásban résztvevő diákok közötti különbség. Pedagógu-
sok beszámolói alapján a zeneis diákok fegyelmezettebbek, alkalmazkodóbbak, 
együttműködőbbek, megbízhatóbbak, hiszen a közös muzsikálás alkalmával 
elsajátítják a csapatban való munkavégzést, ahol nem a másik túlszárnyalása, 
hanem a másikkal való együttműködés, a közös munka, a közös érdem jut ki-
emelkedő szerephez. nem is beszélve arról, hogy a zenét tanuló diákok döntő 
többsége a szabadidejét tekintve is színvonalas elfoglaltságot talál a zenében. ma 
már köztudott dolog, hogy a muzsika segítségével olyan zárt pszichéjű, rendel-
lenesen rezdülő beteg emberek világába is be lehet jutni, akik enélkül akár egy 
életen át önmaguk foglyai lennének, így a zeneterápia lassanként a nyitott gon-
dolkodású pszichológusoknak, pedagógusok elfogadott és ajánlott segédeszköze 
lett.

 


