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Baráth Zoltán - Bekényi József: A zeneoktatásról – bevezetés 

 

Az oktatás mindig kitüntetett figyelemmel fordult a művészetek, ezen belül természetesen a 

zene oktatása felé, de a többi oktatási területtel összefüggésben ebben is az adott 

társadalmi környezet, a technikai fejlettség volt a meghatározó. 

Az infokommunikációs technológiával olyan változások történtek/történnek az 

iskolarendszerben amerre nem egyszerű felkészülni az oktatás intézményeinek, de még 

nehezebb a művészeti oktatásnak, a zeneiskolának. 

Átalakul a tanulási környezet és változnak a gyerekek, akik az IKT eszközeinek széleskörű 

alkalmazásával az előző generációkhoz képest alapvetően más lehetőségekkel 

rendelkeznek az információhoz való hozzáférésben. A most zeneiskolába járó gyerekek már 

digitális bennszülöttek, akiknek megszületésekor már létezett az internet, és olyan közegben 

nőttek fel, ahol a digitális eszközök mindennapos használatúak voltak. Számukra nem okoz 

gondot ezek készségszintű használata. A generáció tagjai már teljes egészében 

beleszülettek abba a világba, amelyet egyre inkább meghatároznak a különböző digitális 

technológiák  

A hagyományos zeneoktatás – néhány egyedi eset kivételével - nem képes kezelni ezt 

kérdéskört, amelynek oka elsősorban a felsőoktatásban, s a tanár továbbképzésben 

keresendő. 

Megváltozik az iskola és a tanár hagyományos szerepe, amely megváltoztatja a gyermekek 

oktatással szemben támasztott elvárásait is. A tanár szerepe átminősül; a tudás kiváltságos 

közvetítőjéből a tanulás tartalmi és szervezési feladatai valamint a segítség és motiválás a 

feladata. Ezzel a tanár és tanuló közötti határvonal fellazul, szélsőséges esetben meg is 

szűnhet. Az oktatás célja nem pusztán a tárgyi ismeretek átadása, hanem egy olyan 

rugalmas gondolkodásmód kialakítása, mely révén a tanuló képes az önálló 

problémamegoldásra, véleményalkotásra, tanulmányi felelősségvállalásra. Az alapképzés - 

ebben az értelemben - tulajdonképpen a „tanulnitudást”, vagyis az ismeretszerzés módjának 

elsajátítását jelenti.  

Ezzel kapcsolatban beszélünk kompetenciákról.  

A kulcskompetenciák közül a hagyományos zeneoktatás mindegyikre lényeges hatással van.  

 

A kulcskompetenciák zeneoktatásba történő transzformálása többféle szükséglet 
alapján alakult ki. Ilyenek: 

- A kreativitás felfedezésének, megtartásának és fejlesztésének szükséglete. 

- Az oktatás szocializáló szerepének megerősítése. 

- Az EQ az érzelmi intelligencia fejlesztésének szükségessége. 

- A mai zene megismerésének, használatának szükséglete. 

- A tanárokkal szembeni elvárások (néhányat kiemelve): 

- szakmai módszertani ismeretek folytonos frissítése, 

- pedagógiai módszertani ismeretek folytonos frissítése, 

- élethosszig tartó tanulás képessége, és a tanulás tanításának 
szükségessége, 
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- a korszerű eszközök használatának szükségessége. 

 

Ezek közül a számítógépes zene tárgy különösen erős hatással van az infokommunikációs 
kompetenciára, az önálló tanulásra, a kezdeményezőképességre és a vállalkozói 
kompetenciára.   

10-15 évvel ezelőtt még arról kellett meggyőzni, elsősorban a zeneművészetben dolgozó 
tanárokat, hogy a számítógépnek fontos szerepe lehet/van az ének és zeneoktatásban. Ma 
már ez nem kérdés, de ennek ellenére ezen a területen nem sok minden történt. A felsőfokú 
képzésben nemrégen foglalkoznak a programok megismerésével, megtanításával. Tehát 
programkezeléssel és nem azzal, hogy hogyan lehet a programokat zenei célokra használni.  

Lehet-e korszerű az az ének vagy elméletoktatás, amelyik nem használja ki az internet 
elérésű digitális táblák adta lehetőségeket? 

Lehet-e korszerű ének-zenetanár az, aki nem ismer zenei szoftvereket? 

Lehet-e korszerű az a felsőfokú képzés, amely nem oktatja a zenei alkalmazások 
felhasználásának korszerű lehetőségeit? 

Az alapfokú zeneoktatásban résztvevők csekély része rendelkezik olyan képességekkel és 

tudással, amelyek birtokában eredményes lehet a szakképzésbe való továbblépés. A 

gyerekek nagy része a zenélés öröméért, az általános műveltség megszerzéséért jár 

zeneiskolába, de sok esetben sajátos nevelési igényű vagy fogyatékos gyermekeiket 

terápiás céllal hozzák a szülők zenét tanulni. 

Lassan az egész világon kiderült – miután nagyon sok helyen végeztek hatásvizsgálatokat – 
a művészetoktatás transzferhatása. Tehát mi akkor is nagyon fontos munkát végzünk, 
amikor a gyerekből nem lesz művész, még jó előadó se, mert a művészetek az agyban, a 
személyiségben olyan fontos területeket fejlesztenek, amire nagyon nagy szükség van. 

Ennek a területnek az oktatásához szükséges tanári kompetenciák:  

- empátia (nagy!) 

- kreativitás 

- pedagógiai ismeretek (a sajátos nevelési igényű és hátrányos helyzetű gyermekek 
területéről is) 

- ugyanúgy a szakmai módszertani ismeretek 

 

A képzés során rendkívül fontos a társas zenélés, amely már akár minimális 
hangszertudással is zenei élményhez juttathatja a gyerekeket. A kamarazene a következő 
személyiség-kompetenciákat fejleszti: a vezetni tudást (szóló játék), a kiszolgálást (kíséret), 
és az együttjátékot (tutti vagy kórus). 

Ezért fontos, hogy az iskola együtteseket hozzon létre. A kamarazenélés épüljön be a 
mindennapi képzésbe. Különösen a vidéki, kisebb városokban működő iskoláknál fontos, 
hogy az együttesek alapját képező „tücsök” stb. csoportokat kiépítsük egy majdani felnőtt 
együttes utánpótlásaként. Ezzel a későbbiekben hangszerét később is önállóan használni 
tudók létszámát növeljük.  

 

A kreativitás minden képzés során kiemelt jelentőségű. A zeneművészeti ágban is különösen 
fontos lenne az improvizáció, mint segédeszköz a hangszeres tanulásban. Az improvizáció 
segít a zene belsővé válásában, később is lehetővé teszi a hangszeres játékot. Nem kell 
kotta! A már felnőtt, valaha zeneiskolás ismét előveheti hangszerét. Könnyebben 
visszakerülhet a kottaolvasók közé 



Magyar Zeneiskolák és Művészeti Iskolák Szövetsége - 2013. 

 4 

A valamikor tanult művek a belsővé válását segíti a kisgyermekeknél a Kokas módszer és az 
Apagyi-Lantos féle Komplex Művészeti nevelés koncepció. Az említett módszerek a világon 
egyedülálló módon fejlesztik a gyermeki személyiséget a művészetek segítségével, mégsem 
épültek be a rendszerbe. 

 

A kreativitás fejlesztésének szükségessége! 

Életünk bonyolultsága miatt számtalan nem várt, új jelenséggel találkozunk. Mindenre nem 
tudjuk felkészíteni a gyerekeket, ezért a változásra, az új szituációk kezelésére kell 
koncentrálnunk. 

A legtöbb kreativitás a tanításhoz kell.  

Egy kis statisztika ahhoz, vajon van-e a korai alkotókedvnek valamilyen nyoma? 

Felmérés, hogy a Farkas Ferenc Zene- és Aranymetszés Művészeti Iskola növendékei  
(426 fő) közül hányan improvizálnak, komponálnak? 

komponálnak:  27-en  (6,34%);  

improvizálnak   52-en  (12,21%);  

átlagéletkor   13 év. 

 

Reagál erre a zeneoktatás? 

Nem szerencsés, hogy a felsőoktatásban, a klasszikus hangszeres-énekes zeneoktatásból 
hiányzik az alkotás deklarált lehetősége. A tantárgy szerkezetből hiányzik az improvizálás, 
komponálás. Lehet, hogy vannak erre utaló nyomok, azonban a professzionális az lenne, ha 
ez felmenő rendszerben működne. 

Vannak, akik tagadják, hogy a kisgyermekek képesek lennének zenét alkotni. Azt mondják, 
amíg nem alakul ki a zenei fantázia és belső hallás, addig ez nem lehetséges. A zenei 
fantázia és belső hallás pedig művek megtanulásával, hallgatásával, szolfézs és zeneelmélet 
tanulással alakulhat ki, hosszú idő múlva.  

Létezik-e zenealkotás fiatal korban? Vannak nézetek miszerint a zenealkotás megtanult 
elemek összerakása, újraalkotása. E nézet alapján nem lehet újat alkotni anélkül, hogy ne 
alakultak volna ki bizonyos mértékig ismeretek, készségek, képességek. Nem volt módszer, 
nem volt lehetőség a zenealkotáshoz szükséges belső fantázia korai fejlesztésére. 

Ez az egyik ok, hogy a magyar zeneoktatásban a zeneművészeti szakközépiskolában 
kezdenek csak zeneszerzést tanítani.  

A számítógépes zene tárgy teszi lehetővé, hogy már kisebb korban képesek legyenek a 
gyerekek a zenealkotásra. Arra épít, hogy szinte minden gyermek közelében ott van a 
számítógép, ami az elképzelt zenei anyagot rögzítheti. Nem baj, ha az első időkben az 
elképzelt és rögzített anyag pontosan nem fedi egymást. A tárgy egyik célja pontosan az, 
hogy az elképzelt és rögzített zenei anyagot közelítsük egymáshoz. 

 

A művészi és művésztanári pálya szükséges személyiségjegyei 

Nem érdemes külön művészi előadói pályáról beszélni. Azért nem, mert a felsőoktatásból 
kikerülők legnagyobb része nem tud boldogulni pusztán előadóművészként. Ez egész 
Európára, sőt az egész világra vonatkozik. Az a néhány művész, aki ezen a területen 
boldogul, a fellépések mellett általában tanít. Tehát a tanításhoz szükséges kompetenciák a 
meghatározók. Ebből a szempontból nem különbözünk az általános képzésben tanítóktól. 

Alapvetően két részre osztható a szaktanításhoz szükséges kompetencia-portfólió: 

- szaktudáshoz szükséges kompetenciák 
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- tanításhoz szükséges (pedagógiai) kompetenciák  

Ez az a terület, amelyet mások már alaposan kielemeztek. A zenetanítás területén is 
ugyanazok a feladatok, ugyanazok a problémák jelennek meg.  

A hangszeresek/énekesek azt mondják, hogy ők tulajdonképpen egész életükben 
gyakorolnak, tehát az élethosszig tartó tanulás, és a helyes otthoni gyakorlás megtanítása 
már századok óta jól működik. Mégis az a tapasztalat, hogy ez a csoport konzervatív, a 
megszokott gyakorlatot követi és nincs felkészülve a mai kor gyors változásaira.  

 

Korunk felgyorsult tempójában egyre kevesebb idő jut az elvégzendő és megtanítandó 
darabokra, amelyekből ráadásul egyre többet is kéne megtanulni. Így szükség van arra is, 
hogy a leadott anyag gyorsan épüljön be a gyerekek tudástárába, amihez azt nagyon 
színesen, többoldalúan, érzékletesen kell bemutatni. Mindezekhez nagy lehetőségeket rejt 
és elkerülhetetlen a számítógépes eszközök használata.  

 

Összefoglalás 

A művészetoktatásban mindmáig meghatározó az interperszonális kapcsolat. Ez az oktatási 

mód és fennmaradása napjainkig különösen a zeneoktatásra érvényes, hiszen annak 

totalitásra törekvő jelrendszere csak így adható át.  

Az IKT nyilván nem pótolhatja a manuális gyakorlást, skálázást, hangképzést, etűdözést, de 
sok segítséget nyújthat a művek keletkezéstörténetéhez, a különböző előadásmódok 
meghallgatásához. 

Ugyancsak kiváló lehetőség a tanulási technikák, (pl. a szemmozgás nyomon követése a 
lapróljáték során) elemzésére, optimalizálására. 

 

Kérdés, hogy a művészetoktatás tudja-e hasznosítani az információözön és a technikai 

lehetőségek eme kezelhetetlennek látszó komplexumát. Hogy lehet művészetnek nevezni a 

számítógép "művét", vagy át kell értékelni a művészetről alkotott fogalmainkat? 

Hogyan lehet integrálni a művészetoktatás individualitását, a hagyományos mester-tanítvány 

kapcsolatot, a tanítás, az előadás megismételhetetlenségét, a "bármit, bárhol, bármikor" 

technikai lehetőségével. 
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Buzás Zsuzsa: Információs és kommunikációs eszközök  

alkalmazásának lehetőségei a zeneoktatásban 

 

Bevezetés 

Az elmúlt évtizedek technológiai fejlődése alapjaiban változtatta meg a XXI. század 

emberének mindennapjait, jelentős hatást gyakorolva az élet minden területére. Az IKT 

eszközök használata egyre elterjedtebb és egyre nagyobb igénnyel jelenik meg. Az új 

technológia eszközeinek széleskörű alkalmazása a felnövekvő generációikra is jelentős 

hatást gyakorol, akik az előző generációkhoz képest alapvetően más lehetőségekkel 

rendelkeznek az információhoz való hozzáférésben, új interakciós csatornák nyíltak meg 

számukra, másképp gondolkodnak és különböznek a környezetünkből érkező ingerek 

feldolgozásában is (Prensky, 2001).  

Az oktatási szféra is egyre inkább követi e változásokat. Az interaktív tábla, az oktatási célú 

szoftverek, vagy az online tartalom megosztás ugyanakkor még keresi a helyét; várja a 

nevelési kultúrába történő beintegrálódását. A mérés-értékelés területén is megjelent a 

gépesített technológia, folyamatosan fejlődik és ugyanúgy szerepének megtalálására vár, 

mint a többi modern eszköz és eljárás.  

Jellemző azonban, hogy a különböző tantárgyi és kompetenciaterületeken eltérő ez a 

fejlődés. Az idegen nyelvek, a matematika, vagy a természettudományok oktatása során az 

IKT eszközök alkalmazása gyakoribb, pedagógusaik jobban használhatónak ítélik őket 

tanóráikon, mint akár az általános iskolai ének-zene tanárok, akik kevésbé hasznosnak 

tartják alkalmazásukat (Lakatosné, 2010).  

A tanárképzésben sem jellemző, hogy az információs és kommunikációs technológiák 

tantárgyként szerepeljenek, általában más tantárgyak részeként oktatnak ilyen jellegű 

ismereteket (Kárpáthy, 2008).  

A technológiával támogatott oktatás, a digitális tananyagok létrehozása, a nyitott tanulási 

környezet kihívást jelenthetnek a hagyományos tanítási módszereket alkalmazó tanároknak. 

A hagyományos zenetanítási módszerek használatát kiegészíthetik a különböző digitális 

eszközök, amelyek így párhuzamosan fejlesztik a Nemzeti Alaptantervben előírt digitális és 

kulturális kulcskompetenciákat. Ugyanakkor a digitális kompetenciát alkotó készségek, 

(például az elektronikus információk, adatok keresése, feldolgozása, a megfelelő 

segédeszközök - prezentációk, grafikonok, táblázatok - alkalmazása, vagy internetes oldalak 

elérése) fejlesztését célzó ének-zene vagy szolfézs tantárgyakhoz kapcsolódó tartalmi és 

fejlesztési feladatok megjelenése a tantervekben kevésbé kidolgozott.  

A kodályi eszmék alapjain nyugvó hazai zeneoktatásunk világszerte méltán elismert. Kodály 

Zoltán és tanítványai munkásságához kötődő zenepedagógiai módszert a világ számos 

országában alkalmazzák sikerrel, ennek bizonyítéka, hogy évről-évre számos külföldi 

zenepedagógus és hallgató érkezik hazánkba a módszer tanulmányozásának céljából.  

Kodály elképzelése az antik görög mintát követi, ahol a zene, a zenei tevékenység állt a 

nevelés középpontjában. A koncepció alapja a magyar népdal, eszköze a relatív 

szolmizáció, ami megkönnyíti a kottaolvasást, és kialakítja a gyermekben az egy alaphoz 

tartozó hangnemi összefüggés érzetét. Ugyanakkor Kodály nem csupán a zenei képességek 

fejlesztését célozta meg, hanem „minden szellemi javak legjavát kívánta a gyerekek 
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neveléséhez: zenét a legszebb zenével, irodalmat értékes irodalommal, költészetet valódi 

költészettel, művészetet ihletett művészettel” (Kokas, 2004). A Kodály koncepció tehát ma is 

sikerrel alkalmazható, ha a módszer egyes elemeit ötvözzük a digitális technológia 

vívmányaival, például digitális tananyagok létrehozásával. 

 

A digitális kultúra jellemzői 

A XX. és XXI. századokban bekövetkezett technológiai fejlődés következtében egyre 

nagyobb szakadék keletkezett a generációk között. A kutatók a különböző generációkat nem 

csupán születési évük szerint azonosítják, hanem az egyes korosztályok által képviselt 

attitűdök szerint is csoportosítanak. Az 1925-1945 között született Veterán, Érett vagy Építő 

generáció tagjai idős korban kezdték el használni a számítógépet, vagy az internetet, ami 

nehézséget, kihívást jelenthet a számukra. Nem jártasak a legújabb technológiákban, 

folyamatos képzésre szorulnak. 

Az 1946-1964 közötti években született Baby-boom generáció tagjai információéhségük és 

cselekvési vágyuk következtében megpróbálnak alkalmazkodni a XXI. század vívmányaihoz. 

Életük derekán találkoztak az internettel, amit munkavégzésükbe és hétköznapjaikba egyre 

nagyobb intenzitással építenek be. 

Magyarországon leginkább elterjedt az 1965-1982-es években születetteket jelölő X - 

generáció kifejezés. Ez a korcsoport felnőttként találkozott a számítógéppel, 

munkavégzésüket és életvitelüket már alapvetően meghatározza az internet. Számukra a 

valós világ értékei fontosak, szeretik megtapasztalni, megélni a dolgokat. Ez a generáció 

teszi ki jelenleg a munkaerőpiac kínálatának nagy részét 

Őket követi az Y - generáció vagy Milleniumiak – az Ezredfordulós generáció. Ennek a 

nemzedéknek a születését (a legkorábbi illetve a legkésőbbi időpontot nézve) az 1970-es 

évek vége és a 2000-es évek eleje közé teszik. Jellemzőik, hogy a modern technikák és a 

számítógép nélkül el sem tudják az életüket képzelni. Ezzel együtt azonban igen 

gyakorlatiasak és már kisiskolás korukban tudnak számítógépezni és mobiltelefont 

használni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.sz. táblázat:  Generációk  

forrás:  EDUCAUSE amerikai kutatóintézet 2005 
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Az Y - generáció -t követi a Z - generáció. Az angol zappers, kifejezésből kapták a nevüket, 

melynek jelentése kapcsolgató, ugráló, ismertebb kifejezéssel élve ők a digitális 

bennszülöttek – Digital Natives. A digitális bennszülött és digitális bevándorló fogalmakat 

Marc Prensky használta elsőként a 2001-ben megjelent Digital Natives, Digital Immigrants 

című kétrészes cikkében. Mark Prensky a digitális bennszülött fogalma alatt azon generáció 

tagjait értette, akiknek megszületésekor már létezett az internet, és olyan közegben nőttek 

fel, ahol a digitális eszközök mindennapos használatúak voltak. Számukra nem okoz gondot 

ezek készségszintű használata. A generáció tagjai már teljes egészében beleszülettek abba 

a világba, amelyet egyre inkább meghatároznak a különböző digitális technológiák, így őket 

szokták IT-generációnak, vagy netgenerációnak, de D-generációnak (digitális) is nevezni.  

Az ausztrál szakértő, Dan Pankraz egy harmadik generációs jelzést is társít a 

legfiatalabbakhoz. A korcsoportra korábban a content, vagyis tartalom kifejezéssel utaltak, 

de számos - angol megfelelőik szerint szintén c-vel kezdődő - egyéb kifejezés jellemző rájuk. 

Ilyenek például az állandó online jelenlét, az együttműködés, a változás, a kíváncsiság és az 

együtt-alkotás (constant connectivity, collaboration, change, curiosity, co-creation).  

A mai 18 évesek és az annál fiatalabbak beleszülettek a digitális technológiák világába, 

amelyben már elképzelhetetlen élni a Web 2.0, mobiltelefonok, más digitális és 

kommunikációs eszközök használata nélkül. Jellemző erre a korosztályra, hogy az 

idősebbek tisztelete korlátozott, mivel bizonyos képességek, elsősorban a digitális 

kompetenciák szempontjából ők vannak már előnyben. Döntően egy vizuális korszak 

szülöttei; egy 2009-es amerikai felmérés szerint a mai tizenévesek naponta átlagosan hét és 

fél órát töltenek valamilyen elektronikus médium fogyasztásával.  

A hazai felmérések is hasonló adatokkal szolgálnak. A 2-17 év közötti gyerekek naponta 

átlagosan öt-hat órát töltenek a képernyő előtt, így a média jelentős befolyással bír a 

gyerekek világról alkotott képének alakulására (Ranschburg, 2006). Egy év alatt a gyerekek 

és a kamaszok több időt töltenek TV nézéssel, mint bármely más aktivitással, az alváson 

kívül (Tiggemann, 2002). A média tehát központi szerepet játszik a fiatalok életében – 

szocializációs hatása vitathatatlan (Vajda és Kósa, 1997).  

Az internet sokkal inkább támaszkodik a szövegértésre és használatra, mint a televízió, vagy 

rádió, valamint sokkal inkább igényel interaktivitást, mint a médiaeszközök korábbi formái. Az 

elektronikus eszközökkel töltött idő mennyiségének növekedése viszont az egészséges 

fejlődéshez szükséges egyéb típusú tevékenységek (sport, társas aktivitás) idejét zsugorítja. 

Fizikailag mindenképp passzív, és akár egészségkárosító hatása is lehet.   

 

IKT szerepe és térhódítása az oktatásban 

Prensky szerint a környezetünk – különös tekintettel az új infokommunikációs lehetőségek 

(számítógépes hálózatok, mobiltelefon) – megváltoztatják a gyermekek oktatással szemben 

támasztott igényeit. Az oktatást a diák aktív, kreatív és kollaboratív tanulásra való ösztönzés 

jellemzi. A tanár szerepe ezáltal átminősül, szélsőséges esetben a tanár és tanuló közötti 

határvonal meg is szűnhet. Az oktatás célja nem pusztán a tárgyi ismeretek átadása, hanem 

egy olyan rugalmas gondolkodásmód kialakítása, mely révén a tanuló képes az önálló 

problémamegoldásra, véleményalkotásra, tanulmányi felelősségvállalásra.  

http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Marc_Prensky&action=edit&redlink=1
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A konnektivista megközelítés alapján a tanulás olyan folyamat, amelyben az informális, 

hálózatba szervezett, elektronikus eszközökkel támogatott információcsere mind nagyobb 

szerepet kap. A hálózatokban az információk összefüggésbe helyezése és érvényességük 

meg állapítása is kollektív folyamat. A tanulás információk „fogyasztása” helyett aktív 

tudásalkotás. A szakértelem (know-how) egyre inkább a szükséges tudás azonosításának 

(know-what) és a forrás fellelhetőségének/megtalálásának (know-where) képességével 

egészül ki (Lakatosné, 2010).  

Prensky felhívja a figyelmet arra, hogy elsősorban a tanároknak és az oktatásnak kell 

igazodnia a megváltozott tanulói elvárásokhoz. Az újfajta megközelítést, a jövő oktatási 

tartalmát példákon keresztül mutatja be. Prensky neurobiológiai kutatási eredmények 

hivatkozásával is alátámasztja, hogy az új vizuális médiában gazdag és infokommunikációs 

technológiával átszőtt környezetben felnövő gyermekek agya másképp fejlődik, ezért 

viselkednek másképp mind 20-30 évvel ezelőtt élő társaik és igényelnek más oktatási 

módszereket és tananyag tartalmat.  

A 2000 óta létező új generáció – akik már a tényleges írás-olvasástudás előtt tettek szert a 

digitális írástudásra – esetében a legnagyobb a szakadék a pedagógusok és a diákok között. 

Ian Jukes és Anita Dosaj szerint a született digitális tanuló anyanyelve az internet, míg az 

emigráns digitális tanárok csak megtanulták azt, amiből számos preferenciakülönbség 

jelentkezik a két tábor között. 

 

Született digitális tanuló Emigráns digitális tanár 

az információhoz többféle média által jut el 

(gyors hozzáférés) 

nyomdafesték-sovinizmus  

(lassú hozzáférés) 

párhuzamos információfeldolgozás, 

párhuzamos terhelhetőség 

egyszintű információfeldolgozás, egyszintű 

terhelhetőség 

kép, hang és videó preferenciája a szöveggel 

szemben 

szöveg preferenciája a kép, hang és 

videóval szemben 

non-lineáris feldolgozási mód lineáris információfeldolgozás 

szimultán interakció preferenciája egyéni munkavégzés preferenciája 

belső tanulási motiváció külső kényszerhez kötött tanulási motiváció 

azonnali jutalomorientáltság késleltetett jutalomorientáltság 

a releváns, azonnal használható információk 

tanulásának preferenciája 

irányított, curriculáris tanulási mód 

standard tesztekkel a végén 

2. sz. táblázat: Született digitális tanuló és az emingráns digitális tanár közötti különbségek 

forrás: Jukes és Dosaj (2003) 

 

A mai diákoknak megváltoztak tanulási szokásaik és ez problémákat vethet fel az oktatási 

rendszerben is, elsősorban a tanítási módszerek területén. A tanároknak nehezebb átadni 

tudásukat a mai fiataloknak, akik hozzá vannak szokva a gyors információáramláshoz, és 

annak befogadásához. Képesek egyszerre több mindennel párhuzamosan is foglalkozni. 
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Egyre kevesebb időt töltenek olvasással, viszont egyre többet játszanak pl. számítógépes 

játékokkal. Egész életüket úgy élték le, hogy számítógépek, videojátékok, digitális 

zenelejátszók, videokamerák, mobiltelefonok és más hasonló digitális eszközök, a digitális 

kor vívmányai vették körül őket.  

A tanítást-tanulást segítő információs és kommunikációs eszközöket többféleképpen 

csoportosíthatjuk (multimédiás, kollaboratív eszközök, digitális taneszközök, stb.), valójában 

mindegyik mögött, mint összefogó, vezérlő eszköz, a számítógép áll.  

 

 

 

 

 

 

 

 

1. sz. ábra: IKT eszközök az osztályban 

forrás: Interaktív Oktatástechnika Portál 

A digitális kultúra terjedését felgyorsította az internet megjelenése. A tanulás egyre inkább 

folyamatos, élethosszig tartó, hálózatosodott folyamattá válik. Az ipari társadalom és az 

információs társadalmak jellegzetességekeit Komenczi a következő táblázatban foglalja 

össze: 

Ipari társadalom Információs társadalom 

Zárt, kész tudás átadása Az egész életre kiterjedő tanulás 

képességének és készségének kialakítása 

A tudás forrása az iskola, a tanár, a 

tananyag 

A különböző forrásokból és perspektívákból 

szerzett tudáselemek integrációja 

A tanári instrukció dominanciája Komplex, inspiráló tanulási környezetben a 

tanuló önállóan építi fel tudását 

Kötött tanterv, merev órabeosztás Projekt alapú tanulás, szabad időkeretben 

Osztályteremben történő tanítás Könyvtárban és az iskola más helyszínein 

történő tanulás 

Osztálykeretben történő tanítás Kisebb csoportokban történő tanulás 

Homogén korcsoportokban történő 

tanítás 

Heterogén korcsoportban történő tanulás 

Iskolán belüli tanulócsoportok Iskolák közötti tanulócsoportok EU és globális 

szinten is (Computer Supported Collaborated 

Learning) 

Zárt, lineáris, monomediális tanulási 

környezet 

Nyitott, multi – és hipermediális tanulási 

környezet 

3. sz. táblázat: Az ipari társadalom és az információs társadalom paradigmái 

forrás: Web 2.0 a társadalomban, 2009. 
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A tanuló javíthatja tanulása hatásfokát, ha bekapcsolódik egy, a témával foglalkozó 

internetes közösségbe. Az internetes közösségek nagy népszerűségnek örvendenek, a 

Facebook közösségéhez pár év leforgása alatt kilencszázmillió ember csatlakozott, 

jelentőségével az oktatásban magyarországi kutatók is foglalkoznak.  

Hazánkban a számítástechnika oktatásban történő megjelenése az 1980-as évekre tehető. 

Ebben az időszakban indult el az a program, mely az iskolai informatikai eszközök 

alkalmazási folyamatának megteremtését célozta meg a magyar oktatásügy területén. Ekkor 

hirdették meg az Iskolaszámítógép-programot. Ennek első és igen látványos lépése az volt, 

hogy minden magyar középiskola egy mikroszámítógépet kapott. Bár ezek az eszközök a 

maiakhoz képest jóval egyszerűbbek voltak, mégis ezek voltak az IKT alkalmazásának első 

lépései a közoktatásban. A gépek száma és tudása egyre nőtt, hamarosan elterjedtek az 

általános iskolákban, sőt, megjelentek egyes óvodákban is.  

Az 1995 őszén elfogadott Nemzeti Alaptanterv az iskolák tartalmi munkájának megújítását 

teszi lehetővé. Az alaptanterv követelményeire építve minden iskola maga állítja össze saját, 

egyéni, végleges tantervét, pedagógiai programját, mégpedig a helyi sajátosságok, személyi-

tárgyi feltételek függvényében.  

A második nagy léptékű fejlesztés a Sulinet programnak volt köszönhető. 1998-ban minden 

középiskolában Internetes számítógéplabort létesítettek. A Sulinet Program működése alatt 

jelentős mennyiségű magyar nyelvű tananyag vált elérhetővé digitális formában. A 

különböző rovatokban 1999 óta ismeretterjesztő cikkek, multimédiás oktatási segédanyagok 

érhetőek el. A 2004-ben induló Sulinet Digitális Tudásbázis révén, több műveltségterületen is 

hatalmas mennyiségű elektronikus segédanyag és számos kollaboratív eszköz vált 

elérhetővé a pedagógusok és a diákok számára internetes felületen, sajnos ez azonban a 

legkevésbé az ének-zene területén kidolgozott, illetve a szolfézs tantárgyat csak esetenként 

említi. 

Az IKT eszközök alkalmazásához alapvetően szükséges a megfelelő technikai (alkalmas 

terem, stúdió), személyi (tanári, illetve tanulói számítástechnikai ismeretek, tanári 

felkészültség, tájékozottság) és tartalmi feltételek (digitális tananyagok). A tanulás fizikai 

környezetének feltételei jelentős mértékben csökkenthetik vagy növelhetik a tanteremben 

folyó tanítás-tanulás hatékonyságát. 

Jelenleg felmérés szükséges ahhoz, hogy az általános iskolai ének-zene tantermek, illetve a 

zeneiskolai, zeneművészeti szakközépiskolai szolfézstantermek jelenleg megfelelően 

felszereltek-e a különböző digitális taneszközökkel.  
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4. sz. táblázat: Az IKT feltételei a tanulási környezetben 

forrás: Molnár Tibor (2003) 

 

Magyarországon Török Balázs 2001-2003 között gyűjtött adatokat, amelyből kiderül  a mintát 

alkotó több, mint 4000 óvodás családjainak 60%-a rendelkezett számítógéppel. Az internet 

elérhetőség tekintetében Magyarországon elég sokat javult a helyzet, akár a vezetékes, akár 

a mobil hozzáférést vizsgáljuk. Sajnos a magas költségek még mindig akadályt jelentenek, a 

szolgáltatás hozzáférhetővé tétele és a megfizethető ár elgördíthetné ezt az akadályt. A 

telekommunikációs költségek csökkentése, valamint az információs és könyvtári 

infrastruktúra fejlesztése szintén hozzájárulhatna a fejlődéshez. Az általános lefedettség és 

használata általában nem tér el a fejlett országokétól. Harmadik világbeli tapasztalatok 

szerint mélyülő szakadékot idézhet elő számítástechnikai kultúrából teljes mértékben kívül 

maradt szülők és a gyerekeik között az új nemzedék számítógép-használata. Hazai adatunk 

például nincs arra nézve, milyen mértékű a hátrányos helyzetű roma lakosság hozzáférése 

az internethez, holott ez a körülmény ma már az egész életutat megszabhatja. 

Ma a számítógép és internet használata iskolai tananyag, az azonban kérdés, hogy rögtön 

az első osztályban, az írás – olvasástanulás előtt helyes-e elkezdeni. A legtöbb pedagógus 

megnyugtatóbbnak látja, ha a gyerekek csak azután válnak rendszeres számítógép 

használóvá, miután megfelelő olvasás – írás készségre tettek szert. A tartalmi hatások 

szempontjából is a kisiskolás, 7-12 éves korosztály a legveszélyeztetettebb, mivel egyre 

jobban tudja használni a gépet és az internetet, ugyanakkor élettapasztalata és 

valóságismerete még nem elégséges hozzá, hogy a potenciális veszélyektől megóvja. Bár 

nem kétséges, hogy a számítógép és az internet használata nagymértékben bővítette az 

oktatás lehetőségeit, a kutatási eredmények azt mutatják, hogy egyelőre az iskolák és a 

pedagógusok csak korlátozottan képesek kihasználni a számítástechnika lehetőségeit.   

A hivatalos tantervi előírások szerint az informatika tantárgy tanítását legkésőbb 6. 
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osztályban, azaz 11 éves korban kell megkezdeni, mivel az első tantervi követelmények erre 

a korosztályra jelennek meg. Az iskolákban az informatika oktatása általában az 5.-8. 

osztályban heti 1 órában valósul meg. Természetesen ezt a hivatalos időpontot sok általános 

iskola nem várja meg, mivel a szülők, a diákok és a tanítók részéről már sok helyütt előbb 

jelentkezik igény az IKT pedagógiai alkalmazása vagy tanítása iránt, így az utóbbi néhány 

évben már az alsós korosztály is ismerkedik hetente egy órában az informatikával, illetve 

annak elemeit integrálják más tantárgyak tananyagába is (Kőrösné, 2003).  

 

A Computational Thinking fogalma 

Az átalakuló társadalmi és technológiai megközelítések új fogalmak, fogalomkörök létrejöttét 

is indukálták, az információs műveltségtől a digitális írástudáson keresztül az IKT műveltség 

definíciójáig. A Computational Thinking (CT) olyan problémamegoldó módszer, amely 

eszközeit a számítástechnika alkalmazza elsősorban. Ugyanakkor a komputációs 

gondolkodás fogalma mindenkire kiterjeszthető, általánosan – akár számítógép nélkül is – és 

fejleszthető (Wing, 2006). A fogalomról elsősorban a nemzetközi szakirodalomban 

olvashatunk.  

A kifejezést Seymourt Papert (1996) használta először, a matematika oktatásának 

szerepéről és átdimenzionálásáról szóló cikkében. Papert a speciálisan gyerekeknek 

létrehozott programnyelv segítségével kimutatta, hogy tanulás eredményessége fokozható, 

ha a tanuló a számítógéppel támogatott oktatás során aktív szerepet kap, mint tervező és 

építő.  

A Computational Thinking (CT) fogalmát a továbbiakban Wing (2006) terjesztette ki- és el. 

Az ő leírása szerint: A CT nem azonos a programozással; alapvető, nem gépies készség, 

kiegészíti és kombinálja a matematikai és mérnöki gondolkodást. Magában foglalja a 

problémamegoldást, a rendszertervezést és az emberi viselkedés megértését a 

számítógéptudomány alapfogalmaira támaszkodva. CT tartalmazza azon mentális 

eszközöket, melyek a számítógép-tudomány területének széles skáláját tükrözik.  

Jellemző rá a rekurzív gondolkodás; párhuzamos feldolgozás; kód adatként és adat kódként 

történő értelmezése; absztrakció (elvonatkoztatás) és dekompozíció használata; nagy 

komplex rendszerek tervezése; szerepkörök szétválasztása; invariánsok használata 

rendszerek viselkedésének tömör és deklaratív alaposabb leírására, mint ahogy azt egy 

számítógépes program képes, azaz az absztrakciónk automatizálása (Wing, 2006). 

 

A digitális írástudás 

A múlt évszázad első feléig az ismeretátadás, - hasznosítás, és a tudás megszerzésének 

szempontjából a legfontosabb emberi készségek az olvasás és írástudás volt. A film, a rádió, 

a televízió, a telefon és később az internet fejlődése mára nagymértékben megváltoztatta az 

ismeretek tárolásának, terjesztésnek és felhasználásának környezetét. Manapság időnk 

nagyobb részében a web2-es felületen olvasunk. Dr. Fűzfa Balázs irodalomtörténész 2002-

es becslése szerint a szépirodalmi szövegek 70-90 százalékban is ezen a felületen íródnak, 

a nem szépirodalmi szövegek ezt az arányt is meghaladják. 

Az angolszász szakirodalomban egyre inkább terjed a digitális írástudás elnevezés 

használata. Ezt a Paul Gilster (1997) által bevezetett fogalmat azonban gyakran 
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következetlenül használják. Az elnevezés olyan tág jelenséget takar, amely összeköti a 

különböző, a műveltség vagy az írástudás szóval (szókapcsolattal) jelölt fogalmakat, és 

magába foglalja az információs műveltséget, valamint az információs és kommunikációs 

technológiák (IKT) hatékony használatát (Bawden, 2008). 

Az írástudás új formái azonban többféleképpen is megközelíthetőek, illetve többféle 

értelmezésük létezik. A betöltött társadalmi kapcsolat alapján többféle írástudásra bonthatjuk 

a 21. századi írástudást, melyek közül az IKT-val, illetve ennek használatával kapcsolatosan 

hármat érdemes kiemelnünk: (1) az információs műveltséget, információs írástudást, a (2) 

médiaműveltséget és (3) a digitális írástudást.  

Több jelenleg is használt definíció alapján azt tekinthetjük információs írástudással 

rendelkezőnek, aki felismeri, mikor van szüksége információra (információ-szükséglet 

felmérése); aki megtanulta, hogyan kell tanulni; aki ismeri, hogy miként szerveződik az 

információ, hogyan található meg és hogyan használható fel a tanulásban (ALA, 1989).  

A médiaműveltséggel rendelkező képes dekódolni, értékelni és létrehozni a nyomtatott, és 

az elektronikus média termékei útján terjesztett üzeneteket (Aufderheide, 1992).  

Sok átfedés van a médiaműveltség és az információs műveltség között, hiszen az egyes 

médiumok között egyre inkább megtalálhatóak az információs csatornák, az eszközök 

használata egyre inkább átalakul, sokan az információs írástudás alá sorolják be a 

médiaműveltséget. Közös az említett írástudásokban, hogy a digitális technológia 

használatát tartalmazzák, de nem a technológia működésének ismeretét: azaz technológiától 

független meghatározások.  

Az Európai Parlament szerint a médiaműveltség növelését a társadalom valamennyi 

szegmensében elő kell mozdítani és alakulását szorosan figyelemmel kell kísérni. A 

médiaműveltségről a digitális világban című jelentésében az Európai Parlament sürgette a 

Bizottságot, hogy az európai intézményekkel és a helyi és regionális hatóságokkal 

együttműködésben terjessze ki szakpolitikai stratégiáját a médiaműveltség ügyének 

előmozdítására. (Mlinárics, Horváth, 2010). 

 

Az IKT műveltség  

Az IKT eszközök használata egyre elterjedtebb és egyre nagyobb igénnyel jelenik meg. Az 

ebbe beleszületett generáció – digitális bennszülöttek – számára már nem csak a 

technológia használata a kérdés, de megváltozott a gondolkodás, a tanulás célja és a tudás 

felhasználásának kontextusa is (Papert, 1996; Csapó, 2008).  

Az IKT műveltség megléte nélkülözhetetlen a 21. századi ember mindennapi életben. 

Alkalmazható tudás fontossága és kiemelt szerepe már nem kérdés, ugyanakkor az oktatás 

(az iskola) nem tud olyan gyorsan reagálni a társadalom és a technológia környezet 

változása, mint amilyen gyorsan az bekövetkezik. A mélyebb megértés, bizonyos készségek 

elsajátítása a tudástranszfer automatizálásának, azaz új, ismeretlen helyzetekben történő 

alkalmazásának feltétele (Csapó és Szabó, 2012; Csapó, 1999).  

Ezekkel a változásokkal az iskoláknak is szembe kell nézniük, és a diákokat felkészíteni a 

szofisztikált gondolkodás, a rugalmas problémamegoldás, az együttműködés és a 

kommunikációs készségeik sikeres alkalmazására (ATCS, 2011). 

Az információs műveltségnek legalább háromféle megközelítését ismerjük, melyek 
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jelenthetik: 

- Az információs-kommunikációs technológiák (IKT) hatékony használatát információk 

visszakeresésére és terjesztésére. 

- Az információforrások megtalálásának és használatának kompetenciáit. 

- Az információszükséglet felismerésének, az információ megtalálásának, értékelésének és 

felhasználásának folyamatát, amelynek során a felhasználás célja az ismeretek 

megszerzése vagy kibővítése. 

Ezek közül a harmadik opció a legátfogóbb, hiszen az első két megközelítést is magában 

foglalja (Boekhorst, 2003). 

Történetileg vizsgálva, az 1980-as években jellemzően a számítógépes műveltség fogalom, 

míg az 1990-es években az információs műveltség megnevezés használata gyakoribb a 

szakirodalomban (Bawden, 2001). Az előbbi az alapvető hardver ismeretből és szoftver-

alkalmazásokból indult ki fokozatosan átadva helyét az utóbbi elnevezésnek, amely egyre 

bővülő tartalmával mind közelebb áll a média műveltség vagy könyvtári műveltség 

fogalomhoz. A könyvtári, illetve média műveltségen pedig az a készség és kompetencia 

együttes volt értendő (Bawden, 2001), amely szükséges ahhoz, hogy számítógépes 

környezetben az egyén képes legyen megtalálni, kezelni és értékelni az információt. Paradox 

módon – bár a nyomtatott információ kronológiailag sorrendi elsőbbséget élvező a média és 

könyvtári műveltség fogalomkörét később terjesztették ki a nyomtatott információk 

használatára is (Bawden, 2001). 

„Az IKT műveltség a digitális technológia, a kommunikációs eszközök és/vagy hálózatok 

használatát jelenti abból a célból, hogy az lehetővé tegye az információhoz való hozzáférést, 

az információ kezelését, integrálását, értékelését és létrehozását a tudás alapú 

társadalomban való működéshez” (ETS, 2002.) 

Tongori Ágota (2012) a főbb definíciók alapján létrehozott dinamikus IKT modelljében hét 

komponensnek (meghatározás, hozzáférés, rendszerezés, integrálás, értékelés, 

kommunikáció, létrehozás) négy fő aspektusa mutatkozik meg: a technológiai, a kognitív, a 

felelős használati, valamint a szociális aspektus.  
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2. sz. ábra: Az IKT műveltség összegző modellje a négy fő aspektus és a hét 

komponens tekintetében (Tongori, 2012) 

A hét komponens (elforgatható tárcsán ábrázolva) mindegyikének több kapcsolódási pontja 

lehet a négy fő aspektussal, melyek egymással is részben fedésbe hozhatók, az egyes 

aspektusok és komponensek változatos módon hozhatók fedésbe egymással. 

Kárpáti Andrea az IKT műveltség vizsgálatának legutóbbi tendenciáiról szólva 

megállapította, hogy az IKT képességek mérése beintegrálódott az egyéb képességek 

vizsgálatába (Kárpáti, 2011).  

 Az IKT műveltség értékelését az OECD (Organisations for Economic Co-operation and 

Development) is kezdeményezte, mert szakértőik felismerték az információs és 

kommunikációs technológiák fontosságát, és az IKT műveltség hiteles értékelésének a 

jelentőségét. A projekt során a méréshez szükséges egyedi eszközöket fejlesztettek, és 

elemző tanulmányokat készítettek.  A három évenkénti PISA felmérésnek 2000 óta része 

egy papír alapú, önbevalláson alapuló számítógép használati gyakoriságot, attitűdöt, és 

képességeket feltérképező kérdőív (OECD, 2000, 2003, 2006, 2009).  

A PISA kérdőív 2003-ban már nemcsak egyes szoftverek ismeretére, azok használatában 

való jártasságra kérdez rá, hanem arra is, vajon hol, kitől tanult legtöbbet a tanuló a 

számítógép és az internet használatáról. A PISA 2006-os tanulói kérdőív lényegében az 

előző felmérés kérdéseinek megismétlése, de nem szerepel a számítógépes tudás forrására 

való rákérdezés. 

Az ACARA (Australian Curriculum Assessment and Reporting Authority) méréseit koordináló 

kutatók megállapították, hogy a hatodik évfolyamos tanulók átlagteljesítményei fokozatos 

emelkedést mutatnak, amit azzal hoztak összefüggésbe, hogy a tanulók hozzáférése egyre 
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nagyobb arányú az IKT eszközökhöz, ami által egyre nő azok használati gyakorisága mind 

az iskolában, mind az iskolán kívül. 

 Ez a megállapítás ellentmondani látszik néhány egyéb mérés adataival, amelyek nem 

találnak összefüggést a használati gyakoriság és a jó teljesítmények között. Ennek ellenére 

elképzelhető, hogy célzott tanári irányítással végzett tanórai fejlesztő tevékenységekkel 

növelhető a tanulók tudatos IKT használata, fejleszthető IKT műveltségük, melynek hatása 

az OECD országok között IKT használat terén első helyet elfoglaló ausztrál tanulók (OECD, 

2010) körében már megmutatkozik. 

 

Számítógéppel segített mérés-értékelés  

Az információs és kommunikációs technológiák olyan új lehetőségeket kínálnak, amelyek 

forradalmasíthatják az oktatást, ezen belül a pedagógiai mérés-értékelés folyamatát. Ennek 

következtében elindult az olyan új generációs pedagógiai mérés-értékelési technológiák 

kidolgozása, amelyek rövidtávon is jelentős mértékű változást eredményezhetnek a 

pedagógiai mérés-értékelésben. 

A hetvenes években végeztek először számítógép alapú teszteléseket és szintén ezidőtájt 

jelentek meg az itemek kifejlesztésének rendszerezett megközelítései, útmutatói (pl.: 

Shoemaker, 1975). 

 Az 1990-es évek elején kezdődött meg a számítógépek nagyobb térhódítása a mérések 

terén, amikor igazán elterjedtek a mikroszámítógépek, és az áruk is megfizethetővé vált. A 

hagyományos papír-ceruza adatfelvétellel történő vizsgálatokban is már nélkülözhetetlen 

szerepet tölt be a számítógép. Általában azon történik a feladatok végső formába öntése, az 

adatok rögzítése, elemzése, a visszajelzések elkészítése stb. Ennek ellenére ezeket a 

méréseket a továbbiakban nem tekintjük technológia-alapúnak. Technológia-alapú mérés-

értékelésről abban az esetben beszélünk, ha maga az adatfelvétel során is és nemcsak 

előtte, illetve utána kap fontos szerepet a technológia. 

Az Egyesült Államok ebből a szempontból Európa előtt jár és az online, számítógép-alapú 

vizsgáztatás annyira elterjedt és alkalmazott, hogy iparágak épültek köré, amelyek az online 

feladatok írásával, különböző tesztelő szoftverek készítésével, fejlesztésével foglalkoznak 

(Molnár, 2010). A tesztügynökségek közötti verseny segíti az innovációs folyamatokat, 

ugyanakkor aggodalomra ad okot, hogy nem tisztán tudományos érdekek mentén 

végezhetnek fejlesztéseket. 

Európában Luxemburg vezeti a mezőnyt, ahol megtörtént már a papír-ceruza tesztekről a 

számítógép-alapú tesztelésre való átállás, sőt bevezettek egy országos online mérésre 

alkalmas rendszert. A rendszer jelenlegi verziója egyszerre képes tesztelni a teljes 

populációt, majd a teszteredményekről automatikus visszajelzést készít a tanárok részére. 

Ezt a rendszert adaptálta többek között az OECD PISA 2009 Electronic Reading 

Assessment (ERA – számítógépes olvasás-felmérés), illetve az OECD PIAAC (Program for 

International Assessment of Adult Competencie, felnőtt kompetenciák felmérése) is (Molnár, 

2010). 

A különböző infokommunikációs technológiákkal végzett mérés-értékelésre az angolszász 

kultúrák számtalan mozaik szót, illetve kifejezéseket alkottak. Ezek a következők (Nyéki, 

2005):  
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- CAA (Computer Assisted Assessment) – számítógéppel segített értékelés  

- CAT (Computer Assisted Testing) – számítógéppel segített vizsgáztatás  

- CBA (Computer Based Assessment) – számítógép alapú értékelés  

- CBT (Computer Based Testing) – számítógép alapú vizsgáztatás  

- TBA (Technology Based Assessment) – technológia alapú értékelés  

- e-test, e-assessment – elektronikus vizsgáztatás, értékelés  

- online test – web alapú vizsgáztatás  

 

A technológia alapú értékelésnél a résztvevő eszközök nem korlátozódnak le egyedül a 

számítógépre, hanem PDA, szavazó eszköz, illetve más arra alkalmas megoldás is szóba 

jöhet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. sz. ábra: Számítógéppel segített értékelés  

Forrás: www.omrsheetchecker.com) 

 

Az egyes értékelési módokat hierarchiába is rendezhetjük, ahol a számítógép-alapú 

értékelésen belül megkülönböztethetünk hálózat-alapú és azon belül internetalapú mérés-

értékelést. A hálózatalapú mérés-értékelésnél a tesztelést végző program egy adott 

számítógépes hálózaton belül érhető csak el. Ez lehet az iskola helyi hálózata, vagy az 

internet, illetve a kettő együttes alkalmazása pl.: a feladatok online érhetők el, az 

eredmények rögzítése a helyi hálózaton történik (Jurecka és Hartig, 2007). 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.omrsheetchecker.com/
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4. sz. ábra: A technológiaalapú, a számítógép alapú, a hálózat- és internetalapú 

mérés-értékelés hierarchikus viszonya 

forrás: Jurecka és Hartig, 2007 alapján Csapó, Molnár és R. Tóth, 2008 

A diagnosztikus mérések alkalmasak arra, hogy egy tanulási egység megkezdése előtt 

tájékoztatást nyújtsanak a pedagógusnak a diákok előzetes tudásáról. Az eredmények 

függvényében kerülhetnek meghatározásra a tanítási tartalmak, módszerek és eszközök. Az 

egész kiértékelési folyamat kompromisszumok nélküli előnyöket mutat, ha számítógéppel 

történik. Az eredmények zárt végű kérdések esetén azonnal rendelkezésre állnak, nincs 

szükség a pedagógusok rendkívül megerőltető munkájára a kérdések kijavításához. Ez a 

tényező a javításokból eredő hibákat is megszünteti, az elszámolási hibákból, 

szubjektivitásból adódó eltérő pontozás mind-mind kizárt lehetőségek (Becker, 2004).  

Ma már a nyílt végű kérdések számítógéppel történő értékelése is kidolgozás alatt áll. Az 

angol nyelvű szövegértést megvalósító programok már túlléptek a kezdeti lépcsőfokokon és 

egyes nagytétű teszteken (pl.: TOEFL) is alkalmazzák azokat. 

Az sem lehetetlen, hogy a mikrofonnal felvett szóbeli szövegek, vagy énekelt hangzó 

anyagok értékelése megvalósuljon, ez elsősorban ének-zene szakoktatásban nyújtana 

rendkívüli segítséget. 

Az IT megállíthatatlan fejlődésének köszönhetően ezen a téren is belátható időn belül új 

lehetőségek nyílnak meg. A problémát az jelenti, hogy az angol nyelven elért eredmények 

nem egy az egyben ültethetők át más nyelvek szövegértelmezési algoritmusaira. Az esszé, 

szövegalkotó feladatok számítógépes értékelésénél ilyen fejlett technikák nélkül azonban az 

emberi beavatkozási is szükséges. Ezt fejleszteni lehet azzal, hogy a javítási szempontok 

megjelennek értékelés közben a monitoron az értékelő személy számára. A szempontok 

mellett jelölőnégyzetek vannak és a javítást végző tanár pedig csak pipákat helyez el annak 

megfelelően, hogy megfelelt-e a szövegrész annak az értékelési előírásoknak. Ezáltal 

növelve az objektivitást és megszüntetve a pontozás számításából eredő hibákat.  
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Az iskola vezető rétegének az egyes eredmények összegzéséből adódó adatok fontos 

információforrást jelenthetnek stratégiai döntések meghozatalához. Jól nyomon követhető 

egy osztály, egy műveltségi terület, egy tanár munkája. Megvalósíthatóvá válik a közoktatási 

rendszer elszámoltathatósága (Tóth, 2010). 

A kutatók, szaktanácsadók számára a feldolgozható adatmennyiség megtöbbszöröződhet. 

Egyrészről saját kutatás esetén ezen az úton sokkal könnyebben juthatnak el a diákokhoz. 

Másrészről az un. log fájlok elemzése révén többlet információt kapnának a diákok tesztelés 

közbeni viselkedéséről. A log fájlok rögzíthetik a feladatsor megoldásainak lépéseit, 

hányszor javított a diák a megoldásain, a megoldásra fordított időt, reakcióidőt, webkamera 

segítségével akár a szem, fej mozgást is.  

Számítógép alapú értékeléssel a jelenlegi helyzetet értékelve egy komoly nehézség válna 

sokkal egyszerűbb problémává; ugyanannyi idő alatt több kutatást lehetne végrehajtani, 

megnövekedne a mintaszám, ami reprezentatívabb mintákat jelentene, így a kutatások 

eredményei megbízhatóbbak lennének, alkalmasabbak az általánosításra. 

 

IKT eszközök a zeneoktatásban - a hagyományostól a modern módszerekig 

A tavalyi évben, 2012-ben emlékeztünk meg Kodály Zoltán, a világhírű zeneszerző, 

népzenekutató és zenepedagógus születésének 130. és halálának 45. évfordulójáról. Egy 

harmadik évfordulóról is ebben az évben emlékeztünk Kodály Zoltánnal kapcsolatban. 65 

évvel ezelőtt Kodály Zoltán így fogalmazott 100 éves terv-ében: „Cél: a magyar zenekultúra. 

Eszközök: a zenei írás-olvasás általánossá tétele az iskolán keresztül… Bizton remélhetjük, 

hogy mire 2000-et írunk, minden általános iskolát végzett gyermek folyékonyan olvas kottát” 

(Kodály, 1947).  

Sajnos, bár az ének-zene tantárggyal kapcsolatban nem állnak rendelkezésünkre konkrét 

adatok, és mindezidáig átfogó vizsgálat sem történt általános iskolás diákokkal, sem a 

művészeti képzésben résztvevő diákokkal a kottaírással és olvasással kapcsolatban 

Magyarországon tapasztalható, hogy a jelenlegi nyolcadik osztályt elvégző diákok 

kottaolvasása és kottaírása, valamint egyéb zeneelméleti tudása meglehetősen sok 

kívánnivalót hagy maga után. Ezt a tendenciát erősíti meg az ének-zene tagozatos általános 

iskolák számának csökkenése, amelyek száma 1990-92-ben érte el országos 

elterjedtségének maximumát, amikor is 200-240 iskola adott otthont a 

személyiségformálásban igen eredményesnek mutatkozó iskolatípusnak. 1998-ban 150 

iskolának volt zenei tagozata, aminek egyharmada Budapesten volt, ma már száz alatt van 

ez a szám (Laczó, 2002). 

Az általános és középfokú iskolai oktatásban az ének-zene, a zeneiskolai és a 

zeneművészeti közép és felsőfokú szakoktatásban elsősorban a szolfézs tantárgy anyaga 

épül Kodály Zoltán pedagógiai célú műveire, amely nemcsak a kottaolvasást, írást, belső 

hallást, zenei memóriát és az intonációt fejleszti, hanem igazi zenei örömöt nyújt a 

diákoknak, bevezeti őket a közös muzsikálásba, az énekes kamarazenélésbe.  

Kodály a kottaolvasás gyakorlására számos zenepedagógiai füzetet komponált, Ilyenek 

például 333 olvasógyakorlat, Bicinia Hungarica 1-4, Ötfokú zene 1-4, Tricinia, Kis emberek 

dalai, 77, 66, 55, 44, 33, 22, 15 kétszólamú énekgyakorlatok, Énekeljünk tisztán!. 

Ugyanakkor Kodály pedagógiája egészét tekintve több, mint zenepedagógiai módszerek 
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együttese. Olyan pedagógiai rendszer, melynek célja egy új, esztétikai és ennek révén etikai 

tartalmakban gazdagabb embertípus kimunkálása a lehető legdemokratikusabb eszközökkel. 

Kodály pedagógiája egy sajátos életreform-pedagógia is abban az értelemben, hogy az 

esztétikai szempontból igényes együttes éneklés örömével hozzájárul a közösségbe 

szervesen illeszkedő, azt sajátos értékeivel gazdagító egyén tartalmasabb életformájának 

kialakításához. A Kodály-koncepció fontosabb elemeinek hierarchikus vázát Gönczy László 

(2009) modellje mutatja be. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. sz. ábra: A Kodály-koncepció fontosabb elemeinek hierarchikus váza 

forrás: Gönczy (2009) 

 

Kodály módszere a nemzetközi viszonylatban ma is sikeres, a relatív szolmizáció 

alkalmazása a zenei írás-olvasás gyakorlatában külföldön is szép eredményeket hoz.  

Az 1960-as években gyakorlatba átültetett módszertanát és tapasztalatait Kodály Zoltán 

nemzetközi zenepedagógiai konferenciák során mutatta be, hamarosan nagy érdeklődés 

alakult ki az újszerű énektanítás iránt.  1970-es években sor került a Kodály Szeminárium, 

majd a Kodály Intézet megalapítására a zeneszerző szülővárosában, Kecskeméten. Az 

intézmény lehetőséget biztosít külföldi zenepedagógusok részére is, hogy egy alapvetően 

gyakorlati jellegű tanfolyam keretében megismerjék a Kodály-koncepciót, és továbbképzési 

alkalmat teremt magyar énektanárok számára. Az elmúlt évtizedek során több mint félszáz 

országból csaknem ezer zenetanár vett részt a tanfolyamokon. A Liszt Ferenc 

Zeneművészeti Egyetemen 2007-ben önálló tanszék alakult a zenepedagógiai képzés 

továbbfejlesztése érdekében, ez a tanszék ma a Kodály Intézet budapesti csoportjaként 

működik eredményesen. 

Kérdés lehet ugyanakkor, hogy megfelel-e a XXI. század kihívásainak a Kodály-módszer. 

Természetesen igen, ha a módszert ötvözzük a digitális világ, illetve tanulóinak elvárásaival, 

igényeivel. Ennek megvalósítását több hazai lelkes zenepedagógus is megkísérli mind az 

ének-zene, mind a szolfézs tantárgy oktatása során. 

A zeneoktatásban Magyarországon az 1960-as években induló Iskola Rádió és Iskola 

Televízió sorozat keretében készültek az általános iskolai ének-zene órákhoz szánt 

műsorok. 1962-ben indult az általános iskolai ének-zene órák zenehallgatási anyagához 

tervezett hanglemez sorozat.   
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Ezt követően a magyar zeneoktatás is követi a technológia és a technológiához kapcsolódó 

divatokat: a kazettás magnóval megjelentek a zenehallgatásra szánt kazetta sorozatok, 

megjelent az írásvetítő, a videó majd a CD-lejátszó, illetve DVD lejátszó. Elterjedt az 1990-es 

évek elején a hazai szolfézs oktatásban az olyan gyakorló kazetta, amelyet a diákok önálló 

gyakorlásának elősegítésére terveztek.   

Jelenleg a legtöbb hazai ének-zene, vagy szolfézs tankönyvcsaládhoz – melyek mind a 

Kodály koncepció alapján épülnek fel – zenehallgatási CD melléklet tartozik. Újdonságot 

jelentenek az ének-zeneoktatásban a Mozaik kiadó mozaBook kiadványai. Mind az alsós, 

mind a felsős ének-zene tankönyvsorozat mozaBook formában is megjelent.  

A mozaBook digitális tankönyveket számos interaktív extra tartalom, tematikus eszköz és 

játék teszi érdekesebbé, könnyebben befogadhatóvá a tananyagot. A pedagógusok 

munkáját animációs prezentációs és illusztrációs lehetőségek segítik, elsősorban interaktív 

táblán történő bemutatáshoz. 

 

Zenei hallásfejlesztő programok 

 

Sajnos kevés magyar nyelven elérhető zenei fejlesztőprogram ismert. Egyike ezeknek a 

kezdők, gyermekek, nagycsoportos óvodások számára ajánlott szolfézs oktatóprogramot 

tartalmazó Manó Muzsika, ami interaktív, azonnal ellenőrizhető feladatokat, 

ritmusgyakorlatokat és hangfelvételi lehetőségeket kínál. A feladatsorokon és a Dalok 

könyvén kívül tartalmaz zenei szótárt, illetve bemutat nyolc zeneszerzőt zenei részletekkel. 

Az Operamesék CD-ROM, ami 63 operát dolgoz fel, nyolc órányi hanganyagot, az operákkal 

kapcsolatos érdekességeket, idegen szavak és kifejezések magyarázatát is tartalmazza. A 

zeneoktatás nagyszerű segédeszköze lehet a Zenei lexikon CD-ROM, ami 8600 címszót, 

sok fotót, több ezer életrajzot, ismertető szöveget tartalmaz. 

Angol nyelven elérhető a legkisebbek számára készült Musical Mysteries a BBC weboldalán 

(http://www.bbc.co.uk/northemireland/schools), ahol különböző kalandok során 

ismerkedhetnek meg a legkisebbek a hangszerekkel, a zenei stílusokkal, szakkifejezésekkel, 

játékos zeneszerzéssel.  

A digitális játékok oktatási céllal történő alkalmazása egyre inkább terjed hazánkban is. Az 

egyik gyakran használt fogalom az oktatási célú digitális játékok megnevezésére az 

edutainment, ami két angol kifejezés, az education (oktatás) és az entertainment 

(szórakozás) összeillesztéséből ered. A digitális játékok oktatási céllal történő használatának 

egyik előnye a tradicionális oktatási formákkal szemben, hogy a diákok aktív résztvevői 

lehetnek saját tanulásuknak.  

Az eredményes tanuláshoz az szükséges, hogy a tanulók úgy érezzék, tevékenyen részt 

vesznek a tanulási folyamatban, és nem csak passzív befogadói az információnak. Ez a 

kritérium sok nem digitális alapú oktatási módszerre is jellemző, például a kiscsoportos és 

egyéni foglalkozásokra, vagy a projekt módszerre.  

Szintén angol nyelven elérhető a Smartmusic Program, (www.smartmusic.com) ami 

elsősorban hangszeres növendékeknek segítheti fejlődését. Az eszköz többek között segíti a 

tempótartást, hangfelvételt készít az előadásról, zenei könyvtárat tartalmaz.  

http://www.bbc.co.uk/northemireland/schools
http://www.smartmusic.com/


Magyar Zeneiskolák és Művészeti Iskolák Szövetsége - 2013. 

 23 

A Sulinet adatbázisában (http://sdt.sulinet.hu ) az ének-zene tantárgyhoz kapcsolódóan 7-12. 

évfolyamra IKT kompetencia fejlesztésre javasolt tanmeneteket, feladatokat, életrajzokat, 

teszteket, dalgyűjteményeket találunk. Az SDT tudásbázis tanórai felhasználása a digitális 

pedagógiában az új tanítási és tanulási módszereket is egyaránt fejleszti. Az oldalon a 

tananyagokhoz olyan kidolgozott feladatokat találunk, melyek önálló gyakorlásra, differenciált 

osztálymunka végzéséhez is alkalmasak. 

Összetettebb, részletesebben kidolgozott zeneelméleti feladatokat leginkább angol nyelvű 

programok tartalmaznak, ilyen például az Earmasterpro, vagy a GNU Solfege programok, 

melyeket a zeneiskolai szolfézs oktatásban is kiválóan lehet alkalmazni. 

Az ingyenes zeneszerző és kottaszerkesztő szoftver a MuseScore, ami egyik alternatívája a 

Finale és a Sibelius kottaszerkesztő számítógépes zenei programoknak. A kottaíró szoftver 

segítségével kottákat készíthetünk, aláírhatjuk a dalok szövegét. A különleges kották 

kezelését is ismeri, például a gitártabulatúrát, ütőhangszeres lejegyzéseket, a számozott 

basszust, valamint a gregorián lejegyzéseket is.  

A virtuális zenei könyvtárak megkönnyítik a zeneművek hozzáférését, a közismert Petrucci 

Music Library mellett számos elérhető külföldi kotta-adatbázist ismert. Zeneművek, filmek és 

hanganyagok gyűjteményét tartalmazza két ingyenes online kereső és feltöltő portál, az 

Internet Archive, illetve a Groveshark.  

A Zamzar és Keepvid programok segítségével videoanyagokat konvertálhatunk letöltött 

szoftver nélkül és, ha szükségünk van kottapapírra, gitártabulatúrára vagy akár kérdőív 

formátumra, erre is találhatunk segítséget az interneten a Staffnotes, Blanksheetmusic vagy 

a Surveymonkey oldalakon. 

Színesebbé tehetjük óráinkat saját zenei újság, faliújság (www.fodey.com), vagy videó 

készítésével. Az Animoto oldalán találhatunk ingyenes programot, prezentációt pedig a 

hagyomános ppt mellett pptPlex-szel vagy Prezi-vel is készíthetünk. A Bubbleply 

segítségével szövegbuborékokat, feliratokat, képeket adhatunk az elkészült videókhoz. 

Érdekes és hasznos kezdeményezésnek tűnik az ausztrál P-plate Piano internetes weboldal 

bevezetése, mely kottaanyagokon kívül, tartalmaz módszertani segédanyagokat, online 

zenei gyermekújságot, koncertfelvételeket, online gyakorlási naplót, ami a szülők számára is 

lehetőséget nyújt információ és tapasztalatcserére.  

A Youtube a zeneoktatásban címmel nemrégiben könyv is megjelent az Egyesült 

Államokban. Alkalmazása rendkívül sokoldalú lehet, mind az elméleti, mind a hangszeres 

oktatás területén.  

A tanulók élményeiket, különböző munkájukat, anyagaikat többféle módon meg tudják 

osztani az interneten, például dokumentum, kép, video vagy linkmegosztás formájában. 

 

Információs és kommunikációs eszközök alkalmazásával kapcsolatos kutatások a 

zeneoktatásban 

Gyakorló zenetanárként munkám során fontosnak tartom növendékeim folyamatos 

visszajelzését. Két kutatásom kapcsolatos az IKT eszközök alkalmazásával a 

zeneoktatásban; egy általános iskolai ének-zene órán készített felmérés eredményeit 

mutatja be, egy pedig a zeneművészeti szolfézsoktatáshoz kapcsolódik. 

http://sdt.sulinet.hu/
http://www.fodey.com/
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A kutatásaim célja annak a feltárása volt, hogy az ének-zene, vagy a szolfézs órákon 

alkalmazott IKT eszközök hogyan segíthetik a tanórák folyamatát.  A kutatások kitérnek a 

tanórai vagy tanórán kívüli internet használatra, illetve vizsgálják, hogy zenei ismereteiket 

honnan szerezhetik meg a diákok. Milyen feladat típusok IKT eszközökkel történő 

bemutatását tartották a legalkalmasabbnak a diákok, s melyek azok, amit a legkevésbé 

részesítenek előnyben.  

 

A kutatás eredményei 

A kérdőíves kutatásban a szegedi Tarjáni Kéttannyelvű Általános Iskola és Művészetoktatási 

Intézmény 5. évfolyamos táncművészeti osztály tanulói vettek részt. A pedagógiai munkában 

nagy kihívást jelent a gyermekek figyelmének fenntartása, ezért fontos, hogy a pedagógus 

olyan módszereket alkalmazzon az óráján, amivel elkerülhetik, hogy a gyermek más 

dolgokkal kösse le magát, és kialakuljanak újabb problémás viselkedések. a mai diákokról 

feltételezhető, hogy ismerik az IKT eszközök egy részét; a számítógép, laptop, internet, 

digitális fényképezőgép, cd, dvd, pendrive, mobiltelefon használatát. A tanórák anyagait 

Kodály Zoltán zenepedagógiai koncepciója alapján állítottam össze.  

Az interaktív énekórai részvételt többek között az alábbi állításokkal igyekeztem 

megvizsgálni: könnyen fenn tudtam tartani a figyelmet az interaktív órán, lekötöttek a 

feladatok, belemerültem a munkába, az órán a legtöbb osztálytársam jól dolgozott, 

könnyedén megoldottam a feladatokat, érdekes volt számomra, ami az órán történt. A 

vizsgálat eredménye szerint 72% azoknak a diákoknak az aránya, akik egyetértettek azzal, 

hogy könnyedén fenn tudták tartani a figyelmüket, illetve könnyedén megoldották a 

feladatokat (82%). Ehhez kapcsolódóan magas azoknak az aránya, akik érdekesnek 

tartották az órán történteket (66%).  

Az oktatás során a pedagógus számos szorongó gyermekkel találkozik, akik a megfelelő 

önértékelés illetve egyéb problémák miatt nehezen tudnak feloldódni a tanóra folyamán. 

Miközben a gyerekek egyre okosabbak lesznek, az érzelmi eszköztáruk nem fejlődik 

gyorsabban, lelkileg éretlenek maradnak.  

A felmérés szerint az interaktív zeneóra alatt a szorongó diákok aránya mindössze 6%, a 

legtöbben (61%), jól érezte magát az órán és nem unatkozott (50%).  

A zeneoktatás részterületein alkalmazott IKT eszközök sokfélék és változatosak lehetnek, 

ezek hasznosságát a diákok különbözőképpen értékelték. Leginkább a zenehallgatásnál 

érezték hangsúlyosabbnak (73%), természetesen itt a zenehallgatás a látvánnyal együtt 

értendő, mivel az órák anyagához tartozó népi hangszereket, kórusműveket, egyéb 

kompozíciókat koncertszerű előadásban hallgatták, illetve nézték meg. Egy zeneszerző 

életének és művészetének áttekintése is sokkal látványosabban és érzékletesebben 

történhet interaktív tábla használatával. A népzene és a népdal tanulása minden órán 

előfordul, itt kiváló népi előadók segíthetik a népdal előadásának megvalósítását.  

A hagyományos tankönyvek lineáris, letisztázott, stabil ismeret-világával szemben az 

interneten gazdag, dinamikus, mindig megújuló, aktuális világ áll, ahol viszont az eligazodás 

nehezebb. A hagyományos tanulási rutin és értékelési módok megváltoztak, e 

folyamatokban a keresés, a dokumentálás, a kontextuskeresés válik meghatározóvá. A 

tanárnak is új szerepet – a facilitátor, a moderátor, a tutor, a coach szerepét – kell vállalnia, 

mivel a tudásmenedzsment és az önszabályozás támogatásához szükséges stratégiák 
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(metakogníció, metamotiváció) átadása válik a tevékenység fő elemévé. 

Talán nem meglepő, hogy az internet alkalmazását a tanórákon is hasznosnak ítélte a 

diákok 72%-a. Az órák folyamán egy-egy érdekesebb zenei felvételre, zenei témájú 

honlapokra a diákok maguk is rákereshettek az interneten, egy-egy zeneszerző, 

előadóművész életéről, népszokásokról, hagyományokról önállóan rövid összeállításokat 

készíthettek. 

 

 

 

 

 

Az internet használatához kapcsolódott a kérdőív következő kérdése is, mely az otthoni 

önálló munkához, a házi feladathoz köthető. A diákok 72% - a gondolta úgy, hogy a házi 

feladat megoldásához nagy segítséget nyújtott az internet. Annak ellenére, hogy tartalmak 

nagy része oktatási célokra ingyenesen felhasználható, fontos, hogy tisztában legyünk a 

szerzői jogokkal és erről a diákokat is tájékoztatjuk. 

A diákok nagy többsége 77% nagyon szeretné, ha a jövőben is alkalmaznánk a 

zeneoktatásban IKT eszközöket. A probléma elsősorban az, hogy a legtöbb iskola nem 

rendelkezik megfelelő eszköztárral, illetve a zeneoktatás területén, főként a szakoktatásban 

nincsenek kidolgozva digitális tananyagok.  

 

 

 

 

 

 

 

Legyen-e több IKT-s óra a jövőben?
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Számomra fontos kutatási kérdés volt, hogy honnan szerzik a tanulók zenei ismereteiket.  

Jellemzően az iskolát, élőzenei események, koncertek látogatását, illetve az internet 

használatát jelölték meg forrásként. Kevesebben hangsúlyozták a család, TV, rádió, baráti 

kör szerepét. 
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IKT eszközök alkalmazása a zeneművészeti közép és felsősokú szakoktatásban 

Középfokú zeneművészeti szakoktatás 1840 óta folyik Magyarországon, elsőként a pesti 

Nemzeti Zenedében indult el ilyen jellegű képzés, ahol kezdetben csak a zongora tanszék 

működött, kevés növendékkel. Jelenleg Magyarországon 19 olyan intézmény működik, 

amely ezt az oktatási formát kínálja. A 2005/6-os statisztikák szerint a Zene és 

előadóművészet területén középfokon 3452 fő folytatott tanulmányokat, és ebből 401 fő tett 

OKJ-vizsgát.   

Zeneművészeti felsőoktatásban hat zenei intézmény közül választhatnak a jelentkezők. A 

Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen egyedülálló egy olyan kezdeményezés, ahol 

meghatározott félév során az infokommunikációs technológiák olyan területével 

ismerkedhetnek meg a hallgatók, amelyek kimondottan a zenei nevelés speciális igényeit 

képesek kiszolgálni.  

Az első órákon az IKT pedagógiai alkalmazásának elméleti alapjaival, elvi lehetőségeivel és 

a kihívás szükségszerűségével foglalkozunk. A következőkben megismerkednek a 

legfontosabb technikai eszközökkel, vázlatosan azok működésével, használatával, az 

informatikai eszközök alkalmazásában rejlő módszertani és információs-kommunikációs 

lehetőségekkel. Különös hangsúlyt kapnak a zenehallgatás technikai problémái, a 

tananyagfejlesztés, a képességfejlesztés és a zenei ismeretek infokommunikációs 

eszközökkel történő bővítésének kérdése, valamint a tanórára történő felkészülést és az 

óravezetést segítő korszerű módszerek feltárása. A kurzus gyakorlati jellegű feladatokkal 

egészül ki, melyek keretében tanórai prezentációk szerkesztését, hangfelvétel készítését és 

szerkesztését gyakorolják, és professzionális hangstúdióban tett látogatás során bővíthetik 

ezzel kapcsolatos ismereteiket. 

2013 februárjában felmérést végeztünk a Szegedi Tudományegyetem Vántus István 
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Gyakorló Zeneművészeti Szakközépiskolában, ahol hangszeres és magánénekes diákokat 

kérdeztünk a szolfézs tanórán, illetve egyéb elméleti – népzene, zeneirodalom, zeneelmélet, 

ének-zene – tanórákon alkalmazott információs és kommunikációs eszközök alkalmazásával 

kapcsolatban tanulói online kérdőív segítségével.  

A zeneművészeti szakoktatásba érkező hangszeres vagy magánénekes növendékek 

általában zeneiskolai tanulmányokat végeztek, ahol rendszerint a szolfézsóra keretében 

történik készségfejlesztés, illetve ott tanulják a zeneelméleti ismereteket is. Ugyanakkor a 

szakoktatásba érkezőknél jelentős különbségek tapasztalhatóak e téren, nem csupán a 

különböző, rövid, vagy hosszú tanszakok eltérő rendszere miatt, hanem mert a szolfézs 

oktatásban hiányzik országos szinten az egységes (számítógép alapú) mérés – értékelés. 

A szolfézs a zeneművészeti oktatásban heti kétszer 45 perces óraként szerepel. Az órán az 

elméleti ismeretek adásával, zenei képességek fejlesztésével, zenei ismeretekkel, és 

egyfajta zenei élménnyel segíti a hangszeres oktatást, továbbá hozzásegít az öntevékeny 

zenetanulás és muzsikálás megteremtéséhez. 

A zeneművészeti szakoktatásban tanulók száma körülbelül ötezer, a zeneiskolai 

szolfézsoktatásban részesülő diákoké pedig 108.000. Ugyanakkor a szolfézs tantárgy 

transzferhatásainak kutatására is eddig igen kevés vizsgálat irányult. Egy tavalyi 

kutatásomból kiderült, hogy a zeneművészeti szakközépiskolás hallgatók körében magas 

korrelációt mutat a szolfézs a matematika, az olasz nyelv, magyar irodalom és a főtárgy 

jegyekkel (p<0,001), valamint korrelál az angol nyelvvel és nyelvtannal (p<0,005). 

Szintén korábbi online kérdőíves kutatásomból derült ki, hogy a zenei írás és olvasás 

készsége egymással magasan korrelál, valamint ezen zenei képességek magasan 

korrelálnak a tiszta intonáció és a ritmikai készséggel (p<0,001).  

Elsősorban a kottázás, a zenei írás készsége mutat korrelációt egyéb képességekkel, mint 

pl. a kritikai gondolkodás, célkitűzés, vagy koncentráció (p<0,001). Az igényes 

muzsikusképzés, mind a zeneiskolai és a zeneművészeti szakoktatás ugyanakkor régtől 

fogva felhasználja a szolfézst, ezen belül a lapról-olvasás tanítását is a jobb muzsikussá 

nevelés érdekében, tehát elsődleges célja a hangszerjáték támogatása a zeneelméleti 

oktatás eszközeivel. 

A vizsgálat fő célkitűzése az volt, hogy általánosságban jellemző megállapításokat 

vonhassunk le a művészeti oktatásban tanuló diákok és a digitális eszközök alkalmazásának 

kapcsolatáról, amelyek segítséget nyújthatnak a további feladatok kitűzésében és 

megvalósításában.  

 A vizsgálat körét a zeneművészeti szakközépiskolások 9–13. évfolyamának körében 

határoztuk meg. A számukra készített online kérdőív 30 kérdést tartalmaz, melyek a 

háttérváltozók, érdemjegyek és a különböző IKT eszközök, vagy az Internet használatával 

kapcsolatos területeket tartalmazzák. Az iskolai környezet mellett meghatározó szerepet 

játszik az otthon, a család, az életkornak megfelelő zenei tapasztalatok megléte.  

A kutatásunk további célja egy olyan könnyen hozzáférhető, online mérőeszköz kialakítása, 

amely átfogó képet nyújthat a zenei képességekről, azok fejlődéséről a magyar 

zeneművészeti szakközépiskolai, illetve a zeneművészeti felsőoktatás szolfézs-zeneelmélet 

oktatásában. 
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Eredmények 

Az IKT eszközök alkalmazása a zenei tanórákon online kérdőív 30 kérdése 120 változót 

tartalmaz. A háttérkérdések vonatkoznak a vizsgálati minta szülői hátterére, illetve a tanév 

első félévének közismereti és zenei jegyeire, melyekből kiderült, hogy a tanulók 80 %-ának 

van zenész, vagy hangszeren játszó családtagja. Érdekes viszont, hogy a tanév félév végi 

főtárgyi (hangszeres vagy énekes) érdemjegy azoknál a diákoknál volt a legmagasabb, 4,1 

fölött, ahol a családban bár nincs hivatásos zenész, ugyanakkor van olyan, aki hangszeren 

játszik vagy játszott (43%). A legmagasabb szülői végzettség a minta jelentős részénél 

felsőfokú. A további kutatásokban érdemes összevetni a különböző családi háttérrel 

rendelkező gyermekek zeneművészeti szakközépiskola mind bemeneti, illetve kimeneti 

teljesítményeit.  

A legtöbb tanuló által tanult hangszer a zongora volt (78%), második leggyakoribb 

hangszercsalád a vonós (30%), majd a fafúvós (22%), illetve a rézfúvós hangszerek 

következtek (8%). Bár a minta 40%-a nem tagja zenekarnak, ugyanakkor közel 90%-a a 

diákoknak játszik valamilyen kamaracsoportban.  

Az eredmények tükrözik Hollenbeck 2008-as amerikai kutatását, melyet középiskolai 

hangszert tanuló diákokkal végzett. Az általa vizsgált közismeretei tantárgyi átlagok szintén 

magasak, 4,1 és 5 közötti átlagot a diákok 56% ért el, 38% 3,1 és 4,0 között teljesített. 

Legmagasabb átlageredmény az általam vizsgált zeneművészeti szakközépiskolai diákoknál 

közismereti tantárgyak között nyelvtanból (3,9), zenei téren szolfézsból (4,0) jelent meg. 

Az online kérdőív 23 kérdése vonatkozott a különböző zenei órákon alkalmazott IKT 

eszközökre. A művészeti oktatásban leggyakrabban zeneirodalom órán kerül sor 

alkalmazásukra (73%), zeneelmélet órán esetenként (18%) alkalmazzák. A szolfézs órai 

alkalmazás gyakorisága mindössze 2 %. Ezen adatok azért érdekesek, mert a kutatás 

helyén, a zeneművészeti szakközépiskolának szinte valamennyi termében van interaktív 

tábla.  

A tanórai IKT-eszözhasználatot nagymértékben meghatározza, hogy az egyes tantermek 

mennyire felszereltek. A magyar gyakorlat szerint az iskolák többségében a számítógépek 

és a hozzájuk csatlakoztatható egyéb informatikai eszközök az informatika/számítástechnika 

szakteremben vannak, tehát használatukhoz ebben a teremben kell tartani az órát. Ez plusz 

szervezési feladatot (teremcsere) is igényel attól a pedagógustól, aki informatikai eszközt 

szeretne használni tanóráján. Az Empirica 2006-os adatai alapján a magyar iskolák 

mindössze 19%-ára jellemző, hogy nem csak az informatika szakteremben használhatják a 

tanulók a számítógépet. Ebben a vonatkozásban Magyarország az uniós országok között a 

lista legvégén van, az uniós átlag 61% (Empirica, 2006).  

A digitális tábla leggyakrabban említett előnye a motivációs ereje. Tény, hogy minden 

korosztály számára kezdetben nagyon motiváló ez az új eszköz, de gyakran halljuk, hogy 

amint az újdonság varázsa elveszik, csökken a motiváló hatás is. Ez valóban így van, hiszen 

ha azon az időintervallumon belül, amíg az újdonság varázsa tart, nem alakul ki a tábla 

érdemi, hatékony és interaktív használata (hanem többnyire csak kivetítőként használják), 

akkor valóban elveszhet a tanulói és tanári motiváció is. Bár a legtöbb pedagógus tényleg 

úgy kezdi, hogy csupán óriáskivetítőként funkcionál az óráin a tábla, a rendszeres használat 
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és a kíváncsiság eljuttatja az embert a komplexebb és rendeltetésszerű alkalmazáshoz. A 

tábla integrált mivolta, azaz hogy egyesíti magában a korábbi oktatástechnikai eszközöket 

(írásvetítő, magnó, CD lejátszó, videómagnó), ahhoz járul hozzá, hogy dinamikussá és 

kellően változatossá váljanak a tanórák. Egy-egy kattintással válthatunk a képről a zenére, 

arról pedig a videóra vagy a szövegre – nem kell kapcsolgatni, keresgélni, várni. Ez utóbbira 

a digitális generáció úgysem képes, hiszen mindent azonnal megkap az online és virtuális 

világban. 

A kutatásom eredményei azt mutatták, hogy a diákok 85% sosem használt IKT eszközöket 

szolfézs tanórán, ami kissé elszomorító, mivel a szolfézs tanórákon a lejegyzett, vagy 

elénekelt zeneműrészletet meg lehetne tekinteni, vagy legalább felvételről meghallgatni, az 

egyéb készségfejlesztő programokat nem is említve. A tanulók 7% nagyon ritkán, de már 

alkalmazott, illetve mindössze 3%-uk egy héten egyszer használ IKT eszközöket szolfézs 

órán. Talán nem meglepő, hogy a diákok nem is kaptak még olyan jellegű házi feladatot 

szolfézs órán, amelyhez alkalmazniuk kellett volna az Internetet, pedig a megkérdezettek 

99%-nak van mind számítógépe, mind Internet elérési lehetősége otthonában.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IKT eszközök alkalmazása szolfézs órán 

Arra a kérdésre, hogy kipróbálnának-e szolfézs hallásfejlesztő programot, a diákok 76%-a 

válaszolt igennel, 15%-a pedig nem tudja eldönteni, esetenként előfordulhat, hogy nem 

ismeri a fogalmat a diák. Online zenei könyvtárakat a diákok 70%-a ismer, klasszikus zenei 

tartalommal bíró honlapot pedig 66%-uk.  

A YouTube-t igen gyakran használják a megkérdezett konzervatóriumi diákok, közel 80%-uk 

rendszeresen hallgat rajta komoly és könnyűzenét is. 

A tanulókról elmondható, hogy csupán 6%-uk játszik számítógépes játékkal, 76 %-uk sosem, 

vagy csak nagyon ritkán. 

Az online kérdőív a tanulóknak szólt, érdekes lehetne a művészeti szakoktatás elméleti 

tantárgyait tanító pedagógusaival is felvenni egy hasonló tartalmú kérdőívet. Általában 

jellemző, hogy a pedagógusok nem kellően ismerik az adott IKT eszközöket, vagy kevés 

személyes tapasztalattal rendelkeznek használatát illetően. Az informatikai eszközök 

oktatási alkalmazását jelentősen meghatározza, hogy az iskolában milyen gyakran 

használnak számítógépet a tanárok, és átlagosan mennyi időt töltenek előtte. A tanórákra 

történő felkészülés szempontjából az is fontos, hogy az iskolai használat mellett lehetőségük 

van-e otthon is használni a számítógépet, illetve az internetet.  



Magyar Zeneiskolák és Művészeti Iskolák Szövetsége - 2013. 

 30 

Míg a magyar pedagógusok 56%-a, ez nemzetközi szinten 87%, akik szoktak számítógéppel 

támogatott órát tartani. Egy hazai kutatásban a pedagógusok mindössze 8%-a említette, 

hogy hetente ad olyan feladatot diákjainak, mely az elektronikus eszközökkel folyatott 

beszélgetést vagy vitafórumon való részvételt igényel, 57%-uk pedig soha nem élt ezzel a 

lehetőséggel. A nemzetközi mintában ez a feladat 35% esetében fordul elő heti 

rendszerességgel, és 36% található a soha kategóriában. Az online kommunikáció másik 

formája, az e-mail vonatkozásában nincs szignifikáns különbség a két minta között. Hetente 

és havonta összesen 59%, félévente és soha pedig 31% jelölte ezt a kapcsolattartási formát 

(Lakatosné, 2010). 

A nemzetközi vizsgálatok eredményeihez hasonlóan, melyek egy-egy ország egész 

pedagógustársadalmára vonatkoznak, az látható, hogy a különböző fejlesztő programokban 

részt vevő magyar pedagógusok is lényegesen kevesebb esetben használják tanóráikon a 

számítógépet, mint más országok tanárai. Összességében elmondható, hogy az általános 

funkcióktól a specifikus funkciók felé haladva egyre csökken a hozzáértők száma. 

Amennyiben azt feltételezzük, hogy minél gyakorlottabbnak érzi magát a pedagógus a 

különböző számítógép-használati módokban, annál nagyobb a valószínűsége, hogy az IKT 

használata pedagógusi munkájában rendszeresen jelen van, akkor ezzel együtt azt is 

feltételezzük, hogy az alacsony szintű géphasználat az oktatási IKT-használatot gátolja. 

 

További feladatok, kutatási területek 

Egy 2012-es kutatásomban a zenei képességek tényezőit egy általunk kidolgozott online 

kérdőívvel vizsgáltuk zeneművészeti szakközépiskolában, név nélkül, az évfolyam 

jelölésével kértük a kitöltést. A kérdőív a Kodály koncepció, Hollenbeck (2008) kérdőíve 

alapján és a Nemzeti Alaptanterv a zeneművészeti szakközépiskolai szolfézs tantárgyra 

vonatkozó követelményeinek a gyakorlattal való összevetése alapján épül fel.  

Az eredmények ellenőrzését, illetve a nyomon követés megvalósítását egy összetettebb, 

részletesebben kidolgozott szolfézs feladatokat tartalmazó programmal lehet megvalósítani, 

ilyenek például az Earmasterpro, vagy a GNU Solfege angol nyelvű programok.  

Az SZTE Neveléstudományi Doktori Iskolában egy új elektronikus készségfelmérő rendszer 

kidolgozására került sor az elmúlt években, az új platform neve eDIA (e-DIagnostic 

Assessment Platform), mely jelentős mértékben hozzájárulhat oktatási rendszerünk 

fejlesztéséhez. A további kutatásokat ezen a platformon kívánom megvalósítani. Az eDIA a 

teszten kívül lehetőséget nyújt a középfokú szolfézsoktatással kapcsolatos zenei 

képességfejlesztő feladatbank létrehozására is, amelynek fontos része feltérképezni a 

diákok és a pedagógusok IKT eszközök alkalmazását a művészeti szakoktatásban. 

 

Befejezés 

A gyakorlati tapasztalat és a tudományos kutatások egyaránt igazolják, hogy a zene és a 

zene művelése fontos eszköz lehet a személyiség kiegyensúlyozott fejlődésének. A 

hangszeres, vagy énekelt zene által fejlesztett képességek kedvezően befolyásolják a 

tanulók szocializációját, érzelmi gazdagodását és általános tanulási teljesítményeit. Kodály 

Zoltán életműve a szolfézs tanítás szempontjából különösen fontos, mert nagyszerű 

eszközöket adott a zenepedagógusok kezébe, melyek mindmáig sikerrel használhatóak a 
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zeneoktatásban.  

Korunk diákjai alapvetően különböznek az őket megelőző generációk tanulóitól, mivel 

életüket jelentős mértékben átszövi a digitális világ, ugyanakkor az IKT eszközeinek és 

módszereinek alkalmazása csak a hagyományos pedagógiai módszerekkel együtt lehet 

hatékony. Az ének-zene órai IKT eszközök helyes és arányos alkalmazása elmélyíti a diákok 

zenei ismereteit, valamint zenei képességeik mellett digitális (esetenként indegennyelvi) 

kompetenciájuk is fejlődik, ami növelheti a tanulók későbbi munkaerőpiaci esélyeit.  

Összességében inkább a tanár-, és kevésbé a tanulócentrikus szemlélet jegyei mutatkoznak 

Magyarországon mind a pedagógiai szemlélet, mind a pedagógiai gyakorlat vonatkozásban. 

Jelen vannak ugyan a digitális pedagógiához társított jellemzők (online források használata, 

interaktív és újgenerációs módszerek alkalmazása, a tanulócentrikus szemlélet néhány 

jegye), de nem általános, és nem teljeskörű az informatikai eszközökkel támogatott tanulási 

környezet lehetőségeinek kihasználása. 

A jövőre vonatkozóan több kutatási kérdés felmerülhet az IKT eszközök alkalmazásával 

kapcsolatban: a zenei képességek rendszerében milyen elemeket milyen digitális 

eszközökkel lehet fejleszteni? Hatásosabb lehet-e ez a fejlesztési technika a 

hagyományosnál? Egyformán hatásos-e az IKT az átlagos, átlag alatti és tehetséges tanulók 

fejlesztésében?  

Végezetül, fontosnak tartom diákjaink, a netgeneráció minél alaposabb megismerését, hogy 

úgy tudjuk zeneiségük kibontakozását tanárként segíteni, hogy a zenével való foglalkozás – 

ötvözve a digitális technológia vívmányaival – még teljesebb, örömtelibb élményt nyújtson 

számukra.  
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Uher Bertalan: E-learning a zeneoktatásban 

 

Bevezetés 

Arra a kérdésre szeretnék választ adni: használhatjuk-e az e-learning-et a zeneoktatás 

területén. A közoktatásban, és a felsőoktatásban mára már széles körben elterjedt oktatási 

forma a zenei nevelés területén még csak most kezd teret hódítani. Jelenleg kevés 

bizonyíték áll rendelkezésünkre azzal kapcsolatosan, hogy a technológia milyen és mekkora 

erővel alakítja át a tanulási és tanítási folyamatokat. A kutatási eredmények hiánya ellenére 

azonban elfogadott tény, hogy az IKT fontos szerepet játszik a 21. század oktatásának 

átalakulásában, modernizálásában. 

Az írás előzménye az a technológiai fejlődés mely az elmúlt 25 évben a 

számítástechnikában végbe ment, és engem arra inspirált, hogy a vívmányait megpróbáljam 

a zeneoktatás különböző területein alkalmazni. Tudatosan fordultam a számítógépes világ 

felé, és megpróbáltam magam „felhasználónak” kiművelni. A kezdeti, pedagógusoknak 

szervezett szövegszerkesztés tanfolyam után, a számítógépes szoftver-üzemeltető OKJ-s 

vizsgáig folytattam tanulmányokat. De itt csak a szervezett keretek közötti tanulás ért véget, 

az önfejlesztés, önművelés azóta is folyamatos. Mind a mai napig folyamatosan keresem az 

új, és jobb megoldásokat, tanulom az új számítógépes alkalmazások használatát, kutatom a 

zeneoktatásban, hogyan lehetne kiaknázni az ezekben rejlő lehetőségeket. 

A veszprémi Csermák Antal Zeneiskolában 2001-től indítottuk el az elektroakusztikus-zenei 

tanszakot, melynek részét képezi az érdeklődő diákok számítógép segítségével történő 

oktatása is. 2002-től 2012-ig tanítottam ének-zenét a balatonfűzfői Öveges József 

Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskolában, ahol a műszaki és informatikai érdeklődési 

körű diákoknak, amint lehetőségem lett rá számítógéppel támogatott órákat tartottam. 2001 

és 2006 között akkreditált tanártovábbképzés keretében oktattam a Finale kottagrafikai 

program használatát a zenetanároknak. Fontos, és meghatározó szerepet tölt be 

munkámban a 2009-2010-ben lezajlott továbbképzés, a TENEGEN (európai uniós projekt, 

amelyben öt ország vett részt), ahol az IKT eszközök pedagógia alkalmazásáról, a hálózati 

tanulási módszerekben rejlő pedagógiai lehetőségekről tanultunk, egy a hálózaton 

szerveződő tanárközösségben. Itt tudtam meg, hogy amit eddig önszorgalmamban 

végeztem azt e-learning-nek nevezik. Itt megismertem sok, a terület iránt érdeklődő, és 

hasonlóan gondolkodó kollégát. Megismertem számtalan új alkalmazást, és technikát. Ezen 

előzmények után tapasztalataimat 2011-ben, a felsőőrsi Snétberger Zenei Tehetségközpont 

számítógépes oktatási programjának összeállításakor is fel tudtam használni. A 

Tehetségközpont által támasztott feltételek is megerősítettek abban, hogy az ingyenes 

programok alkalmazásának nagyobb hangsúlyt lehet, és kell fordítani a jövőben. A 

leszakadó hátrányos helyzetű térségek iskoláinak régi lassú gépeibe is új életet lehet lehelni 

alternatív operációs rendszerekkel, és alkalmazásokkal. Nem kell a tanárokat és a diákokat 

kalózkodásra kényszeríteni, a drága alkalmazások kiválthatóak ingyenes programokkal. 

Hordozható (portable) és webes alkalmazások segítségével bárhol, akár egy könyvtárban, 

vagy e Magyarország pontban elhelyezett számítógépen is végezhetünk érdemi munkát. A 

nyílt szabványok lehetővé teszik az információ és adat megosztást. Írásomban így nagyobb 
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hangsúllyal szerepelnek azok a programok és technikai megoldások, melyek ez utóbbi 

csoportba tartoznak. 

Dolgozatom első részében az e-learning fogalmától indulva, a technológiai fejlődés 

bemutatásán keresztül szeretném érzékeltetni, hogy hogyan hat a gyors technikai fejlődés a 

ma iskolapadban ülő ifjúságra, miben különböznek számítógépes világban felnövekvő a 

generáció tagjai elődeiktől. A dolgozat második részében a zeneoktatásban általam már 

kipróbált alkalmazásokat fogom ismertetni a pedagógiai célok (hallásfejlesztés, kottagrafika, 

hangrögzítés, stb.), felhasználási módszer (offline, online), és a hozzáférhetőség (fizetős, 

ingyenes) szerint csoportosítva. Az oktatáshoz, neveléshez közvetlenül kapcsolódó 

programok mellett kitérek azokra az alkalmazásokra is melyek a művészeti nevelésben, a 

művészi pálya művelőinek nyújthatnak segítséget. 

 

Első rész - Az e-learning 

 

A fogalom 

Az e-learning olyan, számítógépes hálózaton elérhető képzési forma, amely a tanítási-

tanulási folyamatot hatékony, optimális ismeretátadási, tanulási módszerek birtokában 

megszervezve mind a tananyagot és a tanulói forrásokat, mind a tutor-tanuló kommunikációt, 

mind pedig az interaktív számítógépes oktatószoftvert egységes keretrendszerbe foglalva 

hozzáférhetővé teszi a tanuló számára.1 

Azok a tanulási és tanítási formák, tananyag feldolgozási módszerek, melyek során a 

tananyag bemutatása, feldolgozása során digitális médiumokat használunk a 

szemléltetéshez, vagy akár a kommunikációhoz e-learningnek nevezhető. A legelterjedtebb 

értelmezés szerint az e-learning olyan oktatási forma, amely az informatika és a 

kommunikáció technika (IKT) eszközeit alkalmazza az oktatás, képzés hatékonyságának 

javítására. 

A kifejezést nem tudjuk magyarra fordítani. Elektronikus tanulás, e-tanulás magyar 

elnevezések gyakran elhangoznak, de ezek nem felelnek meg pontosan a fogalomnak, mert 

az angol fogalomba nem csak a tanulás, hanem a tanítás folyamatát is bele kell érteni. 

 

Története 

A távoktatás az Egyesült Államokban a 18. században alakult ki, amikor is nyomtatott alapú 

levelező tanulást megszervezték. Európában a 19. században kezdett elterjedni, elsősorban 

Nagy-Britanniában, Franciaországban, Németországban. 

A számítógéppel támogatott oktatás, tanulás (CBT – Computer Based Training) a 20. század 

második felében indult útjára. 1967-ben a Computing Report című amerikai folyóirat2 arról 

                                                
1
 Forgó, Sándor. Az eLearning fogalma. In: Hutter Ottó – Magyar Gábor – Mlinarics József: E-

LEARNIG 2005 (eLearning kézikönyv), Műszaki Könyvkiadó, 2005. 14. 
2
 Withington, Frederic G. A számítógép a valóságban: jelentősége, alkalmazásai és hatása, 

Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 1974 (Eredeti kiadás: The real Computer: Its Influence, 
Uses and Effects, Addison-Wesley Publishing Compani, 1969) 
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tudósított, hogy az Apolló űrprogram űrhajósai egy szimulációs berendezésen tanulják és 

gyakorolják azokat a feladatokat, amelyeket a valóságban majd el kell végezniük. Szintén 

ebben az időben megkezdődik a katonai és polgári repülőgép pilóták szimulátoros képzése. 

És megjelent az aggodalom is, hogy a diákok túl sok időt töltenek a számítógép előtt. Álljon 

itt az alábbi idézet Anthony Oettinger-től, a Harvard Egyetem professzorától, 1967-ből: 

„Egyáltalán nem félnek a számítógéptől, sőt a probléma inkább az, hogyan lehet 

megakadályozni, hogy a számítógép rabjaivá váljanak.” 

A multimédia fejlődése, és az internet kialakulása nagy lendületet adott az oktatási célú 

alkalmazásoknak. Az 1990-es évek elejére a CBT-ből e-learning lett, ezt e-learning 1.0-val 

jelöljük. 2004-től már e-learning 2.0-ről, napjainkban már e-learning 3.0-ról beszélünk.  

 

Fejlődése 

A CBT a számítógépes oktatórendszerekről és a multimédiáról szólt. A fejlődés állomásai 

között nem lehet éles határvonalat kijelölni, de megfigyelhető, hogy az 1.0 és 2.0 között éles 

határvonal húzódik.  

Az 1.0-ás rendszerben a tanuló olvas, meghallgat, befogad, korlátozott beavatkozási 

(interaktivitási) lehetősséggel rendelkezik. A formális tanulás, a keretrendszerek jellemzőek 

rá. A tanulói és tanár szerep élesen elkülönül. Az e-learning a tanár és a tartalom köré 

szerveződik. 

A 2.0-ás e-learning az együttműködést, információ-, és tudáscserét, tudásmegosztást 

támogató eszközöket tartalmaz. Megjelennek az önszervező közösségek, nincs éles határ a 

„tanár” és „tanuló” között, a tanuló kerül a központba, a tanári szerep átalakul. Informális 

tanulás jellemző rá, és megjelennek a web2.0-ás eszközök. 

1. ábra: Az e-learning fejlődésének állomásai.3 

 

                                                
3
 Forrás: http://tenegen.eu/tmoodle/ (Hozzáférés: 2013. április 4.) 

http://tenegen.eu/tmoodle/
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A következő generáció 

Az elmúlt években átléptünk egy új kommunikációs korszakba. A rohamosan terjedő 

hordozható eszközök (netbook, tablet, okostelefon), és a vezeték nélküli hálózatok (wifi, 

mobilnet) térnyerése lehetővé teszi az e-learning következő generációjának megjelenését, 

mely „m-learning”, „mobile learning” azaz mobil eszközökre épülő oktatás4 fogalomként fog 

beépülni a köztudatba. 

 

Online/offline e-learning 

Az online jelentése: vonalban. Az offline azt az állapotot jelenti, amikor a számítógép nem 

kapcsolódik a világhálóhoz. 

Offline e-learningról akkor beszélünk, amikor a felhasználó számítógépén telepített 

alkalmazást használunk az oktatáshoz. Például interaktív CD, oktató célszoftver. Az oktatási 

szoftverek szolgáltatásai: 

- tananyag megjelenítése 

- gyakoroltatás 

- tudásellenőrzés 

- teljesítményértékelés 

Ezek még az első generációs (CBT) e-learning termékei. Tartalmuk statikus, nem, vagy 

ritkán frissíthető. A merev oktatási szemléletet tükrözi: ismeretközlés, bevésés, ellenőrzés. 

Online e-learning esetén folyamatosan kapcsolódik a felhasználó gépe az internetre. a 

tartalmakat az interneten éri el. Például videó előadás (streaming), chat, oktatási portálok. A 

hálózaton működő keretrendszerek az e-learning1.0-hoz sorolhatóak. A hagyományos 

oktatásban megszokott tanulási-tanítási környezetet alakítják ki számítógépes környezetben. 

Két nagy csoportba oszthatóak: 

- tanulási folyamat kiszolgálása, tanulással kapcsolatos adminisztratív feladatok 

ellátása. LMS (Learning Management System) tanulásmenedzser rendszer. 

- tananyag tartalom szerkesztése, karbantartása, megjelenítése. LCMS (Learning 

Content Management System) tartalommenedzser rendszer. 

 

Az LMS feladatai: 

- jogosultságok kezelése 

- tananyagok megjelenítése 

- tanári munka támogatása 

- kurzusok szervezése 

- tevékenységek naplózása 

                                                
4
 Keegan, Desmond Mobile Learning: The next generation of e-learning, Distance Educational 

Institute, 2005. 
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- kimutatások, statisztikák készítése 

- résztvevők közötti kommunikáció támogatása 

LCMS feladatai: 

- tartalomszerkesztés támogatása 

- oktatási forrásanyagok, tananyagok tárolása, karbantartása 

 

Az e-learning szereplői és feladataik 

Rendszer adminisztrátor 

A legmagasabb ranggal rendelkezik, a keretrendszerben a jogosultságok kiosztása a 

feladata. 

Instruktor 

Az elektronikus tananyagok szerzője. Megtervezi a tanulói tevékenységeket, és felel a 

szakmai tartalomért. 

Tutor 

A tanulók munkáját segítő, értékelő tanár. Ez eltér a hagyományos tanár szereptől. 

Tanuló 

Jelentkezik, és részt vesz a kurzusokban.  

Vendég 

A legalacsonyabb rangú felhasználó. A keretrendszer lehetőséget biztosít a vendégnek 

(látogató), hogy a számára nyitott kurzusokat megtekintse.  

 

Mire figyeljünk e-learning tananyagkészítés közben? 

Az alábbi összeállítást Kiss Péter készített5. Elolvasva, és a tanácsait megfogadva 

elkerülhetjük azokat a nehézségeket, hibákat, amelyek a tananyagkészítés közben ránk 

várnak. 

Előzetes felmérés 

- Ismerjük meg a megrendelő igényeit! 

- Ismerjük meg a célközönséget és az előképzettségüket. Szóljon nekik a tananyag! 

- Ismerjük meg a tananyagot. Mérjük fel, hogy mely részeket milyen részletességgel 

kell elsajátítania a tanulónak! 

- Készítsünk forgatókönyveket a tananyag felépítéséről, folyamatairól. 

Tananyag szövegezése 

- Döntsük el, hogy formális vagy informális stílusú tananyagot kívánunk létrehozni. 

- Döntsük el, hogyan szólítsuk meg a tanulót! Az egész tananyagban így használjuk. 

                                                
5
 Kiss, Péter. E-learning tananyagkészítés – összefoglalva, (2012.10.01. http://elearning.co.hu/e-

learning-tananyagkeszites-osszefoglalva/ (Hozzáférés: 2013. április 4.) 

http://elearning.co.hu/e-learning-tananyagkeszites-osszefoglalva/
http://elearning.co.hu/e-learning-tananyagkeszites-osszefoglalva/
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- Fogalmazzunk egyszerűen, érthetően! 

- Építsük fel átláthatóan az oldalak tartalmát! 

- Ne zúdítsunk egyszerre sok információt a tanulóra, blokkosítsuk a tananyagot! 

- Emeljük ki a lényeget, használjunk felsorolásokat! 

- Kerüljük a színekkel történő kiemelést! 

- Csak indokolt esetben használjuk a félkövér és dőlt betűket! 

Egységesség 

- Használjuk következetesen a betűtípust! 

- Használjunk egységes színeket, design elemeket! 

- Írjunk bevezetést és befejezést minden modulhoz! 

- A modulok felépítése és a bennük foglalt információmennyiség legyen nagyjából 

azonos! 

- Legyen egységes a navigáció! 

- Egységesen fogalmazzuk meg a szövegezést és következetesen használjuk a 

szavakat is! 

- Egységes formátumú képeket használjunk! 

Design 

- Használjunk a tartalomhoz illő képeket, illusztrációkat! 

- A felhasznált illusztrációk segítsék a tananyag megértését! 

- Jó minőségű képeket használjunk! 

Tesztek 

- Döntsük el, hova és mennyi önellenőrző kérdés szükséges, illetve hol kell mérnünk 

a tanuló teljesítményét! 

- A fontos információkra kérdezzünk vissza a tananyag közben, ebből is tanulnak a 

részvevők! 

- A modulok végén és a tananyag végén is használjunk teszteket, mérjük az ezeken 

elért eredményeket! 

- Gondoljuk át, hogy érdemes-e használni kérdésgyűjteményt! 

- Mérjük fel, hogy véletlenszerű válasz- és kérdésmegjelenítésre szükségünk van-e! 

Minőség-ellenőrzés 

- Feltöltés előtt ellenőriztessük a tananyagot tartalmilag, logikailag, kezelhetőségileg 

is, lehetőleg olyannal, aki nem vett részt a fejlesztésben! 

- Ellenőrizzük másik környezetben is a tananyagot: több számítógépen, több 

böngészőben. 

 

 



Magyar Zeneiskolák és Művészeti Iskolák Szövetsége - 2013. 

 41 

Magyarországon leginkább használatos keretrendszerek 

Sulinet Digitális Tudásbázis (SDT) http://tudasbazis.sulinet.hu/hu (Hozzáférés: 2013. április 

4.) 

Apertus http://www.apertus.hu/ (Hozzáférés: 2013. április 4.) 

Coedu http://www.coedu.hu (Hozzáférés: 2013. április 4.) 

Moodle https://moodle.org (Hozzáférés: 2013. április 4.) 

Ilias http://www.ilias.de/ (Hozzáférés: 2013. április 4.) 

 

IKT 

Mit jelent az IKT? 

Információs technológia + Kommunikációs technológia = IKT 

Információs-, és Kommunikációs Technológia kezdőbetűiből áll össze a betűszó. Röviden 

infokommunikációs technológiának nevezik. 

 

Netgeneráció 

„Megdöbbentőnek tartom, hogy az oktatás minőségének romlásával kapcsolatos sok hűhó 

és vita közepette figyelmen kívül hagyjuk a legalapvetőbb okot: a tanulóink radikálisan 

megváltoztak. A mai diákok már nem azok, akiknek a jelenlegi oktatási rendszert tervezték” 

(M. Prensky) 

A netgeneráció fogalmát Don Tapscott „Digitális gyermekkor” című könyvében alkotja meg. 

Ebben a könyvben az új korosztályt internet-generációnak nevezi, akiket körülvesz a digitális 

világ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ábra: Rita M. Murray amerikai kutató táblázata a 20. generációiról.6 

Generációk egy másik felosztása, mely már a „Z” generációt is tartalmazza: 

                                                
6
 Forrás: Rita M. Murray, Personal communication, 2004. 

http://tudasbazis.sulinet.hu/hu
http://www.apertus.hu/
http://www.coedu.hu/
https://moodle.org/
http://www.ilias.de/
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Veteránok-érettek: 1900-1945 

Az internettel idős korukban találkoztak. Számukra kihívás a digitális társadalom. 

„Bébi-bumm”: 1946-1964 

Életükben, munkájukban megjelenik a számítógép és az internet, de nem okoz számottevő 

változást. 

X. generáció: 1965-1979 

Ifjú korukban találkoztak az internettel. Életükben, munkájukban többé-kevésbé jelen van a 

net. 

Y. generáció: 1980-1995 

A digitális nemzedék. Gyermekkoruktól jelen van életükben az internet. 

Z. generáció 1996- 

Nem élt olyan társadalomban, ahol nem volt internet.7 

Digitális bennszülöttek, digitális bevándorlók 

A digitális bennszülött (Digital Natives) fogalmát, a digitális bevándorlóhoz hasonlóan Marc 

Prensky használta először 2001-ben8. Ez a diákok és a tanárok megkülönböztetésére 

szolgált. Prensky szerint az a személy, aki beleszületett a digitális technológia világába a 

digitális bennszülött. Míg azok, akik már éltek az internet előtti korban a digitális bevándorlók. 

A mai diákok másképp dolgozzák fel az információt, mint elődeik. Gondolkodásmódjuk 

megváltozott. Prensky szerint anyanyelvi szinten beszélik a számítógépek, videojátékok és 

az internet digitális nyelvét. 

Azok, akik nem születtek bele a digitális korba, de elfogadják, használják az új világ 

vívmányait, próbálják megtanulni, alkalmazkodva a környezethez.  

Az oktatás egyik nagy problémája napjainkban: „… hogy a digitális bevándorló tanárok, akik 

régi elavult nyelvet beszélnek (a digitális kor előtti nyelvet), azon kínlódnak, hogy egy olyan 

csoportot tanítsanak, akik egy teljesen más, új nyelvet beszélnek.” (M. Prensky) 

Milyen tulajdonságok jellemzik a netgenerációt? 

- Kiválóan navigálnak az interneten. 

- Az eszközök ösztönös kezelése. 

- Az eszközök működéséről nem sokat tudnak, de nem is érdekli őket. 

- Nem szorítkoznak szövegalapú információkra. 

- Vizualitás, látvány igény, látvány igényesség. 

- Jó térlátás. 

- Figyelem megosztásának képessége. 

- Gyors reakció idő. 

- Egyszerre több dolgot csinálnak (multitasking). 

                                                
7
 Forrás: http://www.crescendo.hu/2008/11/2/az-integrativ-e-learning-fele-v2 (Hozzáférés: 2013. április 

4.) 
8
 Prensky, Marc. Digitális bennszülöttek, digitális bevándorlók, (NCB University Press, Vol. 9 No. 5. 

2001. 1.) forrás: http://goliat.eik.bme.hu/~emese/gtk-mo/didaktika/digital_kids.pdf (hozzáférés: 2013. 
április 4.) 

http://www.crescendo.hu/2008/11/2/az-integrativ-e-learning-fele-v2
http://goliat.eik.bme.hu/~emese/gtk-mo/didaktika/digital_kids.pdf
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- Mindent azonnal akarnak. 

- Könnyen teremtenek kapcsolatot (az interneten, többnyire valódi kilétüket titkolva). 

Ságvári Bence az Ifjúság és környezet című folyóiratban megjelent „Az IT-generáció – 

Technológia a mindennapokban: kommunikáció, játék és alkotás” című9 cikkében az alábbi 

tevékenységek a legnépszerűbbek a fiatalok körében: 

1. közösségi oldal böngészése, műveletek végrehajtása, pl.: képfeltöltés 

2. üzenetek, e-mailek olvasása 

3. csevegés, chatelés, azonnali üzenetküldés 

4. böngészés, szörfölés 

5. tények adatok keresése, ellenőrzése 

6. zeneletöltés, hallgatás 

7. egy szó meghatározásának megkeresése 

8. viccek, karikatúrák, más humoros tartalmak keresése, olvasása 

9. játék 

10. blog olvasás-írás 

Dr. Fehér Péter az ELTE egyetemi adjunktusa, és Hornyák Judit a Teleki Blanka 

Közgazdasági Szakközépiskola tanára által 2010-ben elvégzett kutatásuk után a 

netgeneráció kifejezés helyett az online generáció-t találóbbnak tartják.10 A vizsgálatuk során 

feltárt eredményeket, melyben a mai magyar fiatalok számítógépes tevékenységét kutatták 

az alábbi diagramban tették közzé:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
9
 Ságvári, Bence. Az IT-generáció – Technológia a mindennapokban: kommunikáció, játék és alkotás 

Új ifjúsági szemle 2008. Tél 50. 
10

 Dr. Fehér, Péter. Netgeneráció: tényleg más mint a miénk? HVG.HU 2010. Forrás: 
http://hvg.hu/tudomany/20100630_netgeneracio#utm_source=hvg.hu&utm_medium=listing&utm_cont
ent=related&utm_campaign=related (Hozzáférés: 2013. április 4.) 

http://hvg.hu/tudomany/20100630_netgeneracio%23utm_source=hvg.hu&utm_medium=listing&utm_content=related&utm_campaign=related
http://hvg.hu/tudomany/20100630_netgeneracio%23utm_source=hvg.hu&utm_medium=listing&utm_content=related&utm_campaign=related
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3. ábra: A diákok számítógépes tevékenységeinek gyakorisága.11 

 

2012-ban dr. Fehér Péter egy újabb kutatás alkalmával a következő eredményt kapta:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ábra: Milyen tevékenységekre használja a számítógépét?12 

A diagramból jó látható a közösségi oldalak, pontosabban a legnépszerűbb közösségi 

alkalmazás előretörése. Az első két helyen elhelyezkedő alkalmazások a közösségi élet 

színterei, kommunikációs csatornák.  

                                                
11

 Forrás: Dr. Fehér, Péter: Netgeneráció: tényleg más a miénk? HVG:HU 2010.  
Forrás: http://hvg.hu/tudomany/20100630_netgeneracio (Hozzáférés: 2013. április 4.) 
12

 Dr. Fehér, Péter. A digitális nemzedék a felsőoktatás kapujában – A netgeneráció 2012 kutatás első 
eredményei II. Nemzetközi Konferencia: Az internet hatása a gyermekekre és fiatalokra, MTA 
Budapest, 2012.7. 

http://hvg.hu/tudomany/20100630_netgeneracio
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Természetes, hogy nem minden diák és felnőtt veszi ki részét a digitális világ vívmányaiból. 

A digitális bevándorlók esetében beszélhetünk felfedezőkről, hódítókról, derékhadról, akik 

aktívan használják a számítástechnikát. És vannak az kívül rekedtek (outsiders) akik nem 

használják az eszközöket. A netgeneráción belül is megfigyelhetünk különböző csoportokat. 

Találunk leszakadókat, ezen belül vannak olyanok, akik nem rendelkeznek a szükséges 

eszközökkel. Vannak érdektelenek, akik nem éreznek késztetést az internet, és számítógép 

használatára, és az úgynevezett technofóbok. Következő kategória a csipegetők, ahová a 

bloggerek, játékosok, szörfölők, szemetelők tartoznak. És az új hódítók, ahol a kreatívokat, 

kísérletezgetőket, felfedezőket találjuk. 

 

Hogyan tanul a netgeneráció 

A Z generáció mindig online állapotban van. Ebből az következik, hogy a kérdéseikre 

azonnal megkapják a választ, ez növeli az azonnaliság vágyát. A netgeneráció tagjaiban 

állandó megerősítés igény áll fenn. A késleltetett sikereket nem fogadják el. Hozzászoktak a 

sok ingerhez, gyakran egyszerre használják a számítógépet, mobiltelefont, játékokat. A 

technológia felgyorsítja az életet, de lerövidül az érzelmek átélésének az ideje. A 

hagyományos osztályteremben nagyon hamar elkezdenek unatkozni, rövid ideig tudnak 

figyelni. Felértékelődik az érdekes élményszerű elemeket használó oktatás. 

 

Hogyan tanítsuk Őket? 

Egyértelműen látszik, megváltozik a tanárok helyzete. Mire van szüksége a kialakult 

helyzetben a tanároknak? Optimizmus, nyitottság, kíváncsiság. A rendelkezésre álló 

eszközök: számítógép, multimédiás anyagok, digitális tábla, e-learning megoldások, új 

kihívások elé állítják a tanárokat. A használatukhoz bátorságra van szükség, a 

hozzáállásuknak meg kell változni, meg kell szerezni az eszközök használatának 

gyakorlatát. Az oktatási folyamatoknál a digitális platformok kiválasztásába a diákokat is be 

kell vonni. így biztosan nem marad ki olyan funkció, eszköz, amelyet szívesen használnak. 

A digitális bevándorló tanároknak új módszertanokat kell kidolgozniuk az interakciót, 

multimédiát, hálózati működést felhasználva, olyan módon, hogy saját tárgyi tudásukat 

felhasználva segítsék, irányítsák a digitális bennszülötteket az információk felkutatásában, 

rendszerezésében. 

 

Második rész 

Taneszközök jogi szabályzása 

A 27/1998. (VI.10.) MKM13 rendelet az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi 

programjának bevezetéséről és kiadásáról, zeneművészeti ágban a következő eszközöket 

írja elő kötelezően: 

- Jó minőségű magnetofon 

- Lemezjátszó 

                                                
13

 Magyar közlöny 8. szám (Magyar Közlöny Lap- és Könyv kiadó Budapest 2011. 803-2635) 
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- Videólejátszó 

- CD lejátszó 

- DVD lejátszó 

- MP3 lejátszó 

- Számítógép 

Meg kell jegyezni, hogy tanszakonként eltérő az előírás. A számítógép használatát a 

népzene tanításában a gyűjtött dallamok különböző sebességen történő lejátszásához 

ajánlja a joghely. 

A 20/2012. (VIII.31.) EMMI14 rendelet 2. számú mellékletében, mely a nevelési-oktatási 

intézmények kötelező (minimális) eszközeiről és felszereléseiről rendelkezik, az alapfokú 

művészetoktatás zeneművészeti ágára vonatkozó előírásnál a következő IKT eszközöket 

találjuk: 

- Számítógép, internet hozzáféréssel, perifériákkal, ügyviteli feladatokhoz 1db 

- CD lejátszó 100 tanulónként 1db 

- Hangfelvevő eszköz 100 tanulónként 1db 

- DVD lejátszó, televízió iskolánként (telephelyenként) 1db 

- Számítógép, perifériákkal, DVD író-olvasó, hangfalak, kottagrafikus, 

készségfejlesztő szoftverek, lehetőleg internet hozzáféréssel, nyomtatási 

lehetősséggel, elméleti órák helyiségeibe 1db 

- Alapvető akusztikai és színpadi világítástechnikai berendezések, iskolánként 1db 

 

Az előírásokat átnézve látjuk, hogy például fotó-, videó eszközök nem szerepelnek a listán. 

Az elméleti termekben előírt 1 darab számítógép a csoportos munkát nem támogatja, 

leginkább szemléltető eszközként használható. Ma már elvárható, hogy egy elmélet 

teremben 8-10 internet kapcsolattal rendelkező számítógép álljon a diákok rendelkezésére. 

A jogszabályban előírtakhoz képest jobb a helyzet a magyar zeneiskolákban. Nagyon sok 

helyen rendelkeznek számítógépes termekkel, digitális táblákkal, és természetesen az 

internet hozzáférés is biztosított. És nem csak szemléltetésre, az oktatás támogatására 

használják a számítógépeket. A bevezetett elektroakusztikus-zenei oktatásban a 

szintetizátor, és keyboard oktatása mellett ott találjuk a számítógépes zenét is, ami a 

hangszerek közé emeli a gépet. 

 

 
 

Számítógép a zeneoktatásban 

A következő szakaszban az offline és online alkalmazásokhoz egyaránt nélkülözhetetlen 

számítógépes operációs rendszerek, és web böngészők ismertetése következik. 

Önmagukban pedagógiai funkcióval nem rendelkeznek. 

                                                
14

 Oktatási és kulturális közlöny 19. szám (Magyar Közlöny Lap- és Könyv kiadó Budapest 2012. 
3022-3023) 
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Operációs rendszerek 

Operációs rendszernek (OS, operating system) nevezzük a számítógépeknek azt az 

alapprogramját, amely kezeli a hardvert, és egységes környezetet biztosít a számítógépen 

futó alkalmazásoknak. 

Néhány operációs rendszer: 

Microsoft Windows 
 

Fizetős 

Mac OS 
 

Fizetős 

OpenSuse (Linux) 
 

Ingyenes 

Ubuntu (Linux) 
 

Ingyenes 

Android 
 

Ingyenes 

 

Pedagógusként engem is a Microsoft termékeinek használatára „képeztek ki” a 

továbbképzéseken, és az OKJ-s képzésen. Ma Magyarországon ez a legelterjedtebb OS a 

felhasználók, és a közoktatási intézmények számítógépein. Körül-belül 5 évvel ezelőtt 

kezdtem el Linux operációs rendszert használni. Bár ki számára ingyenes elérhető, 

számtalan változatát fejlesztik, így több féle grafikus felülettel találkozhatunk. A 

legelterjedtebb a GNOME és a KDE. A más operációs rendszerről való átállást megkönnyíti, 

hogy különböző változatai hasonlítanak kinézetükben, és használatukban a Windows, vagy 

Mac rendszerekre. Találhatunk közöttük olyan új fejlesztésű rendszereket, melyek akár a 

régebbi (8-10 éves) számítógépeken is a mai modern gépekhez hasonló sebesség elérésére 

képesek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. ábra Kubuntu Linux asztala a megnyitott programindító menüvel.15 

                                                
15

 Forrás: Saját gép képernyőképe. 
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Jelentős különbséget találunk az operációs rendszerek között, amikor a felhasználói 

programokat telepíteni szeretnénk. 

Windows rendszeren telepítési eljárás során a leggyakrabban CD, vagy DVD adathordozóról 

futtatjuk le a telepítési folyamatot. A program készítői telepítési kulcs használatával védik az 

illetéktelen felhasználástól az alkalmazásaikat. A telepítőlemezeket szaküzletekben, vagy az 

interneten rendelve vásárolhatjuk meg. 

Linux rendszereken az úgynevezett tárolókból (repository) telepítjük az alkalmazásokat. A 

tárolókban a programok megbízható forrásból származnak, a kereső funkció segítségével a 

szükséges alkalmazások néhány kattintás után számítógépünkre települnek. Az operációs 

rendszer figyeli, hogy jelenik e meg frissítés hozzájuk, melyet szintén néhány 

egérkattintással telepíthetünk. Fontos megjegyezni, hogy a Linux rendszereket közösségek 

fejlesztik, és nincs szükségünk külön vírusirtó szoftver használatára. 

Meg kell említeni az Android rendszert, egy Linux kernel fölött futó operációs rendszert, 

amely a mobilkommunikációs eszközök operációs rendszere. A mobiltelefonok mellett 

napjainkban egyre inkább elterjedő Tablet Pc-k (tábla számítógép) rendszere is. A Google 

cég tulajdonában van, de ingyenes. A felhasználói programokat a Google Play (vagy play 

áruház), korábbi nevén Android Market tárolja, ahol több mint 520000, kategóriákba 

rendezett alkalmazás található. 

 

Webböngészők 

A webböngészők, böngészők (browser) azok a programok, melyek az interneten található 

tartalmakat, weblapokat meg lehet tekinteni. És ezek az alkalmazások biztosítják, hogy az 

interneten elérhető szolgáltatásokat a felhasználók használhassák. 

Az operációs rendszerek alapjából tartalmaznak webböngészőt. A számítógép használói 

telepíthetnek is külső forrásokból ilyen alkalmazásokat. A webböngészők felsorolása 

népszerűségük szerint: 

Firefox – A Mozzila Alapítvány böngészője. Elérhető Windows, Linux, és Mac 

rendszereken is. Gyors biztonságos, testre szabható, bővíthető. Ismeri a privát 

böngészést, fogd és vidd lapkezelést. Tanuló címsorral rendelkezik. Bővíthető 

témákkal és kiterjesztésekkel. 

Chrome – Google fejlesztés, nyilt forráskódú projekt. Számítógépre és 

okostelefonra is elérhető, több operációs rendszeren is használható. A Linux 

változat telepíthető tárolóból Chromium böngésző néven. A böngésző címsorából 

indíthatunk keresést. A böngésző fülei külön-külön dolgoznak, így egy hibás oldal nem rántja 

magával az egész böngészőt. Támogatja az inkognitó üzemmódot. Bővíthető témákkal és 

kiterjesztésekkel. 

Internet Explorer – Az újabb IE böngészők kinézetükben egyre inkább 

hasonlítanak a Google Chrome-ra. A szabványok támogatása terén javul a 

böngésző. Ha mégsem sikerülne, van kompatibilitási módja. Szintén ismeri a 

privát böngészést, a SmartScreen szűrő megvédi az adatainkat, ha nem biztonságos 

oldalakon böngészünk. 

Opera – Szintén ingyenes böngésző, sok operációs rendszeren működik, az 

Opera Mini-t mobiltelefonra telepíthetjük. A többszálú böngészés úttörő 
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alkalmazása volt. A ma hozzáférhető szoftverek közül az egyik leggyorsabb böngészést 

biztosítja. A legtöbb szabvánnyal kiválóan együttműködik. 

Safari – A fejlesztője az Apple azt írja róla, hogy a világ leggyorsabb böngészője. 

PC-re Mac-re ingyenesen letölthető. Alapból minden szükséges beépülőt 

tartalmaz. 

 

Irodai programcsomagok 

Az irodai alkalmazások grafikus felületen WYSIWYG (What You See Is What You Get azaz 

amit látsz, azt kapod) módban szerkesztenek. A legelterjedtebb ilyen alkalmazás a Microsoft 

Office programcsomag. Természetesen léteznek ingyenes programok is. Ilyen például a 

LibreOffice, vagy a StarOffice, OpenOffice. 

A Microsoft Office 6 féle csomagban érhető el. Ezek tartalmukban különböznek egymástól. 

Mindegyik tartalmazza a World, Exel, PowerPoint, Outlook, OnNote, alkalmazásokat. A 

vállalati csomagban már a Publisher kiadványszerkesztőt is megkapjuk, amelyet néhány 

mondatban bemutatnék: 

A programmal professzionális kiadványokat (meghívók, plakátok, üdvözlőlapok, és még sok 

más) és reklámanyagokat készíthetünk. A program indulásakor egy varázsló segítségével 

beállíthatjuk a készülő dokumentumunk tulajdonságait. Ehhez rengeteg sablon közül 

választhatjuk ki a nekünk megfelelőt, vagy létrehozhatunk új sablont. Az alkalmazás 

kezelése hasonlít a Worldéhez. A szövegeket szövegdobozokban helyezhetjük el. A 

szövegdobozok és képek, valamint más objektumok a dokumentumban szabadon 

elhelyezhetőek, előre-hátraküldhetőek, így beállítható hogyan takarják egymást. A kész 

kiadványt akár képként, jpg formátumban is elmenthetjük, megkönnyítve a nyomdai munkát. 

Ingyenes megoldás a kiadványkészítésben a Scribus (latin szó, jelentése írnok) program, 

keresztplatformos, nyílt forráskódú alkalmazás. Működése nagymértékben hasonlít az 

előbbiekben bemutatott kiadványkészítőjéhez. Különlegessége, hogy kimeneti formátumként 

pdf formátum is beállítható. 

 

Az ingyenes megoldás: LiberOffice 

Minden jelentős számítógépes platformon elérhető. Kinézete ismerős lehet mindenkinek, aki 

használt már irodai programcsomagot, így könnyű a váltás. A legtöbb versenytársának fájljait 

képes kezelni. Tartalmazza a Writer szövegszerkesztőt, a Calc táblázatkezelőt, Impress 

prezentáció készítőt, Draw rajzoló-, és Base adatbázis kezelő programokat. A 

programcsomag a megszokott fájlformátumokon kívül pdf-be is képes menteni, valamint egy 

kiterjesztés telepítése után szerkesztésre meg is tudunk nyitni ilyen fájlokat. 
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6. ábra: Libre Office indító menü.16 

 

Média anyagok szerkesztése 

Képszerkesztő alkalmazások 

A legnépszerűbb képmanipuláló program a Photoshop, az Adobe terméke. A kezelése nem 

egyszerű, de ha elsajátítja valaki, nem egyszerűen egy retusáló, képjavító alkalmazáshoz jut 

hozzá, hanem akár teljesen új képi alkotásokat hozhat létre a program segítségével. Mire 

használhatjuk? Névjegykártya készítés, logó, webhelyek képi elemeinek elkészítése, képek 

arányainak-, színeinek állítása, de akár háromdimenziós modelleket is készíthetünk 

segítségével. 

 

Ingyenes képszerkesztők 

A GIMP (GNU Image Manipulation Program) egy szabadon terjeszthető szoftver, melyet 

olyan feladatok elvégzésére készítettek, mint a fotóretusálás, képszerkesztés, képkészítés. 

Használható rajzprogramként is. Plug-in bővítésekkel tudása továbbfejleszthető. 

Google Picasa egy fényképek kezelésére, rendezésére, módosítására használható 

program. Fényképezőgépekről beolvassa a képeket, albumokba rendezi, és időrendbe 

listázza. Egyszerűen végezhető vele vörösszem eltávolítás, színkorrekció, tartalmaz néhány 

effektust képeink módosításaihoz. Egyszerűen készíthetünk fotómontázsokat, de akár 

naptárakat is segítségével. A program úgy végez módosításainkat a fotókon, hogy az eredeti 

képet nem írja felül. Az elkészült, vagy a számítógépen tárolt képeinket a program 

segítségével Google fiókunkhoz tartozó Picasa webalbumba feltölthetjük. 

 

 

 

 

                                                
16

 Forrás: Saját gép képernyő kép. 
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Videó szerkesztés 

Pinnacle Studio egy otthoni felhasználásra megfelelő szerkesztési funkciókkal rendelkező 

szoftver. Kezelése könnyen elsajátítható. A filmkészítés három nagyobb munkafázisra van 

bontva: 

- Rögzítés 

a nyersanyag számítógépre másolása kameráról, adathordozóról történő beolvasása 

- Szerkesztés 

vágás, effektusok-, átmenetek hozzáadása, feliratok, főcímek elkészítése, stb. 

- Film készítése 

az elkészült film adathordozóra történő kiírása, feltöltése videó megosztó oldalra, 

exportálása fájlba 

A filmjeinket videó effektusokkal tehetjük érdekesebbé, főcímet, stáblistát helyezhetünk el, 

megváltoztathatjuk a hangsáv hangerejét, a klipjeink közé átmeneteket rakhatunk. 

Lehetőség van DVD lemezekről videókat importálni. A filmek hangsávjából hangfájlt 

készíthetünk. A szerkesztés során elkészíthetjük a többszintű menüt is DVD lemezünkre. A 

kész projektből a program videó fájlt, videó DVD-t is tud készíteni, akár közvetlenül a 

lemezre írva (nagyon hosszú folyamat!), de akár lemezkép fájlt (ISO) is kérhetünk kimeneti 

formátumként. 

 

Ingyenes videószerkesztők 

Windows Movie Maker a Windows XP 2. frissítésétől érhető el a felhasználók számára. 

Otthoni videózáshoz tökéletes szoftver. Importálhatjuk kameránkról a nyersanyagot, 

filmünket megvághatjuk, feliratot adhatunk hozzá, főcímet, stáblistát, zenei aláfestést 

helyezhetünk el. Fotóinkból zenés diavetítést készíthetünk segítségével. A jelenetek közé 

látványos átmeneteken helyezhetünk, klipjeinket látványos effektusokkal tehetjük 

érdekesebbé. Filmünk Videó DVD-re történő exportálásához külső alkalmazásra van 

szükség. 

Openshot videó szerkesztő egy nemlineáris videó szerkesztő alkalmazás. Ez azt jelenti, 

hogy a kamerával felvett videófolyamot a számítógépre importálva, azt több kisebb klipre 

vágjuk, és ezeket tetszőleges sorrendbe rakva – tulajdonképpen megváltoztatva az eredeti 

videó időrendiségét – szerkesztjük. Az Openshot programot Linux rendszerek tárolóiból 

telepíthetjük. 

Fontosabb jellemzői: 

- Nagyon sok videó formátumot támogat 

- Rétegek használata 

- 3D animált címek, 

- Feliratok, alcímek 

- Videó átmenetek 

- sokféle videó effektus 

- Audió szerkesztés, keverő 
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A programmal elkészített klipekből külső program segítségével menüket is tartalmazó video 

DVD-t készíthetünk. Két ilyen alkalmazás a DeVeDe, és Bombono DVD, mind kettő elérhető 

Windows rendszeren is. Kezelésük rendkívül egyszerű. A projekthez hozzáadjuk a klipeket, 

és elkészítjük a menüt. A programok elkészítik a DVD lemezt, vagy a lemezkép (ISO) fájlt. 

 

Hangszerkesztő alkalmazások 

Steinberg-WaveLab egy professzionális program hangfelvétel készítésére, szerkesztésére, 

hangretusálásra. Lehetőséget biztosít sztereó, és többcsatornás (surround) anyagok 

létrehozására. A végeredményt CD-n és DVD-n is megjelentethetjük. A szoftver Mac, és 

Windows rendszerekre érhető el. 

 

Hangszerkesztés ingyen 

AudaCity egy nyílt forráskódú, több platformos digitális audio szerkesztő program. Mit kínál? 

- Importálás, exportálás WAV, MP3, Ogg Vorbis és más fájlformátumokba, 

- Hangfelvétel készítés és lejátszás, 

- Editálás: vágás, másolás, beillesztés korlátlan visszavonási lehetősséggel 

- Többsávos keverés, 

- Digitális effektek, effekt plug-inek, 

- Zaj eltávolítás, 

- Többcsatornás mód, 

- Zene sebességének (lejátszási idejének) megváltoztatása hangmagasság változása 

nélkül, 

- Transzponálás, hangmagasság korrekció, 

- Nagyon sok beépített effektus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. ábra: Audacity hangszerkesztő program.17 

A program elérhető Mac, Windows, és Linux rendszeren, de készült belőle hordozható 

(portable) változat, melyet egy pendrive-on saját beállításainkat elmentve bárhol egy másik 

                                                
17

 Forrás: Saját gép képernyő kép. 
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számítógépen használhatunk. Olcsó házi hangstúdió létrehozására kiválóan alkalmas 

program. Minden képen ajánlatos külső hangkártyát beszerezni számítógépünkhöz, hogy a 

gép belső elektromos zaja ne szennyezze be felvételeinket. 

Zeneiskolákban a rendezvények hangrögzítése ma már mindennapos feladat. A 

hangfelvételek készítése nagyon népszerű a mai fiatalok körében. A kettőt összekapcsolva 

kiváló lehetőség adódik a fiatalok fejlesztésére, a program használata, és a zenei rendezés, 

vágás, szerkesztés terén. Nekünk, tanároknak a felelőssége, hogy segítséget nyújtsunk a 

fiataloknak a minőségi zene létrehozásában. 

 

Tapasztalataim 

A középiskolai ének-zene oktatásban, kezdetben a PowerPoint prezentációival színesítettem 

a tanórákat. Sajnos nem minden tanteremben volt lehetőségem használni. Tapasztalataim 

szerint, a diákok hamar hozzászoktak, megkedvelték az ilyen módon színesített tanórákat. A 

bemutatók során a kép-, hang, szöveg elemek arányos használatával sikeresen fenn tudtam 

tartani a figyelmet. A tanulók részéről hamar jelentkezett az igény, hogy szívesen 

készítenének „kiselőadásokat” az órákra. Az előadásokon kívül lehetőséget biztosítottam a 

házi feladatok prezentációban történő elkészítésére is. A feladatok elkészítéséhez technikai 

segítséget is nyújtottam. A feladatok részét képezte a leckéhez felhasználható szöveges 

források felkutatása, ellenőrzése, hogy helyes információkat tartalmaznak e. A képi anyagok 

gyűjtése (internet, könyvek, kiadványok szkennelése), és megfelelő formátumba, és méretre 

alakítása. Hanganyagok szerkesztése, hanghordozóról másolása, és egyszerű vágási, 

összeillesztési, effektezési feladatok (fel-, lekeverés). Természetesen az elkészült 

prezentációt be is kellett mutatni. Azért, hogy ne kerüljünk a tanórákon az időzavarba, a 

diákoknak meghatározott diaszámmal, és előadás időtartamban kellett felkészülniük. A 

középiskolai ének-zene oktatás 2 évfolyamban, heti 1 tanórában folyik, felmenő 

rendszerben. A második évre a diákok 2/3-a több-kevesebb rendszerességgel készített 

bemutatókat. Különösen érdekes, hogy a dyslexiás tanulók részéről (az iskolában 

szakközépiskolai-, és gimnáziumi osztály is van ahol kizárólag dyslexiások tanulnak) az 

átlagosnál nagyobb érdeklődés jelentkezett. Kifejezetten igényelték az ilyen típusú 

feladatokat. Amellett, hogy ilyen módon megismerték, és valamelyest közelebb kerültek a 

klasszikus zenéhez, az informatikai kompetenciájuk is fejlődött. 

Amikor önálló tantermet kaptam az ének-zene oktatásához, elérhetővé vált az informatikai 

eszközök minden tanórán történő felhasználása. Az órai munkát a videómegosztó portálok, 

iskolai oktatási portál, és a web2.0 más alkalmazásainak használatával színesíthettem. A 

prezentációkészítés mellett a vállalkozó szellemű diákok rövidfilmeket is készítettek. A 

filmspotok előkészítése során ugyan azokat az eszközöket használhatták tanulóim: 

szövegszerkesztő, kép-, hangszerkesztő. A videó utómunkára mindenki az általa ismert 

szerkesztőt használhatta. A videó elkészítése után a bemutatás történhetett adathordozóról 

(pendrive, CD, DVD lemez), vagy feltölthették valamely videó megosztó portálra. A 

prezentációhoz képest bonyolultabb feladatmegoldás nem lett olyan elterjedt. Kevesebb diák 

élt a lehetősséggel, de technikai-, és művészi megvalósítást tekintve igen látványos filmek 

készültek. A filmkészítő diákok már rendelkeztek jártassággal a videózás területén, más 

jellegű filmjeiket is bemutatták, amikor lehetőséget kaptak rá. A zenei illusztrációk 

bemutatásához a videó megosztó portálokat használtam. Az itt megtalálható felvételek 

nagyban hozzájárultak a tanórai munka érdekesebbé tételéhez. A több érzékszervre ható 
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zenei példák segítségével nem csak a zenemű megszólaltatására, de az előadói apparátus, 

vagy a különböző előadók közötti különbségekre is érdekesebb módon rá lehetett mutatni. A 

színpadi zenék bemutatása sokkal élményszerűbbé vált, hiszen a diákok láthatták a ballett 

előadást, vagy látványban is követni tudták az opera előadásokat. És utóbbinál külön előny a 

magyar szöveg megjelenítésének lehetősége. A korábban számukra nehezen elfogadtatható 

zeneművek is közelebb kerültek a tanulókhoz. 

 

Milyen előnyeit tapasztaltam: 

- Önálló ismeret feldolgozás. 

- A tanóra „időkorlátai kitágultak”. 

- Alaposabban megismerték a klasszikus zenetörténetet. 

- A tankönyv mellett más információforrásokat is megismertek. 

- A hangzóanyag szerkesztése közben ismereteket szereznek a formatanban, 

zeneelméletben. 

- Élményszerűbbé válik a zenemegismerés. 

- Magyar szövegek megjelenítése. 

- A számítógépes ismereteik fejlődtek. 

- Az itt megszerzett tudásukat más területen is kamatoztathatják. 

- Az órák színesedtek. 

Nehézség: 

IKT eszközök használatában jártas tanár közreműködését igényli. 

 

Kottaszerkesztők 

Professzionális programok 

Ma a legismertebb kottaszerkesztő program a Sibelius18 és a Finale19. Mind két program 

elérhető Windows és Mac rendszeren. Mind két alkalmazás a professzionális WYSIWYG 

kottakészítést nyújtja a felhasználóknak. Mind két program professzionális hangkönyvtárral 

érkezik, hogy a kottázás folyamata közben a felhasználó már valósághűen hallja megszólalni 

a kompozíciókat. A nyomtatott kották szkennelésére is lehetőséget biztosítanak. A kottázás 

MIDI billenytűzet segítségével felgyorsítható, de akár akusztikus szólóhangszeren 

megszólaltatott dallamot is képesek a programok lejegyezni. A kotta akár zenei fájlként is 

elmenthető, de a MusicXML lehetőséget ad a különböző kottaíró alkalmazások közötti 

adatátvitelre. 

 

 

 

                                                
18

 http://www.sibelius.com/ (Hozzáférés: 2013. április 4.) 
19

 http://www.finalemusic.com/ (Hozzáférés: 2013. április 4.) 

http://www.sibelius.com/
http://www.finalemusic.com/
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8. ábra: Finale programban a hangok abszolút hangnévvel.20 

Mind két program támogatja az oktatási felhasználást. Feladatlapokat, betűkottákat, 

szolmizációs kottákat is készíthetünk segítségükkel. És mind kettőhöz tartozik egy online 

kottatár, ahová az elkészült anyagot feltölthetjük, és beállíthatjuk, hogy ingyenesen, vagy 

pénzért osztjuk meg a felhasználókkal. 

 

Ingyenes kottakészítő 

MuseScore21 egy ingyenes, keresztplatformos, WYSIWYG kottaszerkesztő program. 

Néhány kiemelendő tulajdonsága: 

- A hangjegyek virtuális kottapapíron jelennek meg. 

- Korlátlan számú kottasor 

- Soronként négy szólam 

- Hangjegybevitel MIDI billentyűzettel, egérrel, billentyűzettel 

- A hangokat beépített sequencer és szoftverszintetizátor hozza létre 

- MusicXML és MIDI fájlok exportja, importja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
20

 Forrás: Saját gép képernyő kép. 
21

 http://musescore.org/ (Hozzáférés: 2013. április 4.) 

http://musescore.org/
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9. ábra: MuseScore kottaszerkesztő program.22 

A fentebb ismertetett programokkal ellentétben a MuseScore magyar nyelven is elérhető. 

Tudása szerényebb minta Finale, vagy Sibelius programé, de a zeneoktatásban nagyon jól 

használható. Más nyílt forráskódú programokhoz hasonlóan képes pdf formátumba menteni. 

Ez a program is rendelkezik online kottatárral. 

 

Hallásfejlesztés szoftverei 

EarMaster, a fizetős 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. ábra: EarMaster programban hangköz felismerési gyakorlat.23 

Az EarMaster24 szoftver mára már etalonná vált a zeneoktatásban. A felhasználói felület 

nagyon jól megtervezett, könnyen elsajátítható az alkalmazás használata, és teljes magyar 

fordítással fogadja a felhasználót. Az elsajátított szolfézs-zeneelméleti ismereteket lehet a 

segítségével gyakorolni. Létezik „PRO” és „SCHOOL” változata. Előbbi az egyéni tanulók 

                                                
22

 Forrás: Saját gép képernyő kép. 
23

 Forrás: Sajátgép képernyőkép. 
24

 http://www.earmaster.com/ (Hozzáférés: 2013. április 4.) 

http://www.earmaster.com/
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számára, utóbbi elsősorban zeneiskolai oktatás számára készült. A school verzióban a 

tanárok állíthatnak össze feladatsorokat, fel van készítve hálózati működésre. A programban 

létrehozhatunk csoportokat, osztályokat. A felhasználók tevékenységét naplózza, 

teljesítményét értékeli. Hozzáadható felhasználói profil. 

Mit gyakorolhatunk a segítségével? 

- Hangközök felismerése, összehasonlítása, 

- Hármashangzatok, akkordok felismerése, 

- Skálák, hangsorok felismerése, 

- Ritmus felismerés, javítás, visszajátszás, 

- Dallamdiktálás. 

 

Ingyen hallásfejlesztő 

GNU Solfege25 kínálata: 

- Hangközök felismerése, 

- Hangközök összehasonlítása, 

- Hangközök éneklése, 

- Hármashangzatok, akkordok felismerése, 

- Akkordok éneklése, 

- Skálák felismerése, 

- Dallamdiktálás, 

- Ritmus felismerés, 

- Ritmus visszajátszás, 

- Kadenciák. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. ábra: GNU Solfege hangköz felismerés gyakorlása.26 

                                                
25

 http://www.solfege.org/ (Hozzáférés: 2013. április 4.) 
26

 Forrás: Sjaát gép képernyő kép. 

http://www.solfege.org/
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A program kinézete az EarMaster-rel összevetve jóval egyszerűbb. Program a felhasználók 

aktivitásairól statisztikát készít. Jelenleg még nem teljes a fordítása. A felhasználói kör 

bővülésével, valószínűleg felgyorsítható lesz a honosítási folyamat. 

 

Zeneszerkesztő alkalmazások 

Amit pénzért kapunk 

Számtalan számítógépes zeneszerkesztő alkalmazás található a boltok polcain. Nehéz 

kiválasztani melyiket mutassam be röviden. A zeneiskolánkban az elektroakusztikus-zenei 

tanszak beindításakor, és a Snétberger Zenei Tehetségközpont is céges támogatásként a 

Steinberg Cubase programot kapta meg. Néhány szóban erről az alkalmazásról. 

A Cubase27 egy DAW (Digital Audio Workstation – Digitális Hang Munkaállomás), ami azt 

jelenti, hogy az első hangtól kész zeneszámig minden megoldható egy számítógépen, egy 

szoftverrel. A cég 25 éves tapasztalattal rendelkezik a zenekészítő szoftverek terén. 

 

Mire használható a program: 

- többsávos felvételek készítése, 

- hangkorrekció, 

- ének korrekció, 

- effektkészítés, 

- zeneszerzés, 

- zeneszerkesztés, 

- videofilmhez zene, vagy hangeffekt készítés, 

- filmszinkron készítés, 

- MIDI felvételek készítése. 

A program PC-re és Mac-re telepíthető. 

 

Ingyenes zeneszerkesztők 

Linux Multimedia Studio28 (LMMS) egy ingyenes, Windows és Linux rendszeren is működő 

program. Természetesen ne várjuk tőle a Cubase szolgáltatásait, ez jóval kevesebbre képes. 

A számítógépes zenekészítés alapjait: sávok kezelése, ritmusszekció, effektek hozzáadása, 

tempó beállítás, dinamika beállítás, transzponálás, és még sorolhatnánk. 

 

 

 

 

                                                
27

 http://www.steinberg.net/ (Hozzáférés: 2013. április 4.) 
28

 http://lmms.sourceforge.net/ (Hozzáférés: 2013. április 4.) 

http://www.steinberg.net/
http://lmms.sourceforge.net/
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12. ábra: Linux MultiMédia Studio29 

A programban előre telepítve sok sample-t (előre felvett hangmintát) tartalmaz, sajnos alap 

kiépítésben ez elsősorban a könnyűzene szerelmeseinek fog megfelelni. Az internetről 

azonban tölthetünk le további sample fájlokat, mely lehetővé teszi a program más zeni 

stílusokban való alkalmazását. 

Linux rendszereken az LMMS-nél komolyabb, szoftverek is elérhetőek. Az Ubuntu Studio30 

operációs rendszer, amely kifejezetten multimédiás célokra fejlesztenek, tartalmaz videó és 

zenei szoftvereket. Ezek közül a Rosegarden31 egy audio és MIDI sequencer, 

kottaszerkesztő, és általános zeneszerző és szerkesztő program. Ideális zenészek, 

zeneszerzők, kis-, vagy otthoni stúdiók számára. A programot repositoryból más Linux 

disztribúciókra is telepíthetjük.  

Aria Maestosa32 szintén egy nyílt forráskódú (GPL) MIDI sequencer, és zeneszerkesztő 

alkalmazás. Telepíthető Mac, Windows, Linux operációs rendszerekre. Segítségével néhány 

kattintással komponálhatunk, hozhatunk létre, és szerkeszthetünk MIDI fájlokat. Egyszerű 

kotta megjelenítő funkcióval is rendelkezik, a hangok bevitele akár kottaírással is 

megvalósítható. 

 

Zeneiskolai tapasztalataim 

A zeneiskolai tanításban a számítógépes kottaírásra több tucat tanárt képeztem tovább. A 30 

órás akkreditált képzéseken, két szinten, kezdő, és haladó folyt az oktatás. A veszprémi 

zeneiskola a két elterjedt professzionális program közül a Finale használata mellett döntött. 

A továbbképzések során kiderült, hogy általánosságban a zenetanárok kevésbé járatosak a 

számítógép használatban, mint közismereti tanár kollégáik. Gyakran jelentett problémát a 

perifériák (egér, billentyűzet) használata. Ma ez az oktatásba bekerülő fiatal tanároknak már 

nem okoz gondot, hiszen ők már a digitális nemzedék tagjai. A szoftverhasználat 

                                                
29

 Forrás: Saját gép képernyő kép. 
30

 http://ubuntustudio.org/ (Hozzáférés: 2013. április 4.) 
31

 http://www.rosegardenmusic.com/ (Hozzáférés: 2013. április 4.) 
32

 http://ariamaestosa.sourceforge.net/ (Hozzáférés: 2013. április 4.) 

http://ubuntustudio.org/
http://www.rosegardenmusic.com/
http://ariamaestosa.sourceforge.net/
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elsajátításának egyik célja a minőségi zeneiskolai tananyag előállításának az elősegítése, a 

másik, egy digitális kottatár létrehozása, ahová a tanárok elhelyezhetik az oktatás során 

használt zeneműveiket, és megosztják egymás között munkáikat. Sajnálatos, hogy ez utóbbi 

nem jöhetett létre. A tanárok nem szívesen osztják meg egymással az elkészült zenei 

anyagokat. 

 

A tanulóink számára meghirdetett fakultatív számítógépes zenei órákon kombinálom a 

kottaírás, hallásfejlesztés, és zeneszerkesztő alkalmazások használatát. Az elmúlt tíz évben 

folyamatosan bővült a képzésen résztvevő diákok száma. A kezdeti 1 csoportból 3 csoporttá 

fejlődött, és az utóbbi években nem is tudtunk minden érdeklődő számára ilyen foglalkozást 

biztosítani. A zeneiskola számítógépes zenei termében egyszerre 9 gépen lehet oktatni a 

növendékeket. A képzésben való részvétel előfeltétele a legalább 4 alapfokú szolfézs 

évfolyam elvégzése volt. Ebből kifolyólag a csoportokban leginkább a továbbképzős 

növendékek jelentkeztek. Közöttük jó néhányan olyanok, akik már próbálkoztak a 

számítógépes zenei alkalmazások használatával. A foglalkozásokon a kottaíró-, 

hallásfejlesztő-, zeneszerkesztő szoftverek használatába kaptak betekintést a diákok. 

Előbbiek mellett kiegészítésként a digitális hangrögzítés és hangszerkesztés gyakorlati 

fogásait is megismerhették. A tanórákat alkalmanként koncertvideók, zenés filmek, 

operavideók megtekintésével színesítettük. A tanórákon az ingyenes szoftverek 

használatára álltunk át. Így nincsenek kompatibilitási problémák az iskolában és otthon 

végzett munka során, és nem kényszerítjük diákjainkat jogellenes viselkedésre. 

A számítógépes kottaírás során a szoftver funkcióinak megismerése mellett a zenei írás-

olvasás fejlesztése is jelen van. A különböző kulcsok, előjegyzések, zenei jelek, előadói 

utasítások elsajátítása mellett a különféle hangszereket is új oldalaikról ismerhetik meg: 

transzponáló hangszerek, hangszíneik, hangterjedelmük, hangfekvésük, és mindez egy 

programban elérhető. A program a beírt kottát azonnal meg is szólaltatja, így a diákok 

azonnali akusztikus visszacsatolást is kapnak munkájuk során. Megtanulják kezelni az olyan 

különleges számítógépes perifériát, mint a MIDI kontroller, amely segítségével zenei 

hangutasításokat vihetünk be a számítógépbe. Hangszeres tanulmányaikhoz szükséges 

kottákat képesek lesznek önmaguknak elkészíteni. A kottaírás során megismerteket a 

későbbiekben a MIDI szekvenszer program használatánál kamatoztatni tudják. A 

Zeneszerkesztő alkalmazások megismertetésénél az igényes könnyűzene készítését tűztük 

ki célul. A mai fiatalok közül sokan próbálkoznak saját szerzemények számítógéppel történő 

elkészítésével. Szeretnénk segítséget nyújtani számukra, hogy a zeneiskolai tanulmányaik 

során megszerzett elméleti-, és hangszeres gyakorlati ismereteiket hasznosíthassák a 

számítógépes zene létrehozása közben. A szolfézs órákon korában megszerzett 

ismereteiket a hallásfejlesztő programokkal próbáljuk szinten tartani, esetenként fejleszteni. 

Itt nem az új tudás elsajátíttatása a cél. Erre ezek az alkalmazások nem alkalmasak. 

Kiegészítő eszközei a szolfézstanulásnak, gyakoroltatás, és a tudás mérésének lehetnek 

eszközei. 

A programok használatának előnyei: 

- Zenei írás-olvasás gyakorlása, fejlesztése. 

- Önálló kottakészítéssel támogatja a hangszeres tanulmányokat. 

- Azonnali akusztikus visszacsatolás. 
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- Szolfézs-zeneelméleti ismeretek elmélyítése. 

- Zenei hallás szinten tartása, fejlesztése. 

- Hallásfejlesztés. 

- Zenei kreativitás fejlesztése. 

- Önálló zenei produkciók létrehozása. 

- Önképzés támogatása. 

- Zenei számítógépes alkalmazások megismerése. 

- Számítógépes ismeretek bővülése. 

Feltárt nehézségek: 

- A diákok eltérő informatikai alapismeretei. 

- Néhány alkalmazás hiányos fordítása. 

- Zeneszerkesztő programok nem mindegyike érhető el minden rendszeren. 

- Az alkalmazások használatában kellő jártassággal rendelkező tanárt igényel. 

 

Web2.0-ás alkalmazások 

Szövegszerkesztők 

A bárhol, bárhonnan elérhető irodai programcsomagok 

A Google fiókunkhoz kapunk egy web alapú irodai alkalmazáscsomagot, mely 

táblázatkezelőt, szövegszerkesztőt, és bemutató készítőt tartalmaz. A létrehozott 

dokumentumokat megoszthatjuk megtekintésre, de akár többen is szerkeszthetjük. A 

webböngészőben megjelenő felhasználói felület akár egy WYSIWYG alkalmazásé, a menük, 

párbeszéd ablakok emlékeztetnek más grafikus alkalmazások megoldásaira. A fiókunkhoz 

kapunk egy tárhelyet (Drive) is, ahol fájljainkat tárolhatjuk. 

Azok akik rendelkeznek WindowsLive azonosítóval használhatják a Microsoft Office Web 

Apps alkalmazásait, melyhez 25 GB tárhelyet (SkyDrive) is biztosítanak. Használható World, 

Excel, PowerPoint, és az OneNote alkalmazás. Természetesen a saját gépre telepített irodai 

alkalmazás csomagnál jóval kevesebb funkcióval bír. A szerkesztett dokumentumokat akár 

meg is oszthatjuk más felhasználókkal. 

 

Képszerkesztő alkalmazások 

A legkézenfekvőbb megoldást a Firefox böngésző kínálja. Telepíthetünk egy PictuTools33 

nevű kiegészítőt programunkba, és ezzel körül belül egy tucatnyi online képszerkesztőt 

érhetünk el oly módon, hogy a kiválasztott képen jobb egérgombbal kattintunk. A kiegészítő 

segítségével olyan információkhoz is hozzájuthatunk, mint például hol használták már fel az 

adott képet a neten. 

                                                
33

 https://addons.mozilla.org/ (Hozzáférés: 2013. április 4.) 

https://addons.mozilla.org/
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Photoshop Express34 futtatásához Flash Player 9 szükséges. A felülete és funkciói nagyon 

hasonlítanak a professzionális programéra. Kezeli a rétegeket, saját formátuma van, amiben 

elmenthetjük a projektjeinket, és használhatunk minden olyan műveletet, elemet, melyeket 

más grafikai programban megszoktunk. 

 

Videó szerkesztés 

Video Toolbox35 alkalmazásban, a feltöltött, vagy a megadott URL címről letöltött videókat 

konvertálhatjuk a legkülönfélébb népszerű videó formátumokba. Vághatunk, vagy akár össze 

is illeszthetünk állományokat, kinyerhetünk képet, hangot, feliratot. Mi magunk is 

készíthetünk filmjeinkhez feliratokat (.sub, .srt, .txt). A kezelőfelület nagyon egyszerű, és eltér 

a megszokott videószerkesztőéktől. A program használatához csak 300 MB tárhelyet 

kapunk, így full HD videók szerkesztésére nincs lehetőség. 

A népszerű videómegosztó oldal a YouTube36 is lehetőséget ad egyszerű vágási, 

minőségjavítási feladatok elvégzésére. A videóinkat felirattal láthatjuk el, a kézremegést 

kompenzálhatjuk, és kísérő zenét helyezhetünk el. 

 

Hangszerkesztés 

Az Audio Expert37 egy ingyenes egyszerű hangszerkesztő alkalmazás. A regisztráció után 

készíthetünk hangfelvételt, vághatunk, összeilleszthetünk hanganyagokat, és konvertálhatjuk 

más formátumba fájljainkat. 

 

Kottaszerkesztés 

Online kottaíró alkalmazás a Noteflight38, mely nem állít magáról kevesebbet, mint 

professzionális kottákat hozhatunk létre a segítségével, a Google Docs 

dokumentumkezelőhöz hasonlóan. Használhatjuk okostelefonon, tableten, számítógépen. Az 

ingyenes változatban 10 zeneművet hozhatunk létre, melyet meg is oszthatunk másokkal. A 

kész kottát kiváló minőségben kinyomtathatjuk. Fájlokat importálhatunk, exportálhatjuk 

MusicXML-, és MIDI formátumba. Előfizetéssel a szerkesztési lehetőségek korlátai 

megszűnnek. Létrehozhatunk virtuális osztályokat, de a felsőoktatásban is alkalmazhatjuk. 

 

Online hallásfejlesztés 

A web2.0 technológiája lehetővé teszi, hogy szoftver telepítése nélkül gyakoroljunk, 

fejlesszük, teszteljük zenei hallásunkat. Természetesen ezektől az alkalmazásoktól ne 

várjunk olyan összetett funkciókat, mint a kifejezetten erre készült célszoftverektől. De mint 

lehetőség jelen vannak, és csak pedagógiai kreativitásunkon múlik, hogyan alkalmazzuk 

őket. Ízelítőül két alkalmazás: 

 

                                                
34

 http://www.photoshop.com/tools/expresseditor (Hozzáférés: 2013. április 4.) 
35

 http://www.videotoolbox.com/ (Hozzáférés: 2013. április 4.) 
36

 http://youtube.com/ (Hozzáférés: 2013. április 4.) 
37

 http://www.audioexpert.com/ (Hozzáférés: 2013. április 4.) 
38

 http://www.noteflight.com/ (Hozzáférés: 2013. április 4.) 

http://www.photoshop.com/tools/expresseditor
http://www.videotoolbox.com/
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The Musical Mind39 

Kilenc feladat közül választhatunk. A helyes válaszokat a kis „közlekedési lámpa” zöld 

jelzése mutatja. A gyakorlatokhoz egyszerű beállítási lehetőségek tartozna. A működéséhez 

Java telepítése szükséges. 

 

Ear Treaning40 

Népszerű dallamok segítségével gyakorolhatjuk a hangközök felismerését. Beállíthatjuk, 

hogy zongora, vagy gitár hangszínen hangozzék el a kérdés. Lehetőségünk van hangközök, 

skálák, harmóniák gyakorlására. Fejleszthetjük abszolút hallásunkat. A „kijelzőn” 

megjelenítendő adatokat is beállíthatjuk, hogy hangköz nevek, zeneszámok címei, 

szolmizációs hangok jelenjenek e meg. 

 

Közösségi szoftverek 

A Wikipedia meghatározása alapján, a közösségi szoftverek41 olyan web-alapú programok, 

melyek lehetővé teszik a felhasználói interaktivitást, egy meghatározó adatbázis-motorra 

támaszkodva az emberek közötti virtuális kapcsolatot és együttműködést segítik elő. 

Ezeknek a szoftvereknek minden felhasználója megoszthatja saját adatait, és ő is 

hozzáférhet a többi felhasználó által megosztott információhoz. A számítógépen keresztüli 

kommunikációnál különböző típusú adatokról beszélhetünk: 

- üzenet, 

- e-mail, 

- chat, 

- voice chat, 

- képek, 

- hang, 

- videó, 

- fájlmegosztás. 

Közösségalakító szerepük van, mert segítségükkel azonos érdeklődési körű emberek 

kapcsolatba léphetnek egymással. Ilyenek például a manapság népszerű közösségi oldalak, 

például iwiw, FaceBook, MySpace, YouTube, de közösségi jelzővel illethetjük a blogokat és 

a wikiket, fórumokat. 

 

Internetes fórumok 

A fórumokban a felhasználó különböző témákhoz (topikokhoz) tehet hozzászólást. Ezekből 

az időrendben megjelenő hozzászólásokból áll össze a kommunikáció. A fórumok többnyire 

                                                
39

 http://www.musicalmind.org/ (Hozzáférés: 2013. április 4.) 
40

 http://www.trainear.com/index.php (Hozzáférés: 2013. április 4.) 
41

 Forrás: http://hu.wikipedia.org/wiki/Közösségi_szoftver (Hozzáférés: 2013. április 4.) 

http://www.musicalmind.org/
http://www.trainear.com/index.php
http://hu.wikipedia.org/wiki/Közösségi_szoftver
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publikusak, csatlakozni egy egyszerű regisztrációval lehetséges. A fórumokban a 

hozzászólásokhoz csatolhatunk különféle fájlokat, beszúrhatunk linkeket (hivatkozásokat). 

 

Blog 

A web log, vagyis blog, webnapló, az első interaktív közösségi szolgáltatások egyike. A 

weblapot ötvözi olyan eszközökkel, amelyek egyszerűsítik más lapok linkelését. A blog 

készítője időről-időre közzéteszi blogjában írásbeli üzeneteit. Az üzenetekre az olvasók 

reagálhatnak. Lehetőség van képet, videót, hivatkozásokat elhelyezni a bejegyzésben. 

 

Wikik 

A wiki a hipertext rendszerek készítését lehetővé tevő szoftver. A tartalma a felhasználók, 

látogatók által szerkeszthető, tartalmilag a közösség fejleszti. Legismertebb a Wikipedia. 

 

Közösségi hálózatok 

A közösségi hálózat (social network) a közösségének építése érdekében a közösségi 

szoftvereket, az online kommunikáció eszközeit használja fel. A közösségi hálózat az azonos 

érdeklődésű, hobbijú emberek találkozóhelye. Vannak szakmai, üzleti, párkereső, közösségi 

események köré csoportosuló közösségek. 

 

Közösségi oldalt építettem 

2009-ben a NING közösségi alkalmazás segítségével két közösségi oldalt indítottam. A 

NING alkalmazás lehetőséget biztosít fotó-, videó feltöltésre, megosztásra, blog készítésre, 

megosztásra, chatezésre, és csoportokat hozhatunk létre a felhasználókból. Nagyjából olyan 

funkciókat biztosított akkor, mint a népszerű Facebook, csak valamivel egyszerűbb 

kivitelben. Az egyik egy rézfúvós közösség volt, melybe tanárkollégáimat, és a rézfúvós 

zenét szeretőket invitáltam, másik az Öveges iskola ének-zene közössége volt (zárt 

regisztrációval), melybe a tantárgyat tanuló diákjaim kerültek meghívásra. A rézfúvós 

közösség gyorsan népszerűvé vált, és ahogy nőtt a regisztrált felhasználók száma (az 

oldalon nyitott volt a regisztráció), úgy telt meg élettel. Megjelentek a fotó-, videó 

megosztások, koncertek, zenei rendezvények meghívói. A diákok számára eleinte nem volt 

érthető miért kell még egy közösségi oldal, amikor a Facbook-on mindegyikük jelen van. 

Miután elmagyaráztam milyen különbségek lesznek a tantárgy és a népszerű oldal között az 

Öveges Ének-zene közösségben összeálltak a virtuális osztályok. 
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13. ábra: Öveges ének-zene közösségi oldal képernyő képe. Forrás: Saját archívum. 

Mivel ez egy zárt közösség volt, mindenki a valódi nevével kellett, hogy regisztráljon. Így 

számomra nem okozott gondot beazonosítani a tanulókat, kezelni tudtam az osztályokat. A 

tagok testre szabhatták profiloldalukat, és minden funkciót, melyet az alkalmazás kínál, 

használhatták. Megjelentek az első blog bejegyzések, a zene különböző területeiről: 

zeneszerzők életrajza, jazz történelem, különböző zenei stílusok-, különböző előadók-, 

együttesek bemutatása. Megindultak a videó megosztások, kommentezések, üzenet 

küldések, és esténként chateztem diákjaimmal. A házi feladatok kiírása, meghirdetése is 

hamar átkerült a közösségi portálra. Érdekes volt megtapasztalni, hogy az egyébként 

zárkózott, visszahúzódó diákok is kinyíltak a virtuális világban. A szó legszorosabb 

értelmében egész nap ének-zene órán voltunk. Folyamatos volt az aktivitás. És ez okozta a 

legnagyobb nehézséget is, ugyanis nagyon megterhelő volt a napi normál tanári munka 

mellett jelen lenni a több száz fős közösség életében.  

 

Közösségi oldal előnyei: 

- Diákok számára ismerős felület. 

- Diákok számára ismerős működés. 

- Közösségformáló. 

- Chat, blog, üzenetküldés. 

- Események létrehozása. 

- Videó-, kép, szöveg megosztás. 

- Információ, tudás megosztás. 

- Felhasználók csoportokba rendezése. 

- Szakmai követés. 

- Felhasználói profilok. 

 



Magyar Zeneiskolák és Művészeti Iskolák Szövetsége - 2013. 

 66 

Hátrány: 

- A tanár számára fokozott terhelés a folyamatos jelenlét. 

- A diákok megszerzett tudását nem tudjuk mérni. 

Felmerülhet a kérdés, hogy milyen szinten szervezzünk meg egy közösségi oldalt. Tantárgyi, 

intézményi, szakmai? Tapasztalatom, és a megismert alkalmazások ismeretében intézményi 

szinten érdemes szervezni a virtuális közösséget (virtuális iskola). Az elaprózott tantárgyi 

közösségekben a jelenlét, diákok és tanárok számára is túlságosan nagy leterhelést 

jelentene. 

Sajnos a NING készítői úgy döntöttek, fizetőssé teszik alkalmazásuk elérését, így mind két 

közösség működtetéséről lemondtunk. 

A közösségi oldal hátrányait és a NING hiányát a későbbiekben bemutatásra kerülő 

alkalmazásokkal pótolhatjuk. Aki nem kíván oktatási portált működtetni az egy ingyenes 

CMS rendszer (Joomla!, Drupal, WorldPress, stb.), és egy ingyenes webtárhely segítségével 

létrehozhat saját közösségi oldalt. 

 

Oktatási portál 

A közösségi szoftverek nyújtotta szolgáltatásokat és a keretrendszereket (LCMS, LMS) 

szolgáltatásait egy oktatási portálban foghatjuk össze. 

A MOODLE42 (Modular Object-Oriented Dinamic Learning Environment = moduláris 

objektum-orientált dinamikus tanulási környezet) egy ingyenes, nyílt forráskódú 

keretrendszer. A Moodle önmagát CMS-nek (Course Management System) nevezi, de az e-

learning keretrendszerek osztályozása alapján egy LMS (Learning Management System) 

rendszernek tekinthetjük. Az ausztrál Martin Doubiamas rendszergazda fejlesztette ki, hogy 

segítse az oktatókat olyan online kurzusok létrehozásában, melyek középpontjában az 

együttműködés, a tartalom együttes építése és a folyamatos fejlődés áll. 

 

A Moodle jellemzői: 

- vitafórum, 

- blog, 

- fájlok fel és letöltése, 

- osztályozás, 

- üzenetküldés, 

- online naptár, 

- tesztek, 

- Wiki, 

- grafikus témák, 

- tevékenységek, 

                                                
42

 https://moodle.org/ (Hozzáférés: 2013. április 4.) 

https://moodle.org/
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- kérdés típusok (feleletválasztós, igaz/hamis, töltse ki az üres, stb.) 

- tartalmi szűrők, 

- beiratkozási módszerek. 

A fejlesztőknek lehetősége van új modulok létrehozásával új funkciókat bővíteni a 

keretrendszer szolgáltatásait. A Moodle magyarul is elérhető. 

A Moodle rendszer felhasználóinak három fő csoportja 

- adminisztrátorok, 

- oktatók különböző jogosultságokkal, 

- hallgatók, tanulók. 

A fő csoportokon belül további felhasználói szinteket különböztethetünk meg: 

- Adminisztrátor-rendszergazda 

a legmagasabb rangú, ő felel az egész rendszer működéséért, a portálon általában bármit 

megtehet. 

- Kurzuskészítő 

a legmagasabb rangú oktató, lehetősége van oktatókat (szerkesztőket) hozzárendelni 

kurzusaihoz. 

- Oktató 

bárki lehet, akit egy megfelelő joggal rendelkező hozzárendel a kurzushoz. Feltölthet 

tananyagot, figyelheti a tanulók tevékenységét. 

- Nem szerkesztő tanár 

taníthat kurzusokat és osztályozhat, de a tevékenységeket nem módosíthatja. 

- Felügyelő-Tutor 

nem rendelkezik szerkesztési joggal, nem tud újabb tananyagelemeket, tevékenységeket 

hozzáadni a kurzushoz, viszont részese az adminisztrációnak. Értékelhetik a tanulók 

tevékenységét, megtekintheti a tanulók osztályzatait. 

- Tanuló 

aki tevékenységet folytat a rendszerben. feldolgozza a számára biztosított tananyagot, 

végrehajtja a számára előírt tevékenységeket. 

- Vendég 

olyan személy, aki regisztrált felhasználóként nem létezik a rendszerben. A vendég csak 

megtekintheti azokat a kurzusokat, amelyeket a kurzuskészítő, vagy az adminisztrátor 

engedélyez számára. 

 

Kurzuskészítői tapasztalataim 

Középiskolai tanárként kurzuskészítői jogosultsággal rendelkeztem az Öveges iskola 

oktatási portálján43. A Csermák Antal Zeneiskola honlapja mellett létrehoztam egy oktatási 

portált44, amelynek néhány kurzusát vendégként bárki megtekintheti. Itt rendszergazdai 

                                                
43

 http://oktatas.oveges-szi.hu/ (Hozzáférés: 2013. április 4.) 
44

 http://zenede.hu/php/moodle/ (Hozzáférés: 2013. április 4.) 

http://oktatas.oveges-szi.hu/
http://zenede.hu/php/moodle/
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jogosultsággal rendelkezem. A portált a telepítésétől kezdve a karbantartásig én felügyelem. 

A portálon, a számítógépes zeneórákon résztvevő tanulók számára biztosítok plusz 

ismereteket, és a tudásukat tesztek segítségével ellenőrizni is tudom. 

Az oktatási portál naplózza a résztvevők tevékenységét, így tanárként folyamatosan nyomon 

követhetem a diákjaim munkáját. A diákok feltölthetnek fájlokat, amelyek akár házi feladat 

megoldások (szöveges dokumentum, ppt), vagy dolgozatok is lehetnek. 

A diákok részéről az oktatási portál nem olyan népszerű, mint a közösségi oldal volt. Nehéz 

motiválni őket a jelenlétre. Ennek okaként én azt látom, hogy az itt megjelenő tartalmak nem 

elég dinamikusak, nem elég interaktívak. Más oktatási portálokat meglátogatva szintén azt 

tapasztaltam, hogy a frontális óra anyagát tartalmazzák, digitalizált tankönyv, jegyzet 

formájában, feldolgozandó tananyagként, vagy letölthető szöveges fájlokhoz férnek hozzá a 

hallgatók, diákok.. Itt a kurzuskészítők feladata lenne a jó minőségű tananyagok készítése. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. ábra: Zeneiskola oktatási portálján a modális hangsorok című kurzus.45 

 

A fenti ábrán látható, hogy a kurzusban a szöveges információt kiegészíti a kotta példa, és a 

kottában látható zenei anyag meghallgatható az alatta elhelyezett audio lejátszóval, vagyis 

egyszerre többféle médiumot is alkalmazhatunk kurzusainkban. A baloldali menüben látjuk, 

hogy a lecke elvégzése után a feladatok megválaszolása következik. Ez lehet teszt, 

különböző kérdés típusokkal, vagy akár egy elkészített dokumentum feltöltése. 

 

Oktatási portál előnyei: 

- Rugalmas, bővíthető alaprendszer. 

- Beépített közösségi alkalmazások (blog, fórum, wiki, chat, üzenetküldés) 

- Közösségépítés. 

- Felhasználókból csoportokat (osztályokat) hozhatunk létre. 

- A felhasználók tevékenységeit naplózza a rendszer. 

                                                
45

 Forrás: http://zenede.hu/php/moodle/mod/book/view.php?id=50 (Hozzáférés: 2013. április 4.) 
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- Tudásmérés (tesztek, kérdőívek) 

- Automatikusan értékeli a teszteket. (osztályozás) 

- Ingyenes. 

- Fájlok fel-, letöltése. 

Hátrányai: 

- A fiatalok számára nem elég dinamikus (trendi). 

- Az igényes tananyagok készítése szerteágazó ismeretet igényel a tanároktól. 

- A folyamatos tanári jelenlét időigényes. 

 

Összefoglalás 

Ma az oktatásban alapvetően két célból használják a technológiai eszközöket. Egyrészt, 

hogy megtanítsák a tanulóknak az eszköz használatát, másrészt az oktatás 

eredményességének növelése érdekében. Az Európai Unió által megfogalmazott Liszaboni 

célok szerint az IKT eszközök használatának segítenie kell a hatékony tudásmegosztást. 

Valamint az IKT eszközök jelenjenek meg az oktatás teljes területén, használatuk épüljön be 

a tanítás-tanulás folyamatába, a tananyag tartalma és hozzáférhetősége legyen 

rugalmasabb, nyitott tanulási környezetben folyjon az oktatás. A számítógép alapú formatív 

és diagnosztikus mérés-értékelés bevezetésével hozzá kell járulnia az oktatás 

elszámoltathatóságának fejlesztéséhez, és biztosítania kell a visszacsatolást. A bemutatott 

és a mindennapi gyakorlatban kipróbált technikai eszközök, alkalmazások használatával a 

zeneoktatás területén is megvalósíthatóak az Európai Uniós célok.  

A változó világ mindig is kihívások elé állította a pedagógus társadalmat. A könyvnyomtatás 

forradalmához szokták hasonlítani a most végbemenő változásokat. A nyomtatott 

információhordozók háttérbe szorulnak, miközben a hálón egyre több információ válik 

hozzáférhetővé. A diákok változó információszerzési szokásai megváltoztatják a tanulási 

szokásaikat. A tanárok fel kell, hogy ismerjék a megváltozott körülményeket, és 

alkalmazkodniuk kell hozzá. A ma aktív pedagógusok nagy része elutasítja a digitális kor 

vívmányait. Pedig az ő felelősségük, hogy mit, és hogyan tanulnak a digitális nemzedék 

tagjai. Az információ helyességét, a feldolgozás módját ellenőrizniük kell. Tudásukat, 

tapasztalatikat felhasználva segíteniük kell a diákokat a tanulási folyamatokban. El kell 

fogadniuk, hogy változóban van tanári szerepük, a tanítás-tanulási folyamatban mind két fél 

aktívan kell, hogy részt vegyen. A partnerségre, együttműködésre kell törekedni.  

A kérdést, miszerint lehet e-learning eszközöket alkalmazni a zeneoktatás területén, 

szeretném megválaszolni. Az alapfokú művészetoktatástól a középfokú szakképzésen át, a 

felsőfokú tanulmányok támogatásáig - bár átfogó kutatások nem támasztják alá - nagyon jól 

hasznosíthatóak az itt bemutatott eszközök, programok, alkalmazások. A kezdetektől, a 

zenei írás-olvasás elsajátításától a művészi életutat bemutató portfólióig mindenhez kapunk 

segítséget. Nem szabad azonban elfelejtenünk, hogy nem „varázseszköz” van a kezünkben. 

Nem szabad figyelmen kívül hagyni azt a tényt, hogy a technológia csak egy eszköz, ami új 

lehetőségeket biztosít. Nem engedhetjük meg, hogy a technológia legyen a cél. 

Önmagukban ezek a programok nem fogják megoldani a pedagógiai problémáinkat. Az 

alkalmazásuk tekintetében nagyon sok múlik a tanárok hozzáállásán, kreativitásán. Az IKT 
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alapú képzés elterjedéséhez a tanárok körében paradigmaváltásra van szükség. Ezért 

fontos szerep hárul a tanárképző intézményekre, akik felkészíthetik a leendő pedagógusokat 

az IKT eszközök helyes használatára, továbbképzéseknek adhatnak helyet, ahol a már aktív 

pedagógusok is megismerkedhetnek az e-learning eszközökkel. 
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http://hvg.hu/tudomany/20100630_netgeneracio%23utm_source=hvg.hu&utm_medium=listing&utm_content=related&utm_campaign=related
http://hvg.hu/tudomany/20100630_netgeneracio
http://hu.wikipedia.org/wiki/Közösségi_szoftver
http://www.mimi.hu/informatika/multimedia.html
http://www.crescendo.hu/2008/11/2/az-integrativ-e-learning-fele-v2
http://tenegen.eu/tmoodle/
http://erettsegi.com/informatika/az-internet-tortenete/
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Függelék 

Eportfólió 

A portfólió olasz szó, dokumentumgyűjteményt jelent. A művészeti életben a művész legjobb 

műveit mutatja be, az üzleti életben cégek, magánszemélyek portfóliójáról beszélve az általa 

birtokolt részvények összességét jelenti. Ma már az oktatásban is használatos. A tanári 

mesterképzésben a 15/2006 (IV.3.) OM rendelet 4. számú mellékletének 5.1.3. pontja szerint 

a hallgatónak portfóliót kell készítenie gyakorlati fejlődéséről. 

Elektronikus portfólió lehetőséget biztosít szöveges és képi tartalmak megjelenítése mellett 

mozgókép, hang, animáció portfólióba integrálására. A metaadatokkal megfelelően ellátott 

portfólió kereshetővé válik, megkönnyítve az információk megtalálását. 

Portfólió három típusát különböztetjük meg46: 

- Munkaportfólió (fejlődést dokumentáló) 

- Bemutató portfólió (a legjobb munkák bemutatása) 

- Értékelési (eredmények minősítése) 

Mahara47 

A Mahara egy nyílt forráskódú ePortfólió szoftver. Önálló alkalmazásként, és e-learning 

keretrendszer mellett is megállja a helyét.48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. ábra: Uher Bertalan nyilvános eportfólió oldala. Forrás: 

http://mahara.prompt.hu/view/view.php?id=583 

 

                                                
46

 Falus, Iván-Kimmel, Magdolna. A portfólió. (Gondolat Kiadó Budapest, 2009.) 
47

 https://mahara.org/ (Hozzáférés: 2013. április 4.) 
48

 Forrás: http://consedu.hu/smahara.html (Hozzáférés: 2013. április 4.) 

http://mahara.prompt.hu/view/view.php?id=583
https://mahara.org/
http://consedu.hu/smahara.html
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Szolgáltatásai: 

- Nyilvános és személyes nézet kialakítása, 

- Könyvtárstruktúra kialakítása, 

- Állományok feltöltése, 

- Blogok vezetése, 

- Közösségi hálózat építése, 

- Csoportok, ismerősök kezelése, 

- Személyes profil, 

- Kapcsolódás a Moodle-hoz. 

Az ePortfólió segítségével nyomon követhetjük diákjaink szakmai fejlődését az iskolában, 

majd az iskola után is. Virtuális közösséget szervezhetünk az iskola köré. A diákok mellett az 

intézményhez tartozó valamennyi dolgozó (tanár, oktató, stb.) munkássága is megjelenhet, 

bemutatva az iskolában folyó munkát, és az érintettek szakmai fejlődését. Ez az adott 

oktatási intézmény saját bemutatkozásának is egy új formáját nyújthatja.  
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Asztalos Andrea: Kottaolvasás – lapról éneklés 

 

A zene és az éneklés a gyermekek természetes szükséglete és meghatározó szerepet 

töltenek be a személyiségük fejlődésében. Hámori József nemzetközileg elismert agykutató 

az agyféltekék funkcióit rendszerezve rámutatott arra a tudományosan bizonyított tényre, 

hogy a zenei érzékelés elsősorban a jobb agyféltekéhez köthető, míg a beszédtanulást a bal 

agyfélteke irányítja.  

Bal agyfélteke az alábbi érzékelési funkciókért felelős:  

- beszédkészség, nyelvi központ (pl. beszédértés, beszédelemzés)  

- időérzékelés, a muzikalitáshoz kapcsolódó ritmusérzék a bal agyfélteke 

kizárólagos tulajdonsága  

- a jobb kéz mozgatója  

- logikus gondolkodás  

 

Jobb agyfélteke a következő érzékelési funkciókért felelős:  

- zenei képességek egy része: pl. hangmagasság, hangszín, abszolút hallás, 

harmóniák érzékelése  

- térérzékelés, látás  

- a bal kéz mozgatója  

- absztrakt gondolkodás, kreativitás, képzelőerő, új dolgokra való fogékonyság, 

zeneértés, éneklő vagy zenei kommunikáció megértése, feldolgozása  

- emóciók feldolgozása, érzékenység nonverbális hatásokra, a zene élvezete  

- asszociatív régió, dallammemorizálás, felidézés képessége  

 

Hámori professzor párhuzamot von a beszéd és a zene fejlesztése között és meggyőződése 

szerint, ha az első években hiányzik vagy hiányos a zenei fejlesztés, akkor a 

beszédfejlődéshez hasonlóan kijavíthatatlan hibák rögzülnek. Később egyre nagyobb űr lesz 

a zenére való fogékonyság, a zeneértés, a zenei megnyilvánulások helyén, és nem fog 

kialakulni a gyermekben az igény a zenei önkibontakozásra és a zenehallgatásra. „Az ének-

zene, a muzikalitás éppolyan alapvető eleme a teljesebb emberi személyiség 

kialakulásának, mint általában is az emberi beszéd. A jobb félteke kommunikációja, nyelve a 

muzsika, amelynek a születéskor kapott adottságokra alapozó kifejlesztése éppolyan fontos 

(lenne), mint a verbális, illetve más – matematikai etc. – képességek (jó-rossz) kialakítása.” 

(Hámori József: „Az emberi agy és a zene”, Hang és lélek, Budapest, Magyar Zenei Tanács, 

2002.)  

„A két félteke közötti 200 milliónyi idegrost jelenti az összehangolt működés lehetőségét. A 

két agyfélteke közti összehangolt működés maximalizálja az agyműködés eredményességét. 

A két félteke közötti harmonikus együttműködés azonban nem működik automatikusan, 
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hanem csak akkor, ha mindkét féltekét fejlesztik, foglalkoztatják.” (Hámori József: Az emberi 

agy aszimmetriái, Dialóg Campus Kiadó, Pécs, 1999, 2005)  

Az általános iskolai tanítás-tanulás nagyrészt azokat a képességeket veszi igénybe, amiket a 

bal félteke működése fejleszt, vagyis ez az iskolatípus főleg a bal féltekét fejleszti.  

A zenei képességek egymástól függetlenül nem léteznek és ezek szoros kapcsolatban állnak 

egymással. Fejlesztésükben hatalmas szerepe és felelőssége van a zeneiskolai oktatásnak. 

A kottaolvasási képesség fejlesztése elsőrendű zenei feladat kell, hogy legyen, és nem 

szabad megelégedni sem a leírt hangoknak többé-kevésbé sikerült kisilabizálásával, 

kiéneklésével sem az esetleg virtuóz, de zeneileg értelmetlen megszólaltatásával. A 

kottaolvasás nehézségei magának a tevékenységnek az összetettségéből erednek. Többféle 

zenei képesség együttes, párhuzamos fejlesztésére van szükség ahhoz, hogy a tanulók az 

egyre magasabb szintű kottaolvasási feladatokat helyesen tudják megoldani. Fontos a 

hangok tiszta intonálása, a tonalitásérzék, a pontos ritmus, metrumérzék, az előírásnak 

megfelelő tempóban való éneklés és ennek tartása végig, dinamika betartása, formaérzék. 

Az alábbi zenei képességek mindegyikének fejlesztésére szükség van ahhoz, hogy a diákok 

hibátlanul tudjanak kottát olvasni, lapról énekelni egyaránt Mindenfajta zenei hallási, közlési, 

olvasási képesség fejlesztése elengedhetetlen és összefüggésben áll a lapról olvasási 

készség fejlesztésével.  

 

Zenei hallás  

Ebben a zenei hangok tulajdonságainak /a hangmagasságnak, a hangszínnek, a 

hangerőnek, a ritmusnak /észlelése szerves egységgé válik. A zenei halláshoz nemcsak 

hallási képzeteinkre, hanem ezek használatára is szükség van. A hallási képzeteknek két 

típusa van: az elemi illetve az általánosított hallási képzet. Az elemi hallási képzet, amelyben 

egy hallott zenei anyag hangszínnel és dinamikával együtt van jelen. Az általánosított hallási 

képzetek segítségével bármilyen hallott dallamot, motívumot meg tudunk szólaltatni 

énekhangunkon. Viszont csak a dallam hangmagasságának és ritmusának mozgását tudjuk 

reprodukálni, a valódi hangzást, elsősorban a hangszínét nem vagyunk képesek visszaadni.  

Zenei hallásnak "az akusztikai-zenei viszonyok befogadásának, megkülönböztetésének, 

felismerésének, újra felismerésének és aktivizálásának képességét nevezzük." (Michel; 

1974, 53.)  

Zenei hallás fajtái:  

- melódiahallás  

- ritmushallás (ritmusérzék)  

- harmóniahallás  

- hangszínhallás  

- dinamikahallás (dinamikaérzék)  

- metrumhallás  

- tempóhallás (tempóérzék)  

- formahallás (formaérzék)  
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Melódiahallás  

A hangok magassági viszonyainak hallását nevezzük melódiahallásnak. Ennek két fő fajtáját, 

típusát különböztetjük meg: az abszolút és relatív hallást.  

Abszolút hallás:"az a képesség, amely az egyes hangok magasságának felismerésére; 

illetve reprodukálására irányul, anélkül, hogy az adott hangot ismert magasságú hanghoz 

viszonyítanánk."Különleges tulajdonság, de a fejlett zenei képesség kialakulásának nem 

nélkülözhetetlen feltétele. (Erősné; 1993., 46.)  

Relatív hallás: "a hangközök, dallami és harmóniai összefüggések felismerésének 

reprodukálásának és szabad visszaadásának képessége." (Erősné; 1993.,46.) Ezenkívül 

beszélhetünk melodikus, harmonikus és dallamhallásról.  

Melodikus hallás: "a zenei magasság hallásának egyszólamú anyaggal kapcsolatos 

megjelenési formája; amely a hangközök sorának észlelését jelenti."(Erősné; 1993.; 46.) A 

melodikus hallás fejlődésénél két szint állapítható meg, melyek közül az első a dallamvonal, 

dallamív felismerése. Valódi értelemben vett melodikus hallásról pedig a hangközérzék 

megjelenésétől lehet beszélni. Nem abszolút magassághoz kötődő hangok alkotják a 

dallamot, hanem a hangközlépésekben illetve hangközugrásokban rejlő magassági viszony, 

tehát a relatív magasság határozza meg a melódiát. Ebből következően a hangközök és 

dallamok magasság szempontjából transzponálhatók.  

Dallamhallás: A dallamot felépítő hangok egymásutánja kétféleképpen értelmezhető. A 

melódia hangközlépések sorozatából épül fel, vagy pedig a dallamhangokat egy 

kihangsúlyozott funkciójú dallami főhang figyelembevételével értelmezzük. Minden dallam 

elválaszthatatlan velejárója a ritmus. Az általános képességek - memória, figyelem - 

fejlettsége befolyásolhatja a hallást.  

 

Harmóniahallás  

A harmóniahallás feltétele a hangok magasság szerinti szétválasztása, megkülönböztetése - 

mint a melódiahallásnál - és az együtthangzás elemzése. A harmóniahallás alapjául szolgál 

a hangnem érzékelése és a hallási képzetek felidézése. E hallási képesség később alakul ki, 

mint a melódiahallás. A hangközhallásra épül a hármashangzatok meghallása, mivel három 

együtthangzó, különböző magasságú hangok megkülönböztetéséhez nélkülözhetetlen a 

hangközhallás bizonyos mértékű fejlettsége. Tehát a hangközhallás általában egy fejlődési 

fokozattal megelőzi a hangzathallást. A harmonikus hallás nem fejlődik annyira nagy 

ütemben, mint a dallamhallás.  

 

Ritmusérzék  

A ritmikai szerkezetek lényegét relatív viszonyítás - ebben az esetben az értékek egymáshoz 

való mérése - határozza meg. Transzponálás ritmika terén is elvégezhető, melynek során az 

értékek időtartama megváltozik - augmentáció vagy diminució során -, ellenben az időtartam-

viszony nem módosul. A metrum - a ritmus mértékének - alapegysége az ütem, amely az 

időben lezajló "történéseket" egyenlő szakaszokra osztja. A ritmusérzék "a ritmikai 

kapcsolatok hallás utáni felismerését és reprodukálását jelenti," (Erősné; 1993.; 124.) mely 

párhuzamosan fejlődik a dallamhallással.  
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Hangszínhallás, dinamikaérzék, tempóérzék, formaérzék  

Hangszínhallás: A hang színének meghatározó tényezője a felhangok száma és erőssége. 

Különböző színe van az egyes hangszereknek, hangforrásoknak és minden egyes emberi 

hang egyedi tulajdonságokkal bír. A hangszerkombinációk is rendkívül gazdag 

hangszínlehetőségeket biztosítanak.  

A dinamikában a hangerősség megállapítása minden esetben relatív, tehát viszonyításon 

alapul, amit az előadás körülménye határoz meg.  

Egy-egy zenemű tempójának gyorsasága, lassúsága viszonyítás eredménye. /Más 

előadáshoz hasonlítva; vagy metronómszámhoz mérve/  

Formaérzéknek azt a képességet nevezzük, amely alapján valaki a hangokat és csoportokat 

a zenei időben értelmüknek megfelelően helyezi el "(Dobszay László: A hangok világa I. 

kötetéhez tartozó Útmutató füzete, 1966; 29.)  

 

Végeredményben a zenei hallás az általánosított hallási képzetekkel megvalósulhat. Ezzel 

szemben a zenei közléshez a komplex zenei képzetek - a látási, hallási, szellemi, értelmi 

képzetek variációi - az olvasás és írás szükséges.  

 

Zenei közlés  

A hallási képzetek mellett a zenei elemek, szerkezetek névrendszere (hang-, hangköz-, 

akkord-, ritmusnevek) és a zenei jelenségek írásos rögzítéséhez szükséges jelrendszerek 

(hangjegyírás, ritmusértékek jelei) elengedhetetlen fontosságúak abban az esetben, ha zenei 

közlésről beszélünk.  

Ha egy hallott dallamot alkotó elemek neveit szeretnénk tudni, akkor a hangzás-név 

képzetkapcsolat jelenlétére van szükségünk. A név-jel kapcsolat meglétét feltételezi az, 

amikor a nevek által közvetített zenei anyag leírása "lekottázása" megvalósulhat. A 

ritmusközlés esetében az ütemmutató - ami a metrikus elvet érvényesíti - kerül a 

képzetkapcsolatban a "név" helyére.  

 

Melódiaközlés  

A közlés képességei két részre oszthatók annak függvényében, hogy a tevékenység a 

kottaképre vagy a hangzásra irányul. Kottaírásban a szolmizáció és az ábc-s névrendszer 

ugyanazt a magasságjelölést - vonalrendszert és hangjegyírást - használja. E két 

névrendszer között különbséget kell tenni, hiszen amíg a relatív szolmizáció esetében egy 

kottaképi magassághoz több szolmizációs név társulhat, addig az ábc-s névből - abban az 

esetben, ha kulcsváltás nem történik - csak egy. A dallamközlés kéttagú 

képzetkapcsolatokkal írhatók le, melyben a hangzás vagy a kottakép az egyik tag a hangnév 

pedig a másik összetevő. "A kottakép - szolmizáció kapcsolat tehát nemcsak a szolmizációs 

lépések és a kottaírás jeleinek tudását feltételezi, hanem indirekt módon az ábc-s nevek, 

még inkább a hangnemekbe rendeződött ábc-s nevek ismeretét." (Erősné; 1993., 78.)  

 

 



Magyar Zeneiskolák és Művészeti Iskolák Szövetsége - 2013. 

 77 

Ritmusközlés  

A ritmus közlésképessége is kéttagú képzetkapcsolatokkal fejezhető ki (hangzás-ütem, jel-

ütem, ütem-jel). Ebben az esetben a "név" alatt a ritmusértékek és a ritmusképletek 

értendőek. A ritmusközlésben az ütem jelenti a kéttagú képzetkapcsolat állandó elemét. "A 

közlés fejlődése feltételezi azt a hallási szintet, amelyen a ritmikus folyamatokat nem elemi 

képletek, hanem metrikus struktúrák kapcsolódásaként fogjuk fel." (Erősné; 1993.,137.)  

 

Hangzatközlés  

A hangköz két egyszerre (szimultán) vagy egymás után (szukcesszív) megszólaló hang 

magassági viszonya. A melódia témakörébe tartoznak a szukcesszív hangközök; a szimultán 

hangközök viszont a harmóniák alapegységéül szolgálnak.  

A hangzatközlés szintén névhez kötődő képzetkapcsolatokkal írható le (hangzás-név; név – 

jel), mint a dallamok illetve a hangközök képességei. A hangzással kapcsolatos 

tevékenységben a szolmizációs nevek, míg a kottaírásra összpontosuló képességekben 

viszont az ábc-s nevek a meghatározók.  

 

Zenei olvasás  

Zenei olvasáskor a kottaképhez hallási képzetek társulnak, amely a jel - név – hangzás 

képzetkapcsolattal írható le. „A zene olvasás során a kottakép jeleiben rögzített zenei 

struktúrák hangképét képzeljük el.” (Erősné; 1993. 117.) A kottaolvasás elsősorban biztos 

intonációt követel meg minden tanulótól. Daléneklés, vagy szolmizációs nevekkel vagy 

kézjelről való éneklés során a legfontosabb feladat a hangmagasságok pontos megtalálása. 

Problémát okoz az intonáció és a ritmus összeillesztése, ezért célszerű a ritmus nélküli 

dallamolvasás, és az azonos vagy hasonló ritmusok különböző dallamokkal való éneklése.  

Zenei olvasás fajtái:  

- dallamolvasás (melódiaolvasás)  

- ritmusolvasás  

- harmóniaolvasás  

 

Melódiaolvasás  

A kottakép hangjegyeihez a kulcsnak és az előjegyzésnek megfelelően hangnevek – 

szolmizációs és/vagy ábc-s nevek - kapcsolódnak és ezek hallási, akusztikus képzeteket 

idéznek elő az agyunkban, majd ezt énekelve – vagy hangszeren - megszólaltatjuk.  

Ritmusolvasás  

A ritmusolvasás ütemekbe rendezett írott ritmusjelek felfogása, majd megszólaltatása. 

Ebben az esetben a jel-hangzás képzetkapcsolat közé még az ütem beékelődik.  

Harmóniaolvasás  

A zenei olvasás nem kizárólag csak a kottaképről való éneklést jelenti, hiszen ebben az 

esetben akkor a harmóniaolvasás képessége értelmezhetetlenné válna, mivel egyetlen 
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személynek megoldhatatlan több hang egyidejű éneklése. Tehát minden olyan tevékenység 

a zenei olvasás körébe tartozik, amely során a kottakép jeleiben benne lévő zenei tartalmak 

és a hangzás egyeztetése történik. Harmóniaolvasási feladat: pl. hallott hangközök, 

hangzatok összehasonlítása a kottaképpel.  

 

Lapról olvasási képesség fejlesztésének feladattípusai nehézségi sorrendben:  

1. Ritmus nélküli betűkotta éneklése szolmizálva.  

2. Ritmus nélküli betűkotta éneklése ábécés nevekkel.  

3. Ritmus nélküli betűkotta éneklése dúdolva, vagy "la" szótaggal.  

4. Ritmus nélküli betűkotta megszólaltatása hangszeren.  

5. Ritmussal ellátott betűkotta éneklése szolmizálva.  

6. Ritmussal ellátott betűkotta megszólaltatása hangszeren.  

A betűírás lehetővé teszi, hogy a kottaolvasás zenei részét, beleértve a ritmusolvasást is, 

gyakorolhassák a tanulók, az ötvonalas kottával járó nehézségeket mellőzve.  

Tulajdonképpen a legösszetettebb feladatnak az ötvonalas kotta elolvasása tekinthető, 

melynek nehézségi fokozatai a következők:  

1. Az ötvonalas rendszerbe helyezett ábécés hangok megnevezése a leírás 

sorrendjében éneklés nélkül:  

2. A vonalrendszerben leírt ritmus nélküli dallamok közül az első példa éneklése 

szolmizálva, majd ábc-s névvel  

3. Ritmus nélküli, ötvonalas kottába leírt dallam dúdolása:  

4. Ritmus nélküli, ötvonalas kotta megszólaltatása hangszeren:  

5. Ötvonalas, ritmus nélküli kottáról való éneklés szöveggel:  

6. Ritmussal ellátott, ötvonalas kottából való éneklés szolmizálva:  

7. Éneklés ötvonalas kottáról, ábécés névvel:  

8. Ritmussal ellátott, ötvonalas kottába leírt dallam dúdolása:  

9. Olvasás ötvonalas kottáról, szöveggel:  

Az első lapról éneklési feladat zeneiskola második szolfézs osztályban található meg. 

Harmadik osztályban megjelenik az ún. olvasóiskola, mely rövid etűdöket tartalmaz. Tipikus 

helyzetek szemléletes megragadásával, vagy apróbb árnyalatok jobb megfigyelésével segíti 

a rendes kottaolvasás technikáját. A kottaolvasás általában komplex feladat része./ például: 

rögtönzés, transzponálás, improvizáció, szövegkiegészítés kapcsolódik hozzá/. A kottakép 

utáni daltanulás szintén 3. osztályban vezethető be.  

A zenei olvasáshoz is szükséges a zenei emlékezet, a tonalitásérzék, a ritmus- és 

metrumérzék, a formaérzék, a funkcióérzék fejlesztése és zeneelméleti ismeretek tudása.  

A lapról éneklési feladatok minél precízebb megoldásához ezeken kívül elengedhetetlen a 

belső hallás és az ezzel szorosan összefüggő intonációérzék fejlesztése is.  
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„Belső hallás”  

A belső hallás - amelyben a képzetek bonyolult szerveződése nyilvánul meg - tudati 

tevékenység és nem a hallás egyik típusa, de rendkívül nagy jelentősége van a belső hallás 

fejlettségi szintjének a lapról olvasási feladatok helyes, hibátlan intonációjú megoldásában.  

Tyeplov szerint hallási képzetek felidézése történik a dallamnak hallás után történő 

visszaéneklésekor és e felidézési képesség magasabb fejlettségi fokán eredményezi azt, 

amit „belső hallásnak” nevezünk. Ez a képesség jelenti a zenei emlékezet és a zenei 

képzelőerő alapját. A belső hallás nem csupán zenei hangok elképzelésének képessége, 

hanem a zenei hallási képzetekkel szándékos bánni tudás képessége is.  

Rimszkij-Korszakov azt a képességet nevezte belső hallásnak, amely révén el tudjuk 

képzelni a zenei hangokat és kapcsolataikat anélkül, hogy akár énekhangon, akár 

hangszeren megszólaltatva hallanánk azokat.   

 

Vitányi Iván a „belső zenei tevékenység” kifejezést használja, amely mindenfajta zenei 

tevékenység alapfeltétele, amelyben benne gyökerezik a zenei gondolkodás, a zenei 

képzelet, a zene befogadása és megalkotása is. Nem valóságos hallásról van szó, hanem 

arról, hogy a tudatunk külső hangforrásból származó levegőrezgések érzékelése nélkül is 

hangokat, hangsorozatokat tud elképzelni teljes csendben, anélkül, hogy bárhol is zene 

szólna. Világosan érzékeljük a hangok magasságát, ritmusát, sőt vannak olyan emberek, 

akik még a hangszínt és a harmóniát is el tudják képzelni. Tehát belülről, minden hangforrás 

nélkül el tudjuk képzelni a zenei struktúrákat, melyek a tudatunkban léteznek.  

Egy dallam énekhangon történő reprodukálása nem lehetséges a hangképzetek, a dal 

melódiájának képzete, azaz az adott dal meghatározott hangmagassági és ritmikai 

mozgásának képzete nélkül.  

 

Intonáció  

Mielőtt bármilyen ismeretlen dallamot elkezdenénk énekelni, el kell képzelnünk a látott 

kottakép hangzását, amely a zenei emlékképek felelevenítése és a „belső hallás” képessége 

nélkül megoldhatatlan feladat. A kottában leírtakat csak ezután tudjuk helyesen, pontosan, 

tisztán intonálva megszólaltatni. Ennek ellenére előfordul, hogy a diák elképzeli a hangok 

helyét, mégis hamisan énekel néhány hangot és mindezt hallja is, de akkor ezen már nem 

tud változtatni. Az intonációs problémák oka az esetek nagy többségében hangképzési hiba, 

amelyet nem a rossz fül, nem a jó zenei hallás hiánya okozza. Nagyon fontos (lenne), hogy a 

tanulók a kezdetektől kezdve zeneileg és hangilag párhuzamosan fejlődjenek. Hangképzési 

hibákat csak a hangképzésre irányuló instrukciókkal lehet javítani. Sokszor a hangképzési 

hibák hátterében a helytelen, természetellenes testtartásból eredő rossz, görcsös 

levegővétel áll, amely megakadályozza a hang szabad áramlását és ez a feszültség mintegy 

leblokkolja az agyunkat, így nem tudunk tisztán énekelni bármennyire is szeretnénk. 

Előfordul, hogy annyira koncentrálnak a gyerekek a tiszta intonálásra, hogy épp ezért nem 

tudják ezt véghezvinni. A hang szorítása, préselése esetén gyakori az alulintonálás. Az tiszta 

intonálásra való túlzott koncentrálás időnként felfelé való húzás, felülintonálást eredményez.  

Az Alexander-technika segít abban, hogy jó testtartást, mozgásszabadságot, könnyű légzést 

érjünk el. A fej-nyak-hát kapcsolat ellenőrzés alatt tartása létfontosságú a test helyes 
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használatához. Fontos, hogy a nyak kiengedjen (feszüléstől mentes legyen) oly módon, hogy 

a fej előre és felfelé mozdulhasson és így a gerinc hosszú, a hát széles, a légzés pedig 

hatékony lehessen. Az elsődleges kontroll a fej, nyak, hát közötti speciális kapcsolatot jelenti, 

mely nagyban befolyásolja a test összes többi részének koordinációját meghatározva 

mozgásunk könnyedségét és hatékonyságát.  

Hajlamosak vagyunk mindig csak a végeredményre koncentrálni (pl. lapról éneklés esetén, 

arra koncentrálunk, hogy minden hang a helyén legyen és tisztán intonáljunk), és figyelmen 

kívül hagyni az ehhez vezető folyamatot (pl. helyes, természetes testtartás, laza nyak, széles 

hát, hosszú gerinc, laza állkapocs, könnyed levegővétel). Így túl gyorsan és gondolkodás 

nélkül cselekszünk a cél elérése érdekében. Csakhogy a tiszta intonálás lehetősége egy 

rossz, merev levegővétel következtében elveszik, megvalósítása lehetetlenné válik.  

 

Minden hangadáskor figyelnünk kell arra, hogy testtartásunk segítse a szabad és energikus 

légzést. A testnek hosszúnak és szélesnek kell lennie, hogy a hangunk az egész testünket 

átjárhassa. Alexander szerint, ha sokat mondjuk a tanulóknak, hogy „vegyenek egy mély 

levegőt” lehet, hogy hozzászoktatjuk őket, ahhoz, hogy belégzésükre koncentráljanak. Ha 

azonban a kilégzésükre összpontosítanak, akkor a belégzés egyszerűen, magától, 

természetes könnyedséggel meg fog történni. Stressz vagy túlzott koncentráció hatására (pl. 

egyes tanulóknál, ha lapról éneklésből felelnek) az ember hajlamos visszatartani lélegzetét, 

melynek során a bordák megfeszülnek és küzdenünk kell a levegőért. Ezzel azt a jelzést 

kapja az agyunk, mintha fuldokolnánk, amely teljesen megakadályozza a helyes hangadást.  

Az alábbiakat kell tudatosítani:  

1. A nyak laza, a gerinc egyenes, a hát széles  

2. Lazítsuk el testünk elülső felét  

3. Helyezzük kezünket alsó bordáinkra  

4. Ne tartsuk vissza a levegőt  

5. Ne feszítsük meg a szánkat, az állkapcsunkat és az arcunkat  

 

Ha megnyúlunk és kiszélesedünk kilégzés alatt, az erőfeszítés nélküli belégzést 

eredményez. A sóhajszerű levegővételt mindig a megkönnyebbülés érzete előzi meg  

A természetes állás, a könnyed légzés, a kecses mozgás valaha magától értetődő 

tevékenységnek számítottak, ma már azonban egyre nehezebben megvalósíthatóak. Sajnos 

ezt már a kisiskolás gyerekek egyre nagyobb részénél is tapasztalni lehet, így véleményem 

szerint fontos lenne az Alexander-technikát már a kezdő zenetanulóknál is alkalmazni, 

hiszen egy jó levegővétel nem csak a helyes, tiszta éneklés elengedhetetlen feltétele.  
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Összegzés  

Sok-sok zenei képesség együttes és jól összehangolt fejlesztésére van szükség ahhoz, hogy 

minél tökéletesebb kottaolvasásra tanítsuk, vezessük rá a tanulókat. Ugyanakkor nem 

szabad figyelmen kívül hagynunk azt, hogy minden célt, amit kitűzünk eléjük, stressz 

mentesen, játszva, könnyedén és ne görcsösen akarják elérni. Ebben a rohanó, egyre 

nagyobb követelményeket támasztó célorientált világunkban már a gyerekek is egyre 

hamarabb elvesztik természetességüket és egyre több természetellenes szokás idegződik 

be náluk. Nekünk, pedagógusoknak fontos feladatunk egyike, hogy visszavezessünk 

növendékeinket a természetesség felé. Sajnos a rossz beidegződések, mint pl a helytelen 

testtartás, merev nyak, merev állkapocs stb. nagyon gyorsan megszokottá válnak és a 

természetesség érzetét keltik a gyerekekben. Ezért nagyon szükségesnek tartom, hogy mi 

tanárok – legyen az szolfézs-, hangszer-, hangképzés- vagy énektanár – amilyen korán csak 

lehet, figyeljünk oda a gyerekek testtartására, fej-nyak-hát tartására, levegővételére, hiszen 

minél hamarabb javítjuk a hibákat, annál könnyebb dolgunk lesz és örömmel, játékosan, 

felszabadultan fedezhetik fel a tanulók a zene, zenélés, éneklés csodálatos világát egyre 

magasabb szintekre jutva.  
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Asztalos Andrea: A dallamírási készség fejlesztése 

 

A zeneiskolai szolfézstanítás sokféle feladat összegzéséből áll. A tanítás anyaga mindig egy-

egy központi probléma köré csoportosul, melyet készségfejlesztő gyakorlatok segítségével, 

auditív úton és logikai összefüggések szerint is alaposan, elmélyülten kell feldolgozni. A 

diákok a tanulási folyamat során szereznek biztos jártasságot az éppen aktuális, adott órai 

anyag ritmikai, dallami és formai világában. Az így felhalmozódó tapasztalat teszi őket 

alkalmassá a vokális vagy hangszeres zene stílusos, önálló megformálására. A 

szolfézstanítás elsősorban a zenei képességek továbbfejlesztésére és a készségek 

kialakítására törekszik. A készségek és képességek adottságokra (öröklött struktúrákra) 

épülnek, s tanulás eredményeként fejlődnek ki. A képességek fejlődésének ütemét és 

ezeknek az elérhető legmagasabb szintjét főként az adottságok minősége határozza meg. 

Érdemes különbséget tenni készség és képesség között, hiszen a képesség nem kötődik 

egy meghatározott tárgyhoz, tartalomhoz; ezzel szemben a készség mindig meghatározott 

tartalomhoz kapcsolódik, és magába foglalja a jártasságot, gyakorlottságot.  

A képességek két csoportra oszthatók:  

1. Egyszerű képességek, amelyek szabállyal leírhatók.  

2. Komplex képességek: összetettebb szerkezetek, amelyek "több egyszerű képesség 

egymásra épüléséből, vagy ismeretek és készségek szerveződéséből állnak." (Erős 

Istvánné: Zenei alapképesség; 1993.; 10.)  

A zenei alapképesség rendszerében mindkét képesség típus megtalálható. „A zenei 

alapképesség tehát a zenei képességeknek az a központi magja, alapja, amelyben a dallam, 

a harmónia, a ritmus, a hangszín és a dinamika a zenei kommunikáció funkcióiban /a 

hallásban, a közlésben, az olvasásban és az írásban/ realizálódik". (Erősné; 1993.; 22.) 

 

1. táblázat: Zenei képességek 

 

 hallás közlés olvasás írás előadás improvizáció alkotás 

dallam  + + + + + + + 

harmónia  + + + + + + + 

ritmus  + + + + + + + 

hangszín  + + - - + + + 

dinamika  + + - - + + + 

metrum  + + - - + + + 

tempó  + + - - + + + 

forma  + + - - + + + 

 REPRODUKTÍV TEVÉKENYSÉG PRODUKTÍV TEVÉKENYSÉG 
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A zene kétféle megjelenési módja: a hangzás és a kottakép. A zenei képességek e kettő 

összefüggéseire; illetve a hangzás vagy a kottakép realizálására irányulnak.  

 

Ezen tanulmányomban azokra a zenei képességek fejlesztésére fektetem a hangsúlyt, 

amelyek közvetlenül befolyásolják a zeneírási feladatok sikeres megoldását. Ahhoz, hogy a 

tanulók zenei képzettségüknek megfelelően jól írjanak, sokféle mozzanatra kell 

koncentráltan odafigyelniük. Egy ismeretlen melódia diktálás után történő lekottázása a 

gyerekek számára a legnehezebb, legösszetettebb feladat.  

 

Zenei olvasás-írás  

A zenei olvasás és írás azonos képzetkapcsolat ellentétes irányú működésével valósul meg. 

Zenei olvasáskor a kottaképhez hallási képzetek társulnak, így a jel-hangzás kapcsolat 

realizálódik. A zenei írás alkalmával az elhangzó zenei információk írásos rögzítéséről 

/hangjegyekkel, ritmusértékekkel/ van szó; tehát a hangzás-jel összefüggés meglétére 

alapul. A hallási képzetek nem kötődnek közvetlenül a jelrendszerhez, így legalább egy 

közbülső fogalmi jellegű elem beillesztése szükséges.  

Zenei olvasás: JEL-NÉV-HANGZÁS képzetkapcsolattal írható le.  

Zenei írás: HANGZÁS-NÉV-JEL képzetkapcsolattal fejezhető ki.  

 

Melódiaolvasás és - írás  

Zenei olvasás: jel-név-hangzás láncolata, vagyis a kottába leírt dallam olvasása. „A zenei 

olvasás során a kottakép jeleiben rögzített zenei struktúrák hangképét képzeljük el." 

(Erősné;1993.,117.) A kottakép hangjegyeihez hangnevek illeszkednek a kulcs és az 

előjegyzés függvényében, s ezek a nevek akusztikus képzeteket elevenítenek fel (kottakép 

megszólaltatása). Általában a két szélső elem (hangzás-jel) közé kétféle név - szolmizációs 

illetve abc-s név - kerül.  

A zenei írás „hangzó zenei anyag jelekkel rögzítése a vonalrendszerben." (Erősné; 

1993.,85.) Az írás folyamán a hallott magassági viszonyokhoz hangnevek társítása történik a 

hangnem vagy a megadott hangnév alapján; majd ezt követően a feladat a hangnevek 

elhelyezése a vonalrendszerben. Az írás lényeges mozzanata a hallott zenei anyag 

megnevezésén keresztül ennek lekottázása, vagyis kottakép létrehozatala. A dallamírás a 

zenei kommunikáció egyik legbonyolultabb tevékenysége.  

 

Harmóniaolvasás és - írás  

A zenei olvasás nem tehető egyenlővé csak a kottaképről való énekléssel, mivel akkor a 

harmóniaolvasás képessége értelmezhetetlenné válna. Oka abban rejlik, hogy több hang 

egyidejű éneklése egyetlen személynek megoldhatatlan feladat lenne. Végeredményben 

minden olyan tevékenység a zenei olvasás körébe tartozik, amely során a kottakép jeleiben 

benne rejlő zenei tartalmak és a hangzás egyeztetése történik.  

Harmóniaolvasási feladat: pl. hallott hangközök, hangzatok összehasonlítása a kottaképpel. 

Hangzatírási feladat: pl. akkord kiegészítés; a hallott hármashangzat összevetése annak 
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kottaképével és ez alapján a kottából kifelejtett akkordhangok vonalrendszerbe való beírása 

a feladat; vagy a hallott hangzat teljes kottaképi rögzítése.  

„A hangzatírás szintetizáló képesség, amely a hallás, a közlés és az olvasás képességeinek 

tartalmi és szerkezeti összegzése." (Erősné; 1993.,121.)  

 

Ritmusolvasás és - írás  

A ritmusolvasás is a jel-hangzás képzetkapcsolattal írható le. E két alkotóelem közé ebben 

az esetben az ütem ékelődik be. Tehát, ritmusolvasás: ritmusjelek-ütem-hangzás kapcsolata. 

„A ritmusolvasás az írott ritmusjelek ütemekbe rendeződésének a megszólaltatása, 

felfogása." (Erősné; 1993.,137.)  

„A ritmusírás a metrikusan értelmezett hangzó ritmusképletek rögzítése ritmusjelekkel." 

(Erősné; 1993.,137.)  

A hallás utáni ritmusírás egyszerűbb tevékenység, mint a dallamírás. „A dallami és ritmikai 

anyag írásában mutatkozó különbség ellenére a két képességet azonos fejlődési szakasz 

jellemzi az egyes korcsoportokban." (Erősné; 1993.,139.)  

 

A zeneíráshoz kapcsolódó képességek, ismeretek  

A zeneírási feladatokat megalapozó, előkészítő gyakorlatok kiválasztásánál a következő 

szempontokat célszerű figyelembe venni. Egyrészt nagy jelentősége van a zenei 

emlékezetet fejlesztő tevékenységek állandó jelenlétére a szolfézsórák menetében, 

másrészt pedig nélkülözhetetlen a hangok egymáshoz való viszonyának felismerése, 

tudatosulása a növendékekben. A hangok egymástól való távolságának; a tonalitásnak; a 

ritmuselemek, ritmuskombinációk fajtáinak; a metrumnak és a metrikus súlyoknak, 

különböző ütem nemeknek; zenei formáknak felismertetése és az ezekhez szükséges 

elméleti ismeretek illetve a zeneíráshoz feltétlenül szükséges írástechnika megtanítása a 

tanulóknak.  

Eredményesek csak abban az esetben lehetnek e gyakorlatok, ha a szolfézs órák 

folyamatában - minden egyes csoportban, a megfelelő fokon - állandó jelleggel, 

rendszeresen jelen vannak, szerepelnek.  

 

Zenei emlékezet  

„A memóriafejlesztés gyakorlatait már a szolfézs tanulmányok első időszakában el kell 

kezdenünk, és fokozatosan kell azokat egyre inkább mélyítenünk, hogy zenei memóriánk a 

képességfejlesztés egyéb területei mögött el ne maradjon." (Legánÿné Hegyi Erzsébet: 

Énektanárképzés Kodály pedagógiai művei alapján; 1977.,48.) Az emberi tudatban meglévő 

zenei emlékképek a belső hallás kialakításának legfőbb eszközei. A hallott dallamok írásos 

rögzítését kezdetben csak akkor tudják a diákok megvalósítani, ha azok ritmus- és 

dallamfordulatait tudatosan ismerik.  

A zenediktálás esetén a memória diktál a zenei felismerő képességnek. Így minden alkalmat 

meg kell ragadni a zenei memória fejlesztésére, minél alaposabb és sokoldalúbb 

kiművelésére.  
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Az ösztönös zenei emlékezetet fejlesztő gyakorlatok valamennyi zeneiskolai osztályban 

szükségesek. Az egyszerű dallamok 1-2-szeri hallás után történő visszhangszerű éneklése - 

közösen majd egyenként - ugyanúgy állandó részévé válik a szolfézsóráknak, mint a 

ritmusok visszatapsoltatása, illetve kopogása. Dallamok, ritmusok megjegyeztetésére a tanár 

által adott kiegészítő feladatok a zene memorizálásának egy-egy részletmozzanatát erősítik; 

melynek során a zenei felfogóképesség és a zenei emlékezőképesség is fejlődik.  

 

Kiegészítő gyakorlatok:  

1. a tanulók belső hallással átnézik a számukra ismeretlen olvasópéldát, majd ezt 

követően rögtön kotta nélkül éneklik, vagy pedig leírják;  

2. egy, a táblára írt dallamot kell a gyerekeknek megjegyezniük, mielőtt a tanár 

letörölné onnan, tehát memorizálás után emlékezetből éneklik a dallamot;  

3. mindig az előzőnél hosszabb dallamot ír fel a tanár a táblára, s a feladat az, hogy ki 

tudja a leghosszabbat megjegyezni;  

4. kézjelekkel mutatott dallam visszaéneklése emlékezetből, szolmizálva;  

5. korábban szerepelt dallam felelevenítése emlékezetből, még az óra keretében;  

6. memorizálási feladat adása otthoni munkára;  

7. már tanult dalok állandó, rendszeres ismétlése;  

8. a szolfézs órákon belül a tanulók által ismert dallam (pl. népdal) leírása fejből, a 

saját emlékezetükre támaszkodva. Céltudatos, folyamatos munkával elérhető az a 

szint, amikor a tanulók 2-3-szori hallás után könnyen visszaénekelnek egy 8 ütemes 

periódust, 4 soros népdalt.  

Memorizálás három típusa: kottaképről; betűkről; illetve kézjelek után történő emlékezetbe 

vésés.  

A kottaképről történő memorizálás első „lépcsője" egy - az óra anyagához tartozó - kottával 

rögzített gyakorlat utolsó (2-3 ütemes) motívumának, később (4-6 ütemes) második fél-

dallamának memorizálása szolmizálva, a teljes dallam többszöri áténeklése után. Ha ezt már 

könnyen megoldják a diákok, akkor csupán egyszeri hangos éneklést követően jegyezzenek 

meg hasonló terjedelmű dallamokat. A könnyebben tanuló növendékek rövidebb részleteket 

memorizáljanak ritmus-ostinátóval vagy a teljes dallamot véssék emlékezetükbe. Bizonyos 

idő után már csak belső hallással - vagyis a látott kottakép alapján, hangos éneklés nélkül - 

memorizáljanak. Végül teljes - 8 ütemes terjedelmet meg nem haladó - dallamokat 

tanuljanak meg, fejből. A megtanult dallam számonkérésnek mozzanatai a következők: 

ütemezéssel, azután dallamrajzolással kísért szolmizáló, majd a későbbiekben hangneves 

éneklés; ezt követi eleinte a ritmusjelzéssel ellátott szolmizációs betű-rögzítés (betű-

kottaírás), amit egy bizonyos idő eltelte után a zenei anyag kottás rögzítése vált fel. A 

folyamat utolsó láncszeme az eredeti kottaképnek megfelelő hangneves éneklés.  

A betűről történő tanulás folyamata hasonlít a kottakép utáni memorizálás menetéhez; 

viszont a számonkérés mozzanatai módosulnak:  

1. Ütemezéssel kísért szolmizáló visszaéneklés.  

2. Szolmizáló éneklés + kézjeles dallamrajzolás.  
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3. Hangneves éneklés valamennyi a kottakép alapján eddig már megismert dó-val, az 

adott dó-nak megfelelő abszolút magasságban.  

4. A dallam kottás rögzítése a tanár által meghatározott dó-rendszerben.  

5. Ellenőrző éneklés a füzetből, szolmizálva és hangnévvel. A későbbiekben - a fent 

említett két memorizálás-típus alkalmazása során - a kijelölt dallamrészt hangos 

éneklés nélkül, csupán a belső hallás segítségével tanulják meg a növendékek, hiszen 

a dallamfordulatokat már jól ismerik. A számonkérésnél pedig egyre nagyobb szerepet 

kap a megtanult dallam osztinátó-kíséretes bemutatása.  

Kézjelekről történő memorizálás a belső hallás fejlesztésének egy újabb formája, amelyet 

csak akkor célszerű elkezdeni, amikor a növendékek a kézjelek utáni szolmizáló éneklésben 

már elég gyakorlattal rendelkeznek, és számítani lehet arra, hogy a kézjelek egymásutánja a 

már ismert dallamfordulatok emlékképét idézi fel bennük. E gyakorlási mód a 

következőképpen vezethető be: az előző órákon már kottából memorizált két-, háromütemes 

motívumok közül egyet - a kezdő hangmagasság megszólaltatása után - ritmikus, de 

hangtalan kézjeles dallamrajzolással felidézünk; a növendékek ugyanezt a dallamrészt 

ütemezéssel kísért szolmizáló énekléssel megismétlik. A sikeres visszaéneklés után újabb 

dallam, dallamok bemutatására kerül sor az előzőhöz hasonló számonkéréssel. Ezt 

követően a felelevenített melódiákat - eleinte 1-2, később egyre több dallam ismétlésére 

kerül sor - kell a tanulóknak lekottázniuk az énekelt hangmagasságnak megfelelő dó-

rendszerben. A leírt motívumok számonkérése - a füzetből - ütemezéssel kísért hangneves 

énekléssel történjék. E folyamat az ismert hangkészlethez tartozó, de még nem énekelt 

gyakorlatok motívumaival is levezethető. Ez a fajta gyakorlás nem azt a célt szolgálja, hogy 

hosszabb terjedelmű dallamot tanuljanak meg a növendékek, hanem hogy az egymás mellé 

állított - különböző karakterű - rövidebb zenei egységek egymásutánját is pontosan és 

biztosan át tudják tekinteni, a részleteket szét tudják választani és fel tudják őket idézni a 

tanár által meghatározott sorrendben.  

Egy dallam hallás utáni leírásához annak felidézésére van szükség. Gyakori tapasztalat, 

hogy ilyenkor a gyerekek hangosan dúdolják a dallamot, de az idő előrehaladtával; a tanulás 

során és ezzel együtt sok-sok figyelmeztetés következményeképpen a növendékek 

megtanulják a dallamot csak belső hallásukra támaszkodva, hallható éneklés nélkül felidézni, 

elképzelni. E készség a tanulók többségénél fokozatos, rendszeres gyakorlással 

nagymértékben fejleszthető, ám lehet az osztályban olyan diák, akiben e készség 

ösztönösen megvan. A belső hallást fejlesztő gyakorlatok pl. egy ismert dallam vagy 

dallamrészlet elképzelése; első ízben hallott dallam megismétlése belső hallásban, majd 

hangos énekléssel; különböző fordulatok éneklése belső hallásban, a záró hangon 

ellenőrizve; improvizálási feladatok belső hallás segítségével megoldva.  

 

Hangtávolságok felismerése, tonalitásérzék  

A leírandó dallam memorizálását követően meg kell állapítani a diktandóban szereplő 

szolmizált, illetve abszolút hangokat annak érdekében, hogy le lehessen kottázni. „A 

zeneírás fontos előkészítő gyakorlata a tudatosítással egybekötött visszaénekeltetés, 

visszatapsoltatás." (József Andrásné és Rácz Ilona: Zenediktálás; 1961.,6.)  

A különböző dallamfordulatok hallási begyakorlását nemcsak az erre való külön feladatok 

mozdítják elő, hanem mindaz, ami a szolfézsórán történik: pl. dallamok éneklése, 
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memorizálása, szolmizálása. Van azonban néhány olyan speciális gyakorlat is, amelynek fő 

célja a dallamfordulatok beidegzése.  

A kézjelről való éneklés jelentősége az, hogy szinte minden más nehézség alól felmenti a 

növendéket (ritmus, kottaolvasás)/, figyelmét a helyes intonálásra, hangelképzelésre, vagyis 

a tonális érzék fejlesztésére összpontosítja. A tanár kézjelei után énekelhet egy-egy 

kiválasztott tanuló, vagy néha együtt is, az egész osztály. A kézjeles ének azonban akkor 

lesz igazán hasznos, ha a mutatott hangok sorrendje nem ötletszerű, hanem szorosan 

kapcsolódik a tanult anyag stílusához, és a hangok sorának valami zenei értelme, formája 

van.  

Az ún. visszhang-énekléssel (rövid motívumok megismétlése hallás után szolmizációval 

vagy nélküle) már arról ad képet a növendék, hogy milyen fokon áll a dallamfordulatok hallási 

elsajátításában. Ezek a példák is legyenek összhangban a többi dallam stílusával, épüljenek 

értelmes, formás motívumokból. Ritmusuk legyen egyszerű, lehetőleg több motívumon át 

egyforma, eleinte a népdalokban használatos ütempár-ritmusoknak megfelelő. A 

visszaéneklésre szánt dallamok kiválasztásának fő kritériuma az egyszerűség. Ezzel egy 

időben lévő olvasási példáknál jóval, a diktálási gyakorlatoknál pedig valamivel könnyebbek 

a visszaénekeltetésre szánt feladatok, melyek megszólaltatási módja eleinte a szolmizált 

ének, majd a hangszertanulással párhuzamosan; az elméleti ismeretek szintjének 

megfelelően abszolút hangnevekkel is történik a visszaéneklés. Helyes, ha a növendék a 

hallott motívumot előbb magában, némán elénekli a tanár ütemezésére, s csak azután 

szólaltatja meg hangosan. Felelete jobb lesz, zenei áttekintőképessége és belső hallása 

fejlődik.  

A kézjel utáni éneklés előkészíti a kottaolvasást. Ugyanígy a visszhang-éneklés a diktálást. A 

kottaírás és kottaolvasás már összetettebb feladatokban gyakorolja a dallamfordulatokat.  

A felismerendő dallamok nehézségi fokozatai: 3-4-5 hangból álló motívumok; 4 ütemes 

gyerekdal-szerű motívumok; népdaljellegű dallamok; népdaltöredékek; népdalok; műzenei 

jellegű dallamok (periódusok); eredeti műzenei énekes, hangszeres témák. (József 

Andrásné és Rácz Ilona: Zenediktálás; 1961.)  

A szolfézstanár feladatai közé tartozik a gyerekek tonalitás érzékének tudatos fejlesztése 

már az alsóbb osztályokban elkezdve. A növendékeket arra kell szoktatni, hogy „megérezzék 

a dallamok legtermészetesebb szolmizációját, valódi tonalitását." (József Andrásné és Rácz 

Ilona: Zenediktálás; 1961.,6-7.) Így célszerű, ha már az első években a felismerésre vagy 

éneklésre szánt dallamok főleg „dó"-ra illetve „lá"-ra végződnek a dúr és a moll hangzás 

érzékeltetése érdekében.  

„Az értelmes zenei nevelés egyik fontos eredménye, ha a tanuló egy darabban nemcsak a 

magasabb és mélyebb hangok egymásutánját hallja, hanem azt a tonalitást is érzi, amelyet 

ezek a hangok alkotnak. Megtanulja a hangokat a megfelelő hangnemben való funkciójuk, a 

hangnem főhangjaihoz való kapcsolatuk szerint hallani. Pl. a d-l, kis tercet nemcsak kis 

tercnek, hanem moll III. fokról I. fokra való ugrásra is érzi". „A tonális gondolkozásra való 

nevelés sokrétű probléma." (József Andrásné és Rácz Ilona: Zenediktálás; 1961.,6.)  

Ritmus- és metrumérzék  

A dallamok hallás utáni tudatos elképzeléséhez nélkülözhetetlen a ritmusuk ütem nemük 

helyes elképzelése, meghatározása. A ritmusképzés kettős alapelve:  
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1. elsősorban stereotip ritmusfordulatok, ritmusképletek szabják meg a ritmusképzés fő 

vonalát, mely ritmusképletek a stiláris környezettel állnak összefüggésben; a 

meghatározott környezet jobban rögzíti a jelenséget, s azzal, hogy stílusba helyezi, a 

ritmus tartalmi értékét is jobban érezteti; továbbá  

2. a ritmusok gyakorlásának legjobb módja a zenei anyag pontos megszólaltatásán, 

feldolgozásán keresztül található meg. (Dobszay László: A hangok világa III. kötetéhez 

tartozó Útmutató füzet, 1966.) A ritmus ritkán él önálló életet; pontos 

megszólaltatásához az egész forma hozzátartozik, beleértve a dallamot is. Önálló 

ritmusgyakorlatokra ritkán van szükség; inkább a zenei anyagot kell úgy elrendezni, s a 

hozzá tartozó gyakorlatokat /pl. memória, diktálás/, hogy a ritmusérzék meghatározott 

irányban fejlődjön általuk. Néha indokolt lehet egy ritmussor összerakása egyszerűen a 

ritmuselemek egymás után helyezésével, másrészt pedig kiemelt ritmusproblémáknál 

szükség lehet csak ritmusban lefolyó gyakorlatokra. hogy a figyelem teljesen ezekre 

koncentrálódhasson.  

 

A dalfelismerés mellett rendszeresen kell gyakoroltatni a ritmus-, és ütemfelismerést is. 

Ritmust felismertető feladatok nehézségi sorrendben a következők:  

1. ritmus-visszhang;  

2. az adott ritmus visszatapsolása után egy-egy tanuló ritmusnévvel mondja el a 

példát;  

3. a hallott - tapsolt vagy kopogott - ritmussor visszatapsolásához a ritmusnevek 

mondása társul (e két cselekedet egy időben végzendő);  

4. ritmusfelismerés dallamokból.  

A kopogás utáni ritmusfelismerés segíti a dallamok ritmusának felismerését, de nem 

helyettesíti azt. E gyakorlatoknak mindenféleképpen hozzá kell tartozniuk az új vagy nehéz 

ritmusprobléma feldolgozásához. A ritmusok tanítása nagyobb egységek, ritmusképletek 

rendjében történik, melyek többnyire kétütemesek. Olyan feladatokban, amelyek a ritmust 

dallammal együtt hangoztatják hasznos teljes formákat alakítani, négy izoritmikus ütempárt 

egymáshoz kapcsolva. A dallam nélkül gyakorolt ritmusoknál a forma teljességét idézheti föl, 

ha az egymáshoz kapcsolt négy sorból csak a harmadik ritmusa tér el. A ritmusérzék több 

annál, hogy a növendék jól-rosszul leolvas és megközelítően visszaad egy-egy 

ritmusképletet. Hasonlóképpen a metrumérzék is több mint a mérőütés gépies hangoztatása. 

Harmadrészt a forma sem egyenlő formatani kategóriák tudásával. E háromban csak 

egyszerre fejlődhetnek a növendékek, mert ezek összetartoznak."Helyes ritmusérzék csak a 

jó metrumérzékkel együtt igazolódik és fejleszthető, emez viszont csak a teljes 

formaérzékben." (Dobszay László: A hangok világa I. kötetéhez tartozó Útmutató füzet) 

Tehát a ritmusérzék fejlődésének lényeges feltétele, hogy ezzel egyidejűleg a metrum érzék 

is fejlődjön.  

A metrum: keret, amelyben bizonyos ritmusképletek elférnek. Ez különbözteti meg más 

ütemektől, amelyekben más ritmusképletek kaphatnak helyet. A mérőütés hangoztatása 

hasznos a tanítás egyes fázisaiban. A metrum megelevenítése halk kopogással vagy 

ütemezéssel nemcsak olvasás és írás során szükséges, hanem a diktálásra szánt dallamok 

meghallgatása folytán is. Lényeges annak felismerése, hogy hogyan illeszkednek a 
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ritmusértékek, ritmusképletek illetve a ritmuskombinációk a metrumba és ezzel együtt a 

különböző ütemnemekbe. Az ütemnem megállapítása minden esetben a dallam lüktetéséből; 

motívumok, ritmusok azonosságából vagy éppen hasonlóságából; végül is dallami, formai és 

ritmikai elemek megfigyeléséből történjen. A ritmikai elemeket és azok kombinációinak 

felismerését különféle ütemnemekben kell gyakoroltatni. A felismerő készséget fejlődését 

nagymértékben elősegíti, ha a tanulók maguk is szerkesztenek - megadott ritmikai 

elemekkel, megadott ütemnemben - dallamokat vagy csak ritmusszólamokat.  

 

Formaérzék  

A zenei formákkal való ismerkedést a magyar és más népek gyermekdalainak, népdalainak 

tanulmányozásával érdemes kezdeni; és ezt követően az egyszerűbb, majd összetettebb, 

szövevényesebb műzenei formákkal folytatni. „A zenét tanuló gyerekeket a zeneírás által is 

értelmes muzsikálásra, frazeálásra, értelmes zenehallgatásra kell nevelnünk. Ezért igen 

fontos, hogy megtanítsuk őket az értelmi fokuknak megfelelő; zenei formák hallás után való 

követésére is." (József Andrásné és Rácz Ilona: Zenediktálás;1961.,9.) A szolfézsórák 

menetébe be kell iktatni olyan feladatokat, amelyeknek célja a tanár által játszott hangszeres 

darab formájának megfigyeltetése. A formaérzék fejleszthető: a dalok helyes bemutatásával; 

a formálási hibák javításával; diktálási, rögtönzési feladatokkal; a zenei időérzék általános 

fejlesztésével. A diktálási és rögtönzési gyakorlatoknak azért van nagyobb haszna, mert 

önállóságot követel a növendéktől, s ezen túl úgy tudatosítja a formai szerkezetet, hogy 

mégsem tereli át a foglalkozást pusztán elméleti, zenén kívüli térre. A 4-5. osztályban a 

formaérzék fejlesztésének egy újabb állomása figyelhető meg. A tanulók ekkor ismerkednek 

meg a bécsi klasszikus formálásmód sajátosságaival. "Formálás szóval jelöljük azt a módot, 

ahogyan a zeneszerző a legkisebb egységekből kiindulva a legnagyobbakig a zenemű 

arányait, időrendjét kialakítja a tagolás, súlyok, egymásra utalások, ismétlődő elemek 

gazdag eszköztárával." "A formálásmód átéléséhez kiművelt egyensúlyérzékre van 

szükség." (Dobszay László: A hangok világa IV. kötetéhez tartozó Útmutató füzet; 1969.,13-

14.). Ebben az évben részletes feldolgozásra kerül  

- az ütempárok előadása;  

- a felütések problematikája;  

- a klasszikus ritmusképletek, ütemfajták elhelyezkedése az egyensúlykeretben;  

- a periódusérzet, a periódus súlyszerkezetében való gyakorlati eligazodás; a periódus 

összefogottságát éreztető „kadenciális indítás" gyakorlása;  

- 16 ütemes visszatérő forma.  

A formaérzék elsősorban a zenei időérzék által fogható meg. Árnyalatnyi várakozások, 

kizengések, súlyozó agogikák kezelésére próbálja szoktatni a tanár a gyerekeket.  

 

 

Funkcióérzék  

A negyedik osztály egyik legfontosabb célja: a növendékek megismerjék a bécsi 

klasszicizmus funkciós eszközeit. A szolfézs feladata, hogy a funkcióérzék kialakulását 

elősegítse, meggyorsítsa a zenei hatások tervszerű csoportosításával, a zenei képzeletet 
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megmozdító feladatokkal, s ezen túl összekapcsolja az aktív zenei tevékenység /ének 

hangszer/ kívánalmaival. A funkcióérzék kialakításának útja:  

1. Nagy mennyiségű s igen éles akusztikai-zenei tapasztalatok felhalmozása a 

növendékben. Funkciós jelenségeket tartalmazó zenei alkotásokat kell elegendő 

mennyiségben, figyelmes légkörben és meglehetős kidolgozottsággal megtanulni.  

2. Megfigyelés közben megfelelő sorrendben kiemelt jelenségekre irányítja a tanár a diák 

figyelmét, elsősorban a hallást serkentő gyakorlatokkal: pl.. énekeld hozzá; ismerd föl; idézd 

föl belső hallásban.  

3. Kiemelt jelenségek aktív gyakorlása, főként diktálás, improvizációs példák formájában.  

4. Tudatosítás, mert ezáltal a tapasztalatok szilárdabb körvonalat nyernek, s könnyebben 

alkalmazhatók. A folyamatot betetőzi:  

5. a megismert jelenségek változatos; differenciált használata; minél többféle 

összefüggésben, alakban, gyakorlatformában.  

Sokféle funkciórendszer létezik, s ugyanazt a funkciórendszert is többféleképpen lehet 

használni. A tanítás akkor lesz legeredményesebb, ha eleinte csak egyféle használati 

módhoz, stílushoz, stílusréteghez kötődik. Negyedik osztály anyagába a klasszikus funkciók 

tartoznak. Ötödik osztályban az előző évben szerzett tudás árnyalása, tökéletesítése a cél.  

 

Íráshoz szükséges zeneelméleti ismeretek  

„Valamely dallam mind hangmagasságbeli, mind pedig hangnemi, ritmikai, formai 

összefüggéseinek felismeréséhez és írásbeli rögzítéséhez bizonyos zeneelméleti tudás 

szükséges. A zenediktálásnál alapelv legyen, hogy az íráspélda zeneelméleti szempontból is 

csak előzetesen begyakorolt elemeket tartalmazzon." (József Andrásné és Rácz Ilona: 

Zenediktálás; 1961.,9.) A zeneelméleti ismereteket - pl.: ötvonalas rendszeren való 

eligazodás; hangsorok, hangközök, hangzatok elmélete - is csak alapos, rendszeres 

gyakorlással lehet tökéletesen elsajátítani; ugyanúgy, mint a zene dallami, ritmikai, formai 

elemeit.  

Az abszolút rendszer ismerete összetett tudás. „Az abszolút rendszerben akkor jártas valaki, 

ha egy zenei gondolatot a gondolat felbukkanásával egy időben, külön áttétel nélkül is az 

abszolút rendszerben elhelyezve képzel el, sőt képes ezt azonnal megvalósítani hangszerén 

is." (Dobszay László: A hangok világa I. kötetéhez tartozó Útmutató füzet; 1966.,48.) Az 

abszolút rendszer ismerete nem zárt tudásanyag, amelyet fejezetről fejezetre kell 

megtanulni. Nem sajátítható el véglegesen semennyi idő alatt, de különösen nem rövid idő 

alatt; és nem vezet ehhez egyenes, módszeres út. Ismerete sok és sokféle tapasztalatot, 

asszociációt, megfigyelést, gyakorlatot, tudást kíván. Hangszeres, vizuális, akusztikus, 

gondolati érzetek, készségek, tapasztalatok sűrűjében kell élni ahhoz, hogy elkezdjen 

valamennyire is biztosabban tájékozódni a növendék. Innen is, onnan is ki kell egészíteni, 

meg kell támogatni a tanulók tudását.  

Írástechnika  

A szolfézstanárnak meg kell tanítania a jó írástechnikát a növendékeknek, hiszen a diktálás 

utáni dallamírásban való biztonságérzet kialakulásának ez fontos alkotórésze. A 7-8 éves 

gyerekek általában nagy betűket, hangjegyeket írnak, ezért sok gyakorlásra van szükség 
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ahhoz, hogy megfelelő nagyságú kottafejeket írjanak s azok pontosan egy meghatározott 

hangot jelöljenek a vonalrendszeren és a szár a kottafej folytatása legyen. „Kezdettől fogva 

rá kell szoktatni a gyerekeket a tiszta, pontos és korukhoz képest gyors írásra." (József 

Andrásné és Rácz Ilona: Zenediktálás; 1961.,10.)  

A zenei olvasás-írás szerepe a szolfézsórákon  

Mai zeneoktatás szerves részének tekinthető a zenei olvasás és írás, melynek 

eredményeképpen a növendékek önállóbban, magasabb színvonalon muzsikálnak.  

Diktálás  

A diktálás a szolfézsórák egyik lényeges feladata, mert „az auditív nevelés egyik 

legfontosabb kontrollja a zenei írás." (Tantervi útmutató, 56.) A diákok nagy része félelmet és 

ellenszenvet érez abban a pillanatban, amikor a szolfézsórán diktálási példára kerül a sor. 

Ennek oka egyrészt a feladat összetettsége, másrészt pedig újabb nehézségek előtérbe 

kerülése, mint például a memorizálás és a manuális munka. A hallás utáni zeneírás a zenét 

tanuló gyerekek számára bonyolult és összetett, tehát nem könnyű feladat. Ahhoz, hogy 

valaki zenei képzettségének megfelelően jól írjon, sokféle mozzanatra kell koncentráltan 

odafigyelnie. A szolfézstanár feladata a zeneírás különböző elemeinek módszeres munkával 

történő begyakoroltatása. A diktálás során a követelmények reális szinten tartása fontos. 

Szükséges a diákokat erőfeszítésekre ránevelni, de nevelő értéke csak a megoldható, 

remélhetően gyümölcsöző munkának van. „Minden olyan példa, amit az osztály többsége 

négy-ötszöri elhangzás után nem tud leírni, vagy túlméretezett, vagy rosszul előkészített." 

(Dobszay László: A hangok világa I. szolfézstankönyvhöz tartozó Útmutató füzet; 1966.,36.). 

Abban az esetben, ha a diktálásban a feladat összetettsége a fő nehézség, akkor szét kell 

választani a tényezőket, melyek külön gyakoroltatása elengedhetetlen és csak ritkábban, 

könnyebb példákban célszerű összerakni őket. Ismert dal lejegyzése által gyakorolható az 

elrendezés, kottaírás, metrikai elemzés anélkül, hogy a tanulók közben attól félnének: elillan 

fejükből a leírandó zene. A különböző részfeladatok /pl. kizárólag a diktált dallam ritmusának 

leírása; a dal szerkezetére vonatkozó megfigyelés; ritmus nélküli folyóírás /szétbontják a 

nehézségeket. Kellő előkészítés után az elhangzás teljes folyamatában kell a 

növendékeknek önállóan tájékozódni, így célravezetőbb, ha maga a példa könnyebb.  

A diktálás történhet énekléssel, illetve élő hangszeres játékkal, általában zongorával /ritkább 

esetben hangfelvételről/. A hallás után történő zeneírás módjai: dallamírás hangonként; vagy 

dallamírás emlékezetből.  

Dallamírás emlékezetből:  

„Amíg a tanulók a legrövidebb zenei formát: az egyszerű népdalt, vagy műzenei periódust 3-

4-szeri végigjátszásra nem tudják még megjegyezni, addig gyakoroltassa a tanár az 

emlékezetből való írást vagy néhány hangnyi, 2-4 ütemes dallam diktálásával vagy a teljes 

zenei forma kisebb részletekben való diktálásával." (József Andrásné és Rácz Ilona: 

Zenediktálás; 1961.,11.). A tanár a 2-4 ütemes dallamot mérsékelt tempóban 3-4 - szer 

végigjátssza, és minden egyes diktálás után időt hagy az írásra. A hosszabb, 8-12 ütemből 

álló példákat célszerű részleteiben, általában 4 ütemes szakaszonként diktálni. Az 

emlékezetből írás történhet betűírással; kottaírással kulcs nélkül; kottaírás kulccsal.  

Dallamírás hangonként  

Eleinte a tanár lassú tempóban játssza dallamot, melynek hangjai egyforma 
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ritmusértékekben mozognak. E zeneírási mód alkalmazása során a tanulók minden hangot 

rögtön elhangzásuk után leírnak. Az ilyen típusú feladatokkal bizonyos gondolkozási és 

írásfegyelemhez szoktathatók a diákok. A hangonként történő dallamírás igen hasznos lehet 

egy nehezebb dallamfordulat vagy éppen egy új hangsor begyakorlására, általában a 

zeneiskola alsóbb évfolyamaiban. A hangonként diktált dallamok leírásának módjai 

nehézségi sorrendben:  

1. a diktált dallam betűkottával való rögzítése, mely a kezdők számára a legkönnyebb írási 

forma;  

2. az ötvonalas rendszerrel való ismerkedés első stádiumában a tanulók ugyan a 

vonalrendszerbe helyezik a hallott dallamhangokat, de kulcsot nem írnak a sor elejére, mivel 

ezt még nem ismerik. Ez az írásmód az előképzőben és az 1. osztályban egyaránt 

használandó;  

3. a kulccsal történő kottaírás alkalmazása során a gyerekek gyorsabban otthonosak lesznek 

az abszolút hangrendszerben. A zeneiskolai osztályokban ezt az írásmódot használják a 

leggyakrabban. 

A diktálás megkezdése előtt megadandó információk 

 

 kezdőhang 
megadása 
szolmizációs 
hangnévvel 

kezdőhang 
megadása 
abszolút 
hangnévvel 

kezdőhang 
vonal-
rendszerbeli 
helyének 
megadása 

ütemmutató 
megadása 

előjegyzés 
vagy a 
hangnem 
megadása 

betűkottaírás  +  -  -  +  -  

kulcs nélküli 
kottaírás  

+  -  +  +  -  

kottaírás 
kulccsal  

+  +  +  +  +  

 

 

Kezdetben a tanár egy-egy cezúránál megállhat a diktálás során, annak érdekében, hogy 

megbeszéljék mi volt az utolsó leírt hangjegy. Ezzel segítséget nyújt a diktandó írásának 

folytatásához.  

 

ÖSSZEGZÉS  

A dolgozatom írása során mindjobban megerősödött bennem az a gondolat, hogy szinte 

egyetlen szolfézsóra sem telhet el dallamírási készség – illetve ahhoz szorosan kapcsolódó 

képességek – fejlesztését szolgáló feladatok nélkül. Már a zenetanulás elején, vagyis az 

előképző osztályban szükséges megkezdeni a zeneírást a legegyszerűbb példák 

segítségével, majd évről-évre céltudatosan, fokozatosan egyre magasabb szintre kell emelni, 

mivel ez a zeneművészeti szakközépiskolák felvételi vizsgakövetelményeinek szerves részét 

alkotja. A diktálási példák jó megválasztásával a növendékek sikerként élik meg egy-egy 

szép zenei szemelvény lejegyzését, majd megszólaltatását, s ezzel együtt nélkülözhetetlen 

tényezővé válik, hogy a tanár éljen a dallamdiktálás legváltozatosabb módszereivel.  
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„Csak a jó vezetett szolfézstanítás gyorsítja meg a hangkép és a kottakép közti kapcsolatot 

annyira, hogy egyik a másikat rögtön felidézi.” (Kodály Zoltán: Visszatekintés I.; 1964., 282)  
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Nagy János: A hazai jazzoktatásról 

Áttekintés a hazai jazzoktatás tanterveiről, történetéről, a '98-as tantervek szerepéről az 

akkori környezetben, illetve a mostani módosításokról és azok indokairól. 

 

Alapfokú jazzképzés Magyarországon elsőként Budapesten, a postások Erkel Ferenc 

zeneiskolájában kezdődött meg, vidéken pedig a salgótarjáni állami zeneiskolában. A 

hetvenes évtized második felétől terjedt el az országban, mára harminc helyen vezették be a 

jazzoktatást. Számos iskolában nem komplett tanszakok keretében, csak egyes hangszeres 

szakokon folyik a képzés. 

1998-ban az alapfokú zeneművészeti ág oktatása kibővült a jazz zene, népzene és 

elektroakusztikus zenei műfajjal. Megjelentek a képzés tantervei, struktúrája, tantárgyai. 

Ezek nagy segítséget jelentettek az akkori oktatásba, a tanszakok, intézmények 

adoptálhatták vagy akár saját tantervet is készíthettek, melyben segítséget kaptak a 

megjelent tantervekből. 

Következő hangszereken folyt oktatás: jazz-basszusgitár, jazz-bőgő, jazzdob, jazzének, 

jazzgitár, jazzharsona, jazz-szaxofon, jazztrombita, jazz-zongora. Kötelező tárgyak: szolfézs, 

jazzelmélet, jazzirodalom, zenekari gyakorlat, zongora melléktárgy. 

Időközben igen sok változás történt, mind az alapfokú képzésben, mind pedig a közép- és 

felsőfokú képzésben. 

Bevezették az alapfokú művészeti vizsgát, mely feltétele lett a továbbképző évfolyamon való 

tanulásnak. A jazz oktatás programjait is ki kellett egészíteni a művészeti alap- és záróvizsga 

tantárgyaival, követelményeivel. A térítési díj fejében igénybe vehető szolgáltatás 22 év, de 

csak azokra a tanulókra igényelhető, akik nappali tagozatos iskolában tanulnak tovább. 

A középfokú jazzoktatás egyre szélesebb körben vált elérhetővé, egyre több helyen folyik 

ilyen jellegű képzés. Még a ’90-es években a 18 év fölötti diákok alapfokú képzésben 

részesültek, a megnövekedett tandíj, az OKJ vizsga lehetősége miatt egyre többen 

választották a középfokú képzést, melynek nem feltétele (a továbbképzővel ellentétben) az 

alapfokú művészeti vizsga, vagyis egy-két év alapfokú képzés után felvételt nyerhetnek 

ezekbe az iskolákba. 

A másik ok amiért változtatni kellett a ’98-as állapotokon a képzés struktúrájának egysége, 

vagyis a jazz zene képzési struktúráját a klasszikus zenei képzéshez kellett alakítani. Ily 

módon összehangoltabbá vált az alap-, közép- és felsőfokú képzés. 

Az eddig oktatott hangszerek mellett felmerült az igény más, egyre népszerűbb hangszerek 

oktatására is ebben a műfajban. Ilyen volt a jazzfuvola és a jazzhegedű. Kidolgozásra került 

ezeknek a hangszereknek a tantervi programja. 

A ’98 óta eltelt időben így összegyűltek azok a problémák, vélemények, amelyek sürgették a 

változást. 

A mostani módosításoknak nagy előnye a klasszikus zene képzési struktúrájának átvétele, 

az eddigi  négy év helyett hat év, „A” és „B” tagozaton. Így lehetőség nyílt a diákok képzését 

előbb megkezdeni illetve a később beiratkozott diákokat megtartani. Igaz, a tizennyolc év 

fölötti növendékek tudása gyakran nem különbözik a hasonló korú középiskolai képzésben 

részesülő növendékekétől, de aki felsőfokú tanulmányokat akar folytatni, annak nincs 
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szüksége az OKJ vizsgára, így minden további nélkül felvételizhet alapfok után bármely 

magyarországi vagy külföldi felsőfokú intézménybe. 

Két dolgot emelnék ki, ami szintén nagy előnye az új tanterveknek, képzési struktúrának. A 

jazz műfaja alapvetően társas zenélés, zenekari játékban összpontosul. Az eddigi két év 

helyett négy évig tanulhatnak a növendékek zenekari játékot, ami nagy előre lépés. A 

tanulásban a közösség nevelő erejének nagy szerepe van, melyet ebben a műfajban a 

zenekari játékkal lehet erősíteni. Leginkább ez a tantárgy készíti fel a növendéket a 

gyakorlatra, az életre, hisz egy jazzmuzsikus élete nagy részét zenekarban, zenésztársai 

körében tölti. Nem csak a zenei játék, hanem a társas együttlét szabályait, a közösségben 

való viselkedés mikéntjét is megtanulja így a tanuló. 

Fontos még a már korábban említett két új hangszer, a jazzhegedű és a jazzfuvola 

tanterveinek bevezetése. Egyre elterjedtebbek hazánkban is a különböző cross-ower 

produkciók. Egyre több olyan jazz-zenekar működik, melyben klasszikus hangszerek is 

játszanak. Szimfonikus zenekarok játszanak együtt jazz combókkal. Mindez amennyire szép, 

olyannyi nehézséget is hordoz magában, a műfajok előadásának mássága miatt. A 

klasszikus képzésben részesülő vonósok és fuvolisták között egyre többen érdeklődnek a 

jazz műfaja iránt, szeretnének tanulni, és mindez idáig nem sok lehetőségük volt 

intézményes keretek közt tanulni, nem volt a képzéshez megfelelő tanrend. Megjegyzem, 

nagyon fontos lenne ezeknél a hangszereknél, a zenei pályára készülő diákoknak a 

párhuzamos képzése, ha nem is teljes óraszámban, de az alapvető ismeretekhez szükséges 

időben. Akkor nem a főiskola elvégzése után, mikor bekerülnek egy olyan szituációba, mely 

megkívánná ezeket az ismereteket, kezdenének el foglalkozni a jazz műfajával, hanem 

felkészülten érné őket az aktuális zenei feladat. 

Úgy gondolom, nagy előrelépés mindez a jazzoktatás területén. 1964 óta, Gonda János 

munkásságának köszönhetően van jazzoktatás Magyarországon. Ez idő alatt hatalmas utat 

jártunk be ezen az úton. 1990-ben elindult a felsőfokú képzés, és a bevezetőben már említett 

középfokú tanulás lehetősége. Ezáltal elmondhatjuk, nemzetközi normáknak megfelelő, 

háromszintű képzésben részesülhet minden tanulni vágyó fiatal. 
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Nagy János: Jazz zongora módszertan 

 

A tananyag kiválasztása részben a tanterv, de főként a tanuló képességei, szükségletei 

alapján történik. 

Jazz-zongorát általában négy-öt év klasszikus-zongora tanulás után kezdenek el a 

növendékek. Természetesen így is igen nagy különbségek adódnak egyes növendékek 

között. Az első órákban érdemes felmérni a tanuló technikai szintjét, zenei hallását, zenei 

ízlését. Vegyük sorra, hogy mit értünk ez alatt? 

Technikai szint alatt természetesen zongoratechnikáról beszélünk, ami ujjtechnikából, 

súlytechnikából, billentésből áll és számba kell vennünk a növendék művészi 

kifejezőeszközeit.  

Zenei hallás alatt a tanuló szolfézs, zeneelmélet tudását értjük, azt, hogyan ismeri fel a 

hangközöket, hármashangzatokat, funkciókat, hogyan ír hallás után dallamot, ritmust. 

Nagyon sok növendék bár jazz-zongorára iratkozik be, valójában szinte semmi információja, 

élménye nincs a jazz zenével kapcsolatban. Meg kell tudnunk miket, kiket hallgat, mi tetszik 

neki, honnan kell elindulnunk ízlésének nevelésében. 

Mindezek figyelembevételével választhatjuk ki a leírt transzkripciókat, előadási darabokat, 

standardeket. Könnyű dolgunk van egy jól képzett, jó hallású, jazzt hallgató, szerető 

növendékkel de ez az eset a kivétel, alapfokon mindenképp.  

 

Nézzünk egy átlagos esetet: Növendékünk öt év klasszikus-zongora tanulmány után 

viszonylag jól tájékozódik a zongorán, de zeneelméleti tudása nem éri el a zongora játéka 

alapján elvárhatót. Ha elméletből vannak is még ismeretmorzsák, hallása csiszolásra szorul. 

Ritmusról alkotott elképzelése pedig hiányos. Negyed, nyolcad, tizenhatod fogalma, 

használata rendben van, de a triola, szinkópa, nyújtott ritmus már csak elméleti szinten 

alkotja tudása részét. Jazz zenéről hallott már. Régi dixieland muzsikát vagy Jazzy rádiót 

hallgatott néha, de kedvencei inkább filmzenék, dallamosabb pop slágerek. Jazz-zongorázni 

azért jött, mert valami mást akart tanulni, nem klasszikust. Valami szabadabbat, könnyebbet. 

Általában ezzel találkozunk. Innen messze van Bill Evans. Szerencsénkre a jazz műfaja 

nagyon széles. Fontos a tanár tájékozottsága, nyitottsága. Miután felmértük a növendék 

zenei ízlését, keressük meg a hozzá legközelebb álló neves előadók muzsikáit. Például, ha 

rock and rollt szeret keressünk olyan blues felvételeket amelyek lüktetésükben hasonlóak, de 

több improvizáció van bennük. Filmzenéket kedvelőknek mutassuk Dave Grusin zenéit, aki a 

lírai zongora muzsikákat kedveli keressünk Keith Jarreth szóló felvételeiből, ha a bulizós latin 

zenéket akkor Michel Camillót és sorolhatnám. Fontos, hogy mindig tudjuk mit, miért 

mutatunk, hogyan függ össze a tanítandó anyaggal. Így tudjuk felhívni a növendék figyelmét 

a számunkra és számára fontos dolgokra, így tudjuk irányítani, nevelni zenei ízlését.  

 

A célok meghatározása nagyon fontos része a tanításnak, tanulásnak. Alapfokon igen 

sokféle céllal kezdik meg a tanulást a diákok, ezért fontos ezt az elején tisztázni. Miközben 

követjük is a tantervet, egészen más szinten kérhetjük azt számon egy pusztán kedvtelésből, 

önmaga szórakoztatására tanulótól, mint egy zenei pályára készülő növendéktől. 
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Ezek után tisztázzuk a zenei célt. Növendékek és tanárok sokban különböznek ugyan 

egymástól, egyben viszont mindannyian közösek: önálló gondolatokat szeretnének 

elmondani a zene nyelvén elmondani.  

Ha a zene nyelvén akarunk beszélni, akkor tanuljuk meg ezt a nyelvet! Mit teszünk a 

nyelvtanulás során? Szavakat, nyelvtani szabályokat, egyszerű mondatokat, szófordulatokat 

tanulunk, szerepjátékokat játszunk, kisebb fogalmazásokat írunk. 

Ugyanez a cél a zenében is. Itt a szavak a skálák, akkordok, a nyelvtani szabályrendszer a 

zeneelmélet, a fogalmazások pedig a megírt szólók, egyszerűbb karakterdarabok, és így 

tovább. 

Ha a célt mindig szem előtt tartjuk, és egy nehéz probléma leküzdése során nem felejtjük el, 

akkor könnyebben vesszük az akadályokat. 

 

A különböző kellékeket, használati eszközöket nézzük át, gondoljuk végig hogyan, mikor, 

miként fogjuk használni az órán! Itt a hallgatandó felvételekre, lejátszó készülékekre, 

metronómra, esetleges kiegészítő hangszerekre gondolunk. A tanulandó darabokat érdemes 

meghallgattatni a növendékkel, ezáltal is szélesedik a látóköre, ízlésvilága. Ha van lehetőség 

– márpedig a standardeknél mindig van –, hallgassunk meg minél több változatot, lehetőleg 

többféle stílusban, több korszakból! Az improvizációs gyakorlatok fontos kiegészítői a 

korszerű minus-one felvételek, s igen nagy jelentősége van az irányított zenehallgatásnak.  

 

Didaktikai alapelvek a jazz-zongora oktatásban 

Az iskola és az élet kapcsolata: 

Csak olyan ismereteket érdemes melyeket a tanulók kamatoztathatnak a gyakorlatban. A 

továbbiakban ezeket az eszközöket vesszük sorra. 

A célok kitűzésénél már említettük, hogy többféle céllal érkeznek a növendékek. Első 

szempont a zenehallgatás. Aki jazzt tanul annak sokat kell hallgatnia ezt a műfajt, értenie 

kell, amit hall. Ezalatt nem azt értjük, hogy ismerje fel a harmóniákat, skálákat stb., de értse 

a zenei történéseket, ismerje fel a zenei formákat, stílusokat. Először a legfontosabb 

formákat: blues, Rhytmn Changes, utána AABA, ABAC, AAB. Ezekből kiindulva haladhatunk 

a bonyolultabb szerkezetek felé. 

Fontos ismerni a stílusokat, úgy érthetjük meg az improvizációkat, azt, hogy miért 

egyszerűbb a cool mint a be-bop, mi az indíttatása a free jazz-nek. Aki kedvtelésből tanul, 

annak nem feltétlenül kell ugyanolyan mélységgel tudnia az elméletet, mint a pályára 

készülőnek. 

A gyakorlatban persze nem csak a zenehallgatást értjük, hanem a zenekari játékot, hisz egy 

jazz zenész életének a nagy részét ez képezi. Mindig annyi elméleti ismeretet tanítsunk és 

olyat amit a zenekari játékban használni lehet. A zenei gondolkodásban a gyors, rövid utakat 

keressük ill. mutassuk a növendéknek. Tudjuk, sokféle módon magyarázhatunk bizonyos 

harmóniákat, skálákat, de ne terheljük felesleges magyarázatokkal a diákot. Például, amikor 

egy egyszerű sus akkordról beszélünk, melyet a domináns helyett játszunk, nem kell 

alapfokon a kvart enharmónia miatt a kvart akkordokról, pentaton skálákról, alterált 

pentatonokról stb. beszélni. Az egyik típusú akkord a ’30-as évekre, a másik ’60-as évek 



Magyar Zeneiskolák és Művészeti Iskolák Szövetsége - 2013. 

 98 

közepére jellemző illetve akkortájt kezdték használni a jazzben. A diák jó esetben örül, ha 

meghallja a négyeshangzatokat tanulmányai kezdetén, ezért nem kell feleslegesen leterhelni 

túl sok információval, melyeket nem tud a hallásával követni. Azonkívül először az első 

információt kell megtanulnia használni. Ha túl sok felől, agyonmagyarázva mondunk el egy 

problémát, akkor a gyakorlatban mindez gátként jelentkezik, az improvizáció szabadságának 

a rovására fog menni. 

 

A tanítás - tanulás útján folyó céltudatos nevelés 

A tanárnak nagy a felelőssége, teljes személyiségével hat a növendékre. Nem csak zenei, 

de erkölcsi, esztétikai nevelést is ad. Az nem kérdés, hogy ebben a műfajban az az igazán 

példaértékű, ha a tanár rendszeresen koncertező előadó is. Ez az a műfaj, amit nem lehet 

egyedül a négy fal között játszani, tanítani. Mindaz, amit mondunk, rögtön kipróbálásra kerül 

a zenekarban. Amikor a növendék elmegy egy koncertre, nem árt, ha azt látja, tanára 

általában azt is csinálja, amit tanít és az jól működik. A személyes példaadás, 

példaképállítás fontos. 

Bár jazz-zongorát többnyire 12-14 éves koruk után kezdenek el tanulni a diákok és addigra 

már sokan kialakult ízlésvilággal, erkölcsi, esztétikai érzékkel rendelkeznek, mégis 

szépérzékük még erősen alakítható, nagyon fogékonyak az újra.  

Azt hiszem, azzal sem mondok újat, hogy nem csak zenei, hanem emberi példát is mutat 

egy tanár. Ezért fontos a nyitottság, a folyamatos tanulás, fejlődés. Erkölcsi, esztétikai 

nevelést is ad egy tanár ill. kellene adnia. Nem feladata egy jazz-zongora módszertannak 

életvezetési tanácsokat adni, de nem árt szem előtt tartanuk, hogy nem mindegy mit és 

hogyan mondunk, beszélünk, zenész társainkról, de a velünk kapcsolatos élményekről is. A 

növendékek, akár zenészek, akár zenekedvelők lesznek nagy részben a főtárgy tanár 

szűrőjén át látják a zenei világot, az alapján mondanak sokszor véleményt másokról, más 

produkcióiról. Minél szűkebb a látókörük annál inkább. Gyakori hiba, amikor a tanár maga 

sem érti, nem tud játszani bizonyos stílusokat, ezért hibáit elfedve inkább bíráló 

megjegyzéseket tesz az általa nem értett, nem kedvelt stílusra, előadókra ezzel bezárva a 

növendék előtt ezeket az ajtókat, megfosztva őket sok zenei élménytől. Ha valamit nem 

tudunk, nem értünk, bölcsebb mindezt beismerni és az adott zenei stílusról meghívni olyan 

előadót, kollégát, aki ebben avatottabb. Sokkal nagyobb tiszteletet vív ki így egy tanár, mint 

ha pusztán „leszólná” zenésztársát. 

 

Tudományosság és szakszerűség 

A jazz műfajában a tudományos megalapozottságot a gyakorlati példákból kell meríteni. A 

sokféle improvizációs technikát, elméleti rendszert érdemes rögtön nagy elődök, zenei 

példaképek felvételeivel alátámasztani. Ezek után saját játékunkkal bemutatni, hogyan lehet 

alkalmazni mindazt, amit elmondtunk, hogyan lehet gondolkozni abban a rendszerben. 

Ide tartozik még a korszakalkotó előadók „újításainak” feltárása, elemzése, szintén felvételek 

alapján. 

A különböző jazztörténeti korszakokat igyekezzünk teljeskörűen bemutatni, felhívni a 

figyelmet az adott korra, előadóra jellemző játékmódokra. 
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Konkrétumok és absztrakciók 

A zenei fogalmakat zenei példákkal kell rögzíteni, minden fogalom mögött kell lennie hangzó 

anyagnak. Minden zenei információt kövessen zenehallgatás. Ahogyan egy nyelvet nem 

lehet könyvből megtanulni, úgy ezt a műfajt sem lehet pusztán kottából és zenei ismeretek 

útján elsajátítani. A híres és elismert jazz-előadók felvételeinek megismerése, a rendszeres 

koncert-látogatás szorosan hozzátartozik a tanuláshoz 

 

Tanári és tanulói szerepek 

A tanár vezető szerepe sosem lehet kérdéses a tanórán, de mindez nem lehet erőszakos, 

diktatórikus. Senkit nem lehet akarata ellenére megtanítani zongorázni, így a cél egy olyan 

vezetés, melynél a növendék aktivitásának fokozása érdekében szabad mozgásteret adunk, 

megpróbáljuk a különböző zenei megoldásokra rávezetni, mintegy a megoldást nem 

elmondjuk, hanem hagyjuk, hogy rátaláljon. Célunk, hogy a száraz zeneelméleti információk 

közlése helyett a növendék saját játéka révén, önállóan ismerje fel a zenei elemeket és azok 

összefüggéseit. Fontos a növendék önállóságra nevelése. Az együtt kidolgozott példák után 

mindig legyen feladat, amit otthon egyedül old meg. A transzkripciókat is önállóan írja le. 

Igazán csak az lesz az övé, amiért ő dolgozik meg. Erre kell rávezetnünk. 

Az utóbbi években, hazánkban is elterjedtek az előre, mások által leírt transzkripciók. Ezek 

sok szempontból hasznosak, de amennyire segíthetik a diákot a haladásban, olyannyira 

hátráltathatják is. Más országok tanáraival beszélgetve kiderült, ez a probléma általános. A 

növendékek megszokták, hogy mindent készen kapnak, a minimális energia befektetéssel is 

hozzájuthatnak kottákhoz, felvételekhez. Ez a hozzáállás a gondolkodást is ellustítja. 

Lejátsszák, ami a kottában van, de mint egy klasszikus darabot. Még ha kívülről tanulják is 

meg, nem fog beépülni a tudásukba. A hallás szerepe ennél a műfajnál igen fontos. Ha nem 

ők írják le a tanulandó szólókat, akkor kimarad egy nélkülözhetetlen láncszem a tanulásban. 

Fontos szerepe van a párbeszédnek, így mozgósíthatjuk a diákot, jobban bevonhatjuk a 

tanulási folyamatba. A párbeszédben a kérdéseknek igen nagy szerepük van, ezért 

figyeljünk a kérdéseink milyenségére. Egy rávezető kérdés akkor jó, ha célirányos, nem lehet 

rá többféle választ adni, pontos válaszadásra készteti a hallgatót. Persze figyelnünk kell arra 

is, kinek intézzük kérdésünket. Ha jó a kérdés joggal várhatjuk el a jó választ. 

 

A közösség nevelő ereje 

Miután a jazz műfaja alapvetően társas játék, így ennek hangsúlyozására, a zenekari játékra 

hívjuk fel a figyelmet. 

Ha kiváló zenészt, előadót szeretnénk nevelni, akkor meg kell tanítanunk, hogy játékának 

intenzívnek, energikusnak, koncentráltnak, érzelemdúsnak kell lennie. 

Ne hagyjuk óvatoskodva, félgőzzel játszani a növendéket! Teljes odaadással, átéléssel kell 

muzsikálni. Ha azt látja a közönség, hogy minket sem érdekel, amit játszunk, nem várhatjuk 

el a hallgatóktól a figyelmet. Tudatosítsuk, hogy a zongora a ritmusszekció részét képezi és 

a ritmusszekció a zenekar alapja, a hajtómű, ami egyre magasabbra viszi az együttest, a 

szólistát. 



Magyar Zeneiskolák és Művészeti Iskolák Szövetsége - 2013. 

 100 

Mindig maximális koncentrációval kell játszani! Az együttes több mint azonos időben 

hangszerrel egy helyen tartózkodók társasága. Egy csapat, amely egy célért dolgozik. Nincs 

hely, nincs idő, nincs szükség egy zenekarban az egoista, magamutogató játéknak. Soha ne 

a saját játékunkkal legyünk a legjobban elfoglalva, ne felejtsük el, hogy együtt játszunk, ez a 

játék csapatjáték. 

A játék legyen érzelmekkel teli! Ennek kifejezésére tanítsuk meg tudatosan használni a zenei 

artikulációkat, dallamíveket, levegővételeket. Ne feledjük a dinamika szerepét, nem csak az 

egyéni előadásban, hanem együtt a zenekarral is. 

 

Alkalmazkodás a tanuló fejlettségéhez 

Nem szabad a mércét túl magasra vagy túl alacsonyra tenni. Olyan darabokat adjunk fel, 

melyek nem haladják meg a tanuló tudását. Meg merném kockáztatni, hogy túl alacsonyra 

nehéz tenni a mércét, hisz az improvizációban mindenki feszegeti saját határait, sőt 

kifejezetten cél, hogy kinyissa a fülét a növendék az új érdekes dallamokra, harmóniákra, 

ritmikai megoldásokra. Olyan standardeket adjunk fel, melyeknek a harmóniasorát tudja 

követni a tanuló, hallja a hangnemváltásokat. Nehéz úgy elvárni az improvizációt, ha a 

fülével nem képes követni a darabot. 

Az életkori sajátosságokat, egyéni képességeket mindenkor figyelembe kell venni. 

Tapasztalataim szerint 16 éves kor előtt kevés diák nyitott igazán erre a műfajra, különösen, 

ha az otthoni környezetben nem hallgatnak jazz zenét. Ezt szem előtt kell tartani. Ilyenkor az 

első időszakban sok zenét kell közösen hallgatni, minél több korszakát megismertetni a 

jazznek. 

Ismerni kell a tanuló teljesítőképességét, hogy a zongorázás élményt nyújtson számára. 

Mindig csak azt tudjuk számon kérni, amit megtanítottunk, de azt következetesen számon is 

kell kérni, ellenőrizni. 

 

Rendszeresség és fokozatosság 

Az új ismereteket megfelelő adagokban kell átadni, figyelni kell az ismeretek egymásra 

épülésére, belső logikájára. Akkor menjünk tovább, amikor a tanuló a céljának megfelelő 

szinten tudja alkalmazni az adott zenei információt. A részenként megtanult ismereteket be 

tudja illeszteni a nagyobb témakörök rendszerébe. Ehhez elengedhetetlen, hogy az 

egyszerűbb ismeretektől haladjunk a bonyolultabbak, összetettebbek felé. Aki pusztán 

kedvtelésből tanul, annál nem várható el pl. a folyamatos harmonizálás, a változatos akkord 

megfogás. Elég, ha tud ezeknek a fontosságáról, felfigyel erre, mikor zenét hallgat, viszont 

egy pályára készülőnél már elvárhatjuk a tanultak rendszeres alkalmazását. 

Alakítsunk ki egy, a tanuló számára ismert tanórai rendet! A feladott anyag meghallgatása, 

értékelése, új ismeretek, zenehallgatás, az új információk beépítése a játékba, 

transzkripciók, skálák, patternek. 

A gyakorlás fontosságára és rendszerességére hívjuk fel a figyelmet! 

A legtöbb problémát a zenetanulásban a gyakorlás hiánya okozza. A növendékek nem 

szeretnek, nem tudnak gyakorolni, a tanárok pedig nem szeretik a lusta növendékeket. De itt 

nem (csak) lustaságról van szó. A tanulni vágyónak meg kell értenie, a tanárnak meg kell 
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értetnie, miért is fontos a gyakorlás. „A gyakorlás bizonyos zenei célnak megfelelő anyag 

többszöri ismétlése által megvalósítható pianisztikus készségek elsajátítása, melyet aztán 

zenei kifejezés szolgálatába állítunk.” (Varró Margit) 

Mielőtt megijednénk a kissé körülményes megfogalmazástól, próbáljuk a fenti meghatározást 

átgondolni. A hangszeres gyakorlásnak két célja van: részben zenei, részben technikai.  

A gondolkodás nélküli, mechanikus gyakorlás nem alkalmas tudása növelésére. Fontos, 

hogy bármennyiszer ismétel valamit, mindig teljes figyelemmel tegye! Minden ismétléskor 

egy jól meghatározható célt fogalmaztassunk meg, hogy tudja, miért szükséges még egyszer 

eljátszani egy-egy gyakorlatot. A tanulónak tisztában kell lennie a gyakorlat fontosságával, 

hasznosságával. Így tudjuk motiválni a növendéket. 

Tudatos kontroll alatt automatizáljuk a különböző mozgásformákat, skálákat, futamokat. Egy-

egy technikai problémát gyakoroltassunk különböző formában (transzponálva, más 

ritmussal, különböző dinamikákkal). Akkor tudunk valamit sokszor, nagy figyelemmel 

megismételtetni, ha ébren tartjuk figyelmet, s ennek kitűnő eszköze a változatosság. 

A feladatokat sorban oldjuk meg! Először a hangok, a ritmus, majd a dinamika és hangszín 

kidolgozása, végül a zenei-művészi feladatok megvalósítása következzék. 

Először gondolatban, magunkban ismerjük meg az előadni kívánt darabot – legyen az jazz-

standard, transzkripció vagy előadási darab. 

Soha, semmit ne kezdjünk el véletlenszerűen, átgondolatlanul. Fontos, hogy már a 

gyakorlásnál megtanuljuk, hogy a darab, (még a skálázás sem!) nem az első hang 

leütésének pillanatában kezdődik.  

 

Elmélet és gyakorlat összhangja 

Minden elméleti tudnivalót az határoz meg, mennyire tudjuk az életben alkalmazni. 

A zenei oktatásban ez a zeneelmélet, hallásfejlesztés, főtárgy, zenekari játék összhangját 

jelenti. Az elméleti tudás ne haladja meg sokkal a hallásunkat. 

Az improvizációban a „csak azt játsszuk, amit hallunk” elvre való törekvés nagyon fontos. 

Mindig csak azt játsszon és csak annyit, amit és amennyit hall! Ha épp nem hall semmit, 

akkor ne játsszon, hanem mélyedjen el jobban saját gondolataiban, érzéseiben, s keresse 

meg a benne felcsendülő zenét! Az így eljátszott néhány hang többet fog érni, többet fog 

adni a hallgatóknak és a tanulónak is. Nagyobb örömet fog lelni a muzsikálásban. 

Az elméleti anyagokat különböző gyakorlatok segítségével rögzíthetjük, melyekben az 

éneklésnek nagy szerepe van. Éneklés közben nem tudja elkerülni a növendék a hang belső 

elképzelését, hallását, nem elég pusztán a gondolataira hagyatkozni. Minden harmóniát, 

skálát énekeltessünk!  

 

Az ismeretek tartósságának elve 

A cél, hogy az elméletben tanultakat a tanuló a hangszeres játékában használni tudja. 

Minden új elméleti ismeretet használni kell, be kell mutatni a gyakorlatban is. 
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Alkalmazni kell a megjegyzést segítő módszereket, ismétlés, gyakorlás, alkalmazás, 

számonkérés. 

Ahhoz, hogy a megtanult ismereteket hosszú ideig megjegyezzük, ismétlésre van szükség. 

Célszerű az órákat ezzel kezdeni, az önálló improvizációknál felhívni a figyelmet az új, friss 

ismeretek alkalmazásának fontosságára.  
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Horányi Sándor: Jazzgitár módszertani gondolatok 

 

Először nézzük át az általános célokat, feladatokat: 

Alapvető fontosságúnak tartom, hogy a mindennapok pedagógiai „rutinját” időről időre az 

alapvetések szűrőjén átengedve frissítsük. 

Ne felejtsük el, hogy a gitározás nem csak „szabadidő-tevékenység”, hanem a jazz- és az 

általános zenei műveltség megalapozása és fejlesztése is. Meg kell mutatni a műfaji 

értékeket, hogy a növendékünk később maga is különbséget tudjon tenni a különböző zenei 

produktumok között. A számunkra példaképként álló nagy gitárosok: Charlie Christian, Wes 

Montgomery, vagy Joe Pass életművének megismertetése egy jazzgitáros számára alapvető 

fontosságú. Ugyanakkor valószínűleg nem egy 50-60 évvel ezelőtt készült klasszikusnak 

számító felvétel, hanem a kortárs jazz reprezentánsai: John Scofield, Mike Stern, Pat 

Metheny lesznek az első idolok, akik betöltik a híd szerepet a műfaj meghatározó alakjai 

értékeinek, stílusjegyeinek megismerésében. Nagy felelősség ez, mivel az ízlésformálás 

vélhetően egész életre kiható erővel bír. Fontos ugyanakkor felhívni a figyelmet, hogy a 

különböző zenei műfajok sajátos értékei nem alá-fölérendeltségi viszonyban állnak 

egymással. Arra gondolok, hogy a klasszikus gitárjáték, vagy a minőségi rockzene is 

értékhordozó, és talán pont a jazz alapvetően befogadó szemlélete kötelez minket a más 

műfaji értékek megismerésére és elismerésére. Gondolok itt többek között például Paco De 

Lucia, Joe Satriani vagy Allan Holdsworth művészetére.  

A megismertetés első lépéseként könnyen megtehetjük, hogy klasszikusgitárt oktató 

kollégánk, vagy növendékeinek koncertjére közösen elmegyünk, együtt hallgatjuk és utána 

beszélgetünk a látottakról, hallottakról. Ezen kívül egyre divatosabbak az úgynevezett 

„kakaó-koncertek”, ahol különböző műfajok neves művészei tartanak ismeretterjesztő 

előadásokat. Ezek a koncertek kimondottan az ifjú zenehallgatóknak szólnak, általában korai 

időpontokban, így akár a legfiatalabb növendékeinket is ösztönözhetjük a 

koncertlátogatásokra. Ha valaki már 8-10 éves korában (életkorának megfelelő) 

hangversenyekre jár, abból biztosan művelt, művészetekre nyitott felnőtt válik. Ha ezzel az 

attitűddel indulva fogunk pedagógiai munkánkba biztos jó irányba visszük növendékeinket. 

 

Nagy gondolatok kicsiben, azaz a gitároktatás hétköznapjai: 

Az alapfokú jazzgitár oktatás, mint minden ilyen jellegű képzés erejét a zenei képességek 

folyamatos fejlesztése adja. Napi feladataink kiválasztásánál általában a hallás, a 

ritmusérzék, intonációs érzékenység tudatos építésének szempontjait helyezzük előtérbe. 

Fontos, hogy folyamatosan fejlesszük növendékünk fogékonyságságát a dinamika és a 

hangszín különbségeire, zenei memória és fantázia, előadói és manuális készség, a zenei 

karakterek iránti érzékenység kialakítására. Ezeket a nemes vezérlő elveket a napi feladatok 

szintjére emelve (süllyesztve) igyekeztem összefoglalni néhány praktikusnak látszó 

gondolatot.  

A fokozatosság, a megfelelő nehézségű feladat jó kiválasztása kulcsfontosságú, ugyanakkor 

törekednünk kell arra is, hogy ne csak a növendékünk számára ismeretlen (bár szakmai 

szempontból fontos és hasznos) etűdöket, előadási darabokat erőltessünk, hanem számára 

is ismerős zenei anyagokat felhasználva érjük el pedagógiai céljainkat. Az aktuális feladatok 
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mellé adjunk mindig „használati utasítást” is, azaz módszert a kivitelezéshez, gyakorlati 

útmutatókat, hangszertechnikai megoldásokat. Például, hogyan osszuk be a gyakorlási időt, 

melyik feladattal kezdjük, mi maradjon a végére. Ennek megállapításakor vegyük figyelembe 

a fizikális teljesítőképesség és a szellemi kapacitás, a kreativitás időbeli változását (ez 

érvényes az otthoni gyakorlásra, de a tanítási órákra is). Magasabb évfolyamosoknál fontos 

a helyes ujjrend önálló megtalálása, vagy a megfelelő pengetési technika, - még mielőtt a 

kigyakorlásba fognának. 

„Milyen hangszeren játszol?” – játszol, - játék, - ezt kulcsszóként, varázsszóként kell 

használnunk a zeneoktatásban, mivel ha növendékünknek a muzsikálás csak feladat marad, 

könnyen csappan a lelkesedés, nyűggé válik a rendszeres gyakorlás, így azután elmaradnak 

az eredmények, negatív spirálhatás érvényesül, a következményeket ismerjük. Ezért minden 

foglalkozás fontos elemei azok a „társasjátékok”, amikben már a legkisebbek is élvezettel 

tudnak részt venni: kérdezz-felelek ritmusjátékok, egyszerű dallam-improvizációs játékok (pl. 

dallam-kígyót, amikor a társunk által játszottat ismételjük és hozzátesszük saját hangunkat, 

folyamatos szerepcserével egyre hosszabb dallamot alkotva a zenei memória kiválóan 

fejleszthető). 

Kezdő gitárosoknál nagy örömet okoz, ha az iskola énekóra, vagy a zeneiskolai szolfézsóra 

anyagát hangszerükön megszólaltathatják. Ez egyébként jó hatással van az ottani 

aktivitásukra is. Főtárgy órán mindig áldozhatunk egy kis időt a zeneelméleti ismeretek 

hangszerre ültetésére is. Ha a szolfézsórán megtanult tercet a gitáron is megszólaltatjuk, sőt 

ebből később akár akkordot is alkotunk, értelmet nyer a sokszor felesleges nyűgnek érzett 

csoportos órai ismeretszerzés. Nyilván számtalan „trükköt” lehet alkalmazni a motiváltság 

fenntartásáért, ez mindenkinél lehet egyéni, de alapvető jelentősége vitathatatlan. Rendkívül 

fontosnak tartom, hogy növendékeink ne csak egyszer-egyszer, a félévi illetve év végi 

vizsgákon hallják egymás játékát. Az azonos korcsoportú növendékek természetes és 

egészséges módon mérik egymás teljesítményét, és ez minél gyakrabban történik annál 

erősebb motiváló tényezőként hat. A magasabb évfolyamosok játéka pedig példaként állhat 

előttük. Ezt a pozitív energiát szabadíthatjuk fel kamaraprodukciók létrehozásának 

segítségével is.  A gitár kiválóan alkalmas hangszer duó formációkban való játékra. 

Technikai megvalósítása egyszerű, könnyű két, viszonylag azonos képességű, tudású 

növendéket találni, könnyű időpontokat egyeztetni a próbákra, - ezek, mint tudjuk, nagyon 

fontos szempontok a mindennapi munka során. Szakmai szempontból is nagyon szerencsés 

a duó, mivel a szólisztikus játék és a kíséret, - tehát a gitárosok két legfontosabb játéktere 

egyformán szerepet kap. 

Általános teendőink mellett fel kell hívni a figyelmet két különös törődést igénylő tanulói 

csoportra: a sajátos nevelési igényű gyermekekre és a kiemelkedő tehetségekre. Ennek 

természetesen közös metszete is lehet. Az egyre alaposabb közismereti iskolai 

felméréseknek köszönhetően sok szülő már a zeneiskolai beiratkozáskor jelzi a gyermekével 

kapcsolatos esetleges problémákat, de ezeket mi is hamar megtapasztaljuk a kottaírás, a 

kottából való játszás rejtelmeibe való bevezetéskor, valamint a zenei memóriát igénylő 

feladatoknál. Legyünk nyitottak és türelmesek az ilyen gondokkal küzdők tanításában. A 

hangszeres órák során kialakított bizalmi alapú személyes kapcsolat alkalmat ad olyan 

nevelési feladatok megoldására is, amelyekre a csoportos foglalkozásokon általában nincs 

lehetőség. Nagy esély! Fogadjuk el, hogy akár kétszer, háromszor annyi idő és energia 

szükséges ez esetben egy feladat megoldásához tanártól, diáktól egyaránt. Ugyanakkor 

rengeteget segíthetünk felzárkóztatásukban a muzsika gyógyító erejével.  
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Talán könnyebb dolgunk van (saját jó, vagy rosszsorsunk okán) a másik speciális területen, 

a tehetséggondozásban. A kiemelkedő adottságokkal rendelkező tanulók zenei pályára való 

felkészítése is fokozott odafigyelést igényel. Napi munkánkon túl megfelelő zenei 

anyagokkal, felvételekkel kell segíteni stílusismeretüket. Tudatosítani kell bennük, hogy 

tehetségük bizonyos értelemben kötelezi őket a nagyobb terhelés és szigorúbb számonkérés 

elfogadására. Személyre szabott improvizációs feladatokkal, etűdökkel, előadási darabokkal 

segíthetjük szárnybontogatásaikat. Itt kiemelt fontosságú a különböző országos, ill. területi 

versenyeken, seregszemléken, találkozókon való részvétel, ahol diák és tanára fontos 

referenciákat kap a felkészültséget illetően. Sajnos sokszor hajlamosak vagyunk, hogy csak 

hiányosságainkat elemezzük, és nem kapnak elég hangsúlyt a pozitív értékek, pedig a 

mindenkori színpadi teljesítmény nagyban függ a mentális állapottól és a helyes 

önértékeléstől. 

Foglalkoznunk kell azzal az általános tünettel is, hogy diákjaink sok esetben másfajta zenét 

hallgatnak, mint amit házi feladatként gyakorolniuk kell. Ez nem csak a klasszikus tárgyakat, 

hanem a jazz-képzést is érinti. Ha nem vagyunk hajlandóak ezt tudomásul venni, akkor az 

általunk képviselt értékeket nem tudjuk jól „menedzselni”, hitelességünk sérül, így diákjaink 

könnyen elveszíthetik érdeklődésüket a zenetanulás iránt. Lehet, hogy Charlie Parker 

muzsikája első hallásra ugyanolyan idegen számukra, mintha Beethovent hallgatnának. 

Ezért ne féljünk belefülelni a kedvenceikbe és tudásszintjüknek megfelelő módon írjuk le a 

hallott muzsikát, biztos szívesen megtanulják a hagyományos feladataik mellett. 

Növendékeink, akik már az un. ”Y generáció” tagjai, igen gyakorlatiasak és már kisiskolás 

korukban tudnak számítógépezni és mobiltelefont használni. Magabiztosan kezelik ezeket az 

eszközöket, sokszor nagyobb tájékozottsággal, mint tanáraik. Az információkat a Google 

keresi meg nekik, a zenét az internetről hallgatják, gyűjtik és osszák meg. Sokan a gitározás 

első lépéseit is onnan tanulják. A világhálón a gitárosok kotta helyett általában az ún. TAB-os 

(tabulatúrás) leírást alkalmazzák, ami nem helyettesíti a hagyományos kottaképet, nincs 

mögötte igazi logikai rendszer, zenei gondolkodás. Nem késztet önállóságra, működési elve: 

csinálj így és így a fogólapon, közben hallgasd a dalt és talán majd sikerülni fog. Ennek a 

rendszernek alapvető hiányossága, hogy ritmikai értékeket a lejegyzés nem tartalmaz, és 

nem késztet önálló gondolkodásra, fekvéskeresésre, saját ujjrend kialakításra, ugyanakkor 

hasznos kiegészítője lehet a zenei tanulmányoknak. A hagyományos kotta formában 

megjelenő albumoknál más problémák adódnak. Sok könnyűzenei kiadványt átnéztem, ezek 

többnyire professzionális muzsikusoknak íródtak és az a tapasztalatom, hogy lejegyzésük 

közvetlenül nem alkalmas tanítási célra, (általában minimum zongorakivonat az adott 

szinthez képest túl bonyolult kottakép), ezért feltétlenül át kell fogalmazni, egyszerűsíteni. 

Előfordul az a helyzet is, amikor a hozzánk kerülő növendék technikai szintje már elég 

magas (az autodidakta gitározásnak köszönhetően), de nincs tisztában akár az első fekvés 

hangjaival sem. Alapfogalmakat, zeneelméleti összefüggéseket nem ismer. Ilyenkor nagyon 

nehéz rávenni, hogy számára már gyermetegnek tűnő kezdő kottaolvasási gyakorlatokkal 

foglalkozzon. A kottából való játék a kiterjesztett hangszerismeret és az önálló alkotás 

megízlelésének érdekében ilyenkor érdemes a pentaton skálák világával kísérletezni. 

Ezekkel az egyszerű pentaton ujjrendekkel könnyen elsajátíthatóak kezdetleges blues 

figurák, dallamok. A növendékek így már korán átélik az improvizáció élményét, ugyanakkor, 

ha több különböző skálára épülő patterneket készítünk, periódusérzékük is fejleszthető, ami 

a későbbi önálló rögtönzéseknél meghatározó fontosságú. 
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Végezetül néhány konkrét gondolat pályakezdő kollégáink számára, akik nyilván magas 

szinten művelik a műfajt, de akiknek most le kell kuporodni a legkisebb gitáros tanoncok 

mellé átadni ezt a tudást: 

 

Azok a bizonyos első lépések, amik már olyan régen voltak, hogy talán nem is emlékszünk 

rá pontosan… 

(A feladat először egyszerűnek látszik, de alapvető fontosságú és érzékeny voltát mi sem 

igazolja jobban, hogy már vagy két évtizede próbálom a LFZE tanárszakon végző 

jazzgitárosait kapacitálni egy igazi kezdő jazzgitár iskola elkészítésére szakdolgozatként, 

mindhiába. Az első nekiveselkedést követően hamar feladják.) 

 

Alapfogalmak: - feltételezve a zenei hangok, hangmagasságok, hangközök, ritmusértékek 

alapvető ismeretét - ismerkedjünk meg a gitár felépítésével, hangolásával.  

A következő lépés a fogólap szerkezeti megismerése. Az első fekvésben található 

törzshangok játékával már sok zenei feladat megoldható. Természetesen előbb-utóbb a 

módosított hangok világát is meg kell ismerni a fogólap logikus átláthatóságának érdekében.  

Másik nagyon fontos kérdés a kezek és ujjak megfelelő pozíciójának elsajátítása. Figyeljünk 

oda a jobb kéz megfelelő pozíciójára, a pengető hüvelykujj és mutatóujj közötti biztos 

tartására. 

A váltott pengetés biztos kialakítását segítik a következő gyakorlatok:  

- először csak egy hangot pengetünk egyenletes, váltott pengetéssel. Ez akár üres húr 

megszólaltatása is lehet, így elég csak a jobb kéz mozgására figyelni. 

- egy húron levő két hang váltott játéka pl. E – F – E – F stb. Ezt a gyakorlatot nagy szekund 

és kisterc hangközökkel is gyakorolhatjuk (1 - 3, 1 - 4 ujjrendekkel), természetesen ez a 

gyakorlat is tovább bővíthető különböző ujjrendeket kitalálva. 

- két szomszédos húron levő hang váltott pengetése 

- két, nem szomszédos húron levő hang váltott pengetése, egy, de akár több közbenső húr 

kihagyásával 

- váltakozó irányú pengetési gyakorlatok. Ilyenkor az előbbiekben felsorolt gyakorlatokat úgy 

módosítjuk, hogy az egyik hangunkat kétszer pengetjük (pl. E – F – F – E – F – F ), ekkor a 

fel-le pengetés iránya egy adott hangnál folyamatosan változik. Ez már nagy odafigyelést 

igénylő, nehéz gyakorlat. 

Ezeket a feladatok természetesen az összes húron gyakorolni kell olyan balkéz ujjrenddel, 

amely nem vonja el a figyelmet a jobb kezünk pengetési technikájának fejlesztésétől. 

A balkéz technikájának helyes kialakítása alapvető fontosságú a szép gitárhang 

szempontjából. Nagyon fontos, hogy ergonómiailag megfelelő test és kéztartással 

rendelkezzen a növendék. Ne okozzon fájdalmat, vagy görcsöt a hangszer tartása, a 

hangképzés. Ne markolják a nyakat. Az ujjrendnél az ujjbegyekkel, közvetlen a bundok 

mellet képezzék a hangot és a hüvelykujj kellő ellentámaszt adjon. A videoklipek rock and 

roll hőseinek „térdmélységben” tartott hangszerei látványelemek, - ne szolgáljanak mintaként 

a gitározni tanuló növendékeinknek. 
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A biztos hangképzés alapjainak elsajátítása után feltétlen szükséges a különböző speciális 

technikák megismertetése. A „slide” (csúszás), „blend” (nyújtás), vibrato, hammer-on és 

pull-off a modern gitározás elengedhetetlen kellékei. 

A tabulatúra, röviden TAB hasznos kiegészítője a hagyományos lejegyzésnek. 

Tulajdonképpen nem más, mint a fogólap grafikus megjelenítése. Segítségével rögzíthetünk 

ujjrendeket, ami a skálajátékhoz nagyon hasznos, illetve akkordképeket, ami az akkordok 

memorizálásához elengedhetetlen. Ugyanakkor kizárólagos használata nem alkalmas a 

ritmusértékek rögzítésére és megfelelő interpretálására. 

 

A skálák közül elsőként talán a legegyszerűbb az „E-lá” pentaton skála megismertetése. A 

sok üres húr és a technikailag viszonylag szerény feladat hamar sikerélményt szerez 

növendékünknek. 

 

      A skála tabulatórikus képe:    és a hozzá tartozó kottakép: 

 

 

 

        

                 

 

Természetesen ezt visszafelé is játszassuk, esetleg metronómmal is segítsük az egyenletes 

megszólaltatást. Játék közben ne felejtkezzünk meg a váltott pengetés következetes 

alkalmazásáról sem. 

 

Következő lépés lehet az un. blues  skála megismerése. Ennek a skálának a segítségével 

már könnyen idézhetünk nagy blues és rock gitárosokat. John Lee Hooker és más legendás 

előadók játékának jellegzetes riff-jei kerültek ki ebből a hangkészletből. 

 

       A skála tabulatórikus képe:    és a hozzá tartozó kottakép: 

 

 

 

 

            

 

Az eddig megszerzett tudás birtokában már nem csak népdalokat és rock klasszikusokat 

idézhetünk, hanem önálló dallamalkotási lépéseinket is megkezdhetjük. Az egyszerű 

kérdezz-felelek játékoktól kezdve az önálló komponálási feladatokig sokféle feladattal 
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fejleszthetjük a tempótartást, a periódusérzéket és a kreativitást. Sokat segít, ha a növendék 

saját zenei ötleteit lejegyzi, ezzel erősíthetjük a hagyományos kottaírás-olvasás iránti 

„bizalmat”. 

Következhet a transzponálás fogalmának megismerése. A gitáron bizonyos szempontból 

igen egyszerű dolgunk van. A skálánk ujjrend-képét párhuzamosan eltolva a fogólapon 

könnyen játszhatunk más hangnemekben is. Célszerű először az „F-lá” pentatonnal 

kezdenünk, ahol az üres húrokat kell kiváltanunk. Ha ez sikerült, akkor már nagyon könnyű 

az „A-lá” pentaton. 

Kellő rutin kialakítása után foglalkozhatunk azzal, hogy ugyanazon pentaton skálánkat 

különböző fekvésekben, különböző ujjrendekkel is megtanuljuk. Ennek memorizálásához 

ismét hasznos lehet a tabulatúra. Az így kiterjesztett tudás alkalmassá tesz a megtanult 

témák, motívumok, riff-ek különböző pozíciókban való játékára. 

Természetesen nem feledkezhetünk meg a diatonikus hangrendszer fontosságáról. Ez 

zeneelméleti rendszerünk alapja, ami nem csak a skálatan szempontjából fontos, hanem az 

akkordikus gondolkodás, ill. játék alapvető eleme is. A dúr skála játéka során törekedjünk az 

alternatív ujjrendek megismertetésére is. Hasznát már a természetes moll skála 

bevezetésénél érezhetjük és a modális skálák világánál alapvető fontosságúvá válik. 

Sok türelemmel és szorgalommal kikövezett út vezet idáig, az eddigi ismeretek birtokában 

már komoly feladatok elé nézhetünk. A legfontosabb talán, hogy mindig aktualizáljuk az 

éppen megszerzett tudást. Az aktualitás lehet az éppen ügyeletes sláger a rádióból, de akár 

telefonunk csengőhangját, vagy egy kedvelt TV-műsor szignálját is gitározhatjuk…  

Többször felmerülő probléma, hogy az egyetemről, főiskoláról frissen kikerült fiatal 

pályakezdő kollégáink minden tanítványukat potenciális művészjelöltként kezelik. Lobog 

bennük a bizonyítási vágy, megfeledkeznek az alapfokú művészetoktatás alapvető 

célkitűzéseiről, saját ambíciójuk szemüvegén át értékelnek, az elvárásokat ehhez igazítják, 

így szinte teljesíthetetlen feladatokra késztetik tanítványaikat. Ennek következményeként,- 

mint amikor csak szaladgálunk a magasugró léc alatt, ahelyett, hogy átugornánk,- a 

kudarcok elkedvetlenítik a növendékeket. Rendkívül fontos, hogy az első lépéseknél 

türelemmel törekedjünk a megfelelő tartás, a helyes hangszerkezelés, hangképzés 

kialakítására. A kezdő gitáros számára igen bonyolult feladat a kézmozgások 

szinkronizálása, a pengető megfelelő használata, de állhatatos munkánk gyümölcsét később 

a „szép hang” megszólalása honorálja. 

 

A jazzgitár oktatásban eltöltött három évtizedes pedagógiai tapasztalatom tükrében ezeket a 

gondolatokat tartottam fontosnak összefoglalni. Kicsit csapongva, hol konkrétan, gitáros 

szemmel, hol általános megfogalmazásban, de remélhetően többek számára hasznosan. 

Természetesen nem ringatom magam a csalhatatlanság illúziójába, a cél közös az 

odavezető úton mindenkinek saját magának kell végigmenni, egy kicsit úgyis mindenki 

másképp csinálja, de az itt megfogalmazott általános értékek és tapasztalatok már bizonyos 

értelemben kiállták az idő próbáját. 
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Pozsár Eszter: A jazz-szaxofon módszertani kérdései 

 

Az oktatás céljának meghatározása 

A zeneiskolai oktatás keretében zajló szaxofonoktatás célja az alapfokú tantervben világosan 

és pontosan meghatározott. Hadd idézzem a jazz-szaxofon alapfokú tanterv erre vonatkozó 

részét: 

A jazz-szaxofon tanítás szakirányú feladatai 

Ismertesse meg a tanulókkal 

- a hangszer lehetőségeit és sajátosságait 

- a hangszer kiemelkedő előadóművészeit, irodalmát (ajánlott a klasszikus kortárs 

szaxofonirodalom tanulmányozása, és előadási darabok hallgatása) 

 

Alakítson ki 

- helyes légzéstechnikát 

- helyes befúvásmódot és nyelvtechnikát  

- megfelelő test-, fej-, kéz- és hangszertartást 

- dinamikailag árnyalt, megfelelően intonált, jól képzett hangot 

- megfelelő hangszertechnikát 

- változatos frazeálást 

- forma- és periódusérzéket 

- megfelelő, céltudatos gyakorlási módszert 

   

Fordítson különös figyelmet 

- a helyes légzés gyakorlására, fejlesztésére megfelelő gyakorlatokkal 

- a helyes rekesz-támasz kialakítására megfelelő gyakorlatok segítségével 

- a helyes hangindítás gyakorlására 

- a klasszikus és jazz-zenében használatos játékmód közötti technikai különbségekre 

(frazeálás, hangképzés, díszítés) 

- a jazzen belül a swing, latin, illetve rock stílusban használatos frazeálás közötti 

különbségek bemutatására 

- a diatonikus és jazzben használt nem-diatonikus hangsorok gyakorlására 

- a jazz-akkordok különböző figurációkkal, hangzatbontásokkal való gyakorlására jazzes 

frazírozással 

- a szólisztikus rögtönzés alapjainak megismerésére 

- a tanult skálák és akkordok alkalmazására az improvizációs gyakorlatban 
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- az egyenletes tempótartásra 

- a periódusérzet kialakítására 

- a hallást, ritmus- és stílusérzéket fejlesztő transzkripciós gyakorlatokra 

- a lapról olvasási készség fejlesztésére 

- a céltudatos gyakorlási módszer kialakítására 

- a tehetséggondozásra, a zenei pálya iránt érdeklődő növendékek továbbirányítására,  

  felkészítésére 

 

Követelmények a program elvégzése után 

A tanuló 

- legyen tisztában a hangszerkezelés tudnivalóival 

- ismerje a hangszer karbantartásának alapvető feladatait, s végezze ezeket önállóan 

- ismerje a hangszer legáltalánosabban használatos hangterjedelmén belül az összes fogást, 

a segédfogásokat is beleértve 

- alkalmazza tudatosan a helyes légzéstechnikát, befúvásmódot 

- legyen képes a hangok biztonságos megszólaltatására, tudjon dinamikailag árnyalt hangot 

képezni 

- tudjon tisztán intonálni 

- tudjon megfelelően hangot indítani  

- sajátítsa el a nyelv és a kezek összehangolt munkáját 

- tudjon önállóan hangolni 

- ismerje az alapvető improvizációs skálákat és harmóniabontásokat, s tudja ezeket játszani, 

valamint az improvizáció során alkalmazni 

- ismerje a swing, latin, illetve rock stílusban használatos frazeálás közötti különbségeket 

- ismerje a jazz jellegzetes harmóniai fordulatait, turnback meneteit 

- ismerje és tudjon rögtönözni a II-V-I-es funkciós-kadenciális sémára a jazzben használatos 

formáira 

- ismerje a jazzben használatos legáltalánosabb sémákat 

- legyen képes néhány, különböző karakterű jazz standard előadására kívülről, egyszerű 

rögtönzéssel 

- legyen képes egyszerű szólót vagy szólórészletet lekottázni, s ezeket az eredeti változat 

felvételével unisono eljátszani 

- legyen kialakult, helyes gyakorlási módszere 

- rendelkezzen megfelelő lapról olvasási készséggel 

- ismerje a szaxofon hangszercsalád többi tagját 
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- rendelkezzék olyan hangszeres és elméleti tudással, ami szükséges ahhoz, hogy részt 

vehessen amatőr jazz-együttesben 

 

Összefoglalva alapvetően arról van szó, hogy a növendék a zeneiskolában eltöltött évek alatt 

tegyen szert egy biztos, alap- vagy középszintű hangszertechnikára, ismerje az adott 

hangszer és az általa választott műfaj irodalmát, legalább nagy vonalakban (az sem baj, ha a 

például a jazz-tanszakos tanuló hallgat klasszikus szaxofont is és fordítva), illetve legyen 

képes másokkal együtt játszani, legalább alapszinten. Nem mellékesek a tantervben „Az 

alapfokú zeneoktatás célrendszere és funkciói” sem: 

Az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi programja keretében folyó zenei 

nevelés alkalmat ad az érdeklődő és fogékony növendékek képességeinek fejlesztésére, 

biztosítja a különböző szakterületen való jártasságok megszerzését és gyakorlását. A 

képzés figyelembe veszi az életkori sajátosságokat, a tanulók érdeklődésére, tehetségére 

építve alakítja készségeiket és gyarapítja ismereteiket. Lehetőséget ad az egyetemes 

kultúra, az európai műveltség, a nemzeti, népi hagyományok, értékek átadására, az 

értékmegőrzés formáinak kialakítására. 

A program lehetőséget nyújt az esztétikai érzékenység – nyitottság, igényesség, 

fogékonyság – alakítása mellett a zene megszólaltatásához szükséges hangszeres és 

énektechnikai készségek megszerzésére, a zenei ismeretek átadására és minden zenei 

tevékenység tudatosítására. 

A zeneoktatás a különböző zenei műfajok sajátosságait, a művészi megjelenítés módjait 

ismerteti meg a tanulókkal, miközben célja az is, hogy az önkifejezés eszköztárának 

gazdagításával a zene alkalmazására, befogadására készítsen fel. 

A szakirányú feladatokban és követelményekben pontosan láthatjuk, hogy MIT kell tanítani. 

A HOGYAN kérdésre viszont nem tartalmaz útmutatót. Ez természetesen függ a tanár 

egyéniségétől. A következő tanulmány az általam használt módszert kívánja bemutatni 

általánosságban. Ez egy lehetséges út a sok közül a célba jutáshoz. 

 

Elmélet és gyakorlat összhangja a képzésben 

Az alapfokú képzésben a hangszeres órák anyaga és az azon kívüli elméleti és gyakorlati 

órák szervesen kapcsolódnak egymáshoz. Akár klasszikus-, akár jazz-szaxofonozásról 

beszélünk, elmélet nélkül nincs haladás. Engedtessék meg, hogy időnként a klasszikus 

szaxofonozást is említsem, hiszen legtöbb esetben nem jazz-szaxofonra iratkoznak be a 

növendékek, hanem „szaxofonra”, a szaxofonozás pedig nagyrészt a klasszikus alapokra 

építkezik. Hangsúlyozom, ez az általános magyarországi gyakorlat, természetesen 

lehetséges jazz-szaxofonosként kezdeni, mindjárt az elején. Elengedhetetlen, hogy a 

hangszeres órán beszéljünk az elméletről. Gondoljunk csak a kottaolvasásra, a skálázásra, a 

harmóniákra. A szaxofon órán nincs sok idő zenét hallgatni, de a zenetörténet órákon erre 

adódik lehetőség. A jazz-szaxofon esetében a jazz-elmélet órán a jazz-improvizációhoz 

szükséges anyag részletes tanulása folyik, mind elmélet, mind pedig gyakorlat (hallás, 

felismerés) formájában. Emellé jön a jazz-combo (kiszenekari) gyakorlat, amint a diák 

megszerezte az ehhez szükséges minimális hangszeres tudást és biztonságot. Klasszikus 

szaxofon esetében a szolfézs óra keretében folyik az elméleti anyag elsajátítása, illetve a 
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zenetörténet óra nyújt lehetőséget a műfaj és a hangszer irodalmának bővebb 

megismerésére. A fúvószenekarban lehet alkalmazni a gyakorlati tudást, azaz jártasságot 

szerezni benne. Mindkét műfaj esetében fontosak természetesen a zongora-, illetve 

gitárkíséretes (egyéb harmóniahangszer által kísért) előadások, azaz a duó formáció. 

 

Fontosnak tartom, hogy fordítsunk figyelmet az elméleti órákon elhangzott anyag 

tudatosítására. Természetesen ugyanazt tanuljuk a hangszeres órán is, viszont nagyon 

gyakori az, hogy a növendék ír egy csillagos ötös dolgozatot mondjuk a hangközökből, majd 

átmegy a szomszéd terembe hangszeres órára, és hirtelen nem tud lejátszani egy tiszta 

kvartot. Akkor válik biztosabbá a tudás, ha az elméletet párhuzamosan, szinte egyidőben 

gyakorlati feladatokkal követjük és tudatosítsuk, azaz, ami elhangzik a szolfézs/elmélet órán, 

váljon gyakorlattá. Ehhez „nem árt”, ha partner a szolfézs/elmélet tanár, és megvan a 

megfelelő és folyamatos kommunikáció az adott tanszakok között. Meggyőződésem, hogy 

az effajta közös munka sokkal eredményesebb annál, mintha az elméleti órák szigorúan 

elkülönülnek a hangszeres tanulmányoktól.  

 

Tapasztalatom szerint nagyon inspiráló és hasznos, ha más tanszakokkal együttműködve 

megfigyeljük a zenét más szempontból is, például megkérjük az ütőhangszeres tanárt, hogy 

a ritmika szempontjából közelítsünk mondjuk bizonyos stílusok felé, vagy figyeljük meg, 

legyünk tisztában azzal, hogy a másik hangszer mit csinál, mi a feladata, hogyan csinálja. 

 

Amikor megvalósult az elmélet és gyakorlat összhangja, azután, vagyis lehetőleg amellett 

jöhet a kamarazene. A szaxofonosok „társas lények”. Természetesen lehet szólózni a 

hangszeren, de mégis többnyire zenekarban (vagy minimum duó formációban) hallgatunk 

szaxofonos zenét. Éppen ezért fontos, hogy a kamarazenélésre is minél előbb lehetőség 

legyen az adott intézményen belül. Lehetőség szerint szintekre osztva, hiszen egy teljesen 

kezdő elveszhet a haladók között, illetve egy haladó unatkozhat a kezdők körében. 

Természetesen úgy állítom ezt, hogy elismerem, egyes esetekben a fent említett párosítás 

akár jó is lehet: egy kezdőt „húzhat” egy haladó zenekar, egy haladó pedig zenekarvezetői 

képességeket fejleszthet ki a kezdők között. A lényeg az együtt zenélés, és megfelelő 

pedagógus vezetésével minden probléma áthidalható, amennyiben nincs megfelelő 

létszám/óraszám, vagy lehetőség (elég növendék) a szintek elkülönítéséhez. 

 

A tanuló tudásának, fejlettségének figyelembevétele, előképzettség 

Az előző fejezetben kitértem már néhány problémára, ami a szintkülönbségből adódhat. A 

legfontosabbnak azt tartom, hogy legyen állandóság az oktatás folyamatában. Itt gondolok 

például arra, hogy az improvizációt kezdjük az első órán, és ne feltétlenül a feladat jellegét, 

hanem a nehézségi szintjét válasszuk meg. Egy magasugró sem evezéssel kezd, hanem 

ugrással, csak máshol van a léc. Természetesen emellett végez erősítő gyakorlatot, hogy 

elég erős legyen egy magasabb ugráshoz, tehát mi is végzünk rengeteg technikai 

gyakorlatot stb. A szereplés alkalmával is, ha mondjuk egy jazz-tanszakos növendék egy 

témát – akkordhangokat – képes eljátszani, tegye meg közönség előtt. Szokja meg a formát 
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és a kereteket. Lehetőleg hallják egymást a gyerekek, lássák, hogy honnan indulnak és hova 

juthatnak majd a későbbiek során. 

A szaxofon esetében lényeges kérdés a klasszikus és jazz-szaxofon „hangideálja” közötti 

különbség. A teljesen kezdő növendék szájtarását eleve így alakítsuk, ha pedig más, nádas-

fúvós hangszeres – vagy akár klasszikus szaxofonos tanulmányok után kezdi a jazz-

szaxofonozást, akkor a technikai gyakorlatoknál fordítsunk figyelmet az „átalakításra”.  

Fontosnak tartom, hogy – bár vannak alapvető tantervi követelmények – a növendéket 

leginkább önmagához mérjük. A tantervi követelmények úgyis a minimumot tartalmazzák, 

kimagaslóan tehetséges növendékeknek kibontakozására ott a „B”-tagozat. Rendkívül 

sokfélék a diákok, fejlődési ritmusuk is nagyban eltérhet akkor is, ha a koruk megegyezik. A 

zeneiskolában úgy érzem kiváltságosak vagyunk, hiszen a zeneoktatás nem kötelező. 

Zeneiskolába saját elhatározásból szokás járni. (Persze van ahol megfigyelhető az erős 

szülői ráhatás és esetlegesen a szülő gyermekre áthelyezett önmegvalósítási törekvése, de 

ez már pszichológiai kategória, amire itt nem kívánok kitérni). Használjuk ki ezt és kérdezzük 

meg a gyereket, hogy mit szeretne. Ebből kiindulva könnyebben lehet sikereket elérni – itt a 

siker alatt a tudás elsajátítását értem. 

 

Darabválasztás 

Folytatva az előző gondolatot, a jazz-ben nagy mozgásterünk van a darabválasztásban. 

Rendkívül sokféle műfaj tartozik ebbe a kategóriába, még konkrét kívánságlista nélkül is 

bárki könnyen talál magának való stílust. Engedjük, ha valamilyen filmzenével vagy rock-

nótával „állít be” a növendék. Semmit nem fog jobban magáénak érezni, semmi nem fogja 

jobban motiválni a gyakorlásra. Amint teret kapnak a saját igényei, sokkal könnyebben 

befogadja az egyéb dolgokat is. Természetesen a fő csapás a tananyag, ez csak 

megkönnyíti az utat. Különösen a jazz-zene világában a kiadványok sora örvendetes módon 

évről évre bővül, ezért lehet találni különböző, nagyszerű kiadványokat, amelyek ugyanolyan 

célt szolgálnak, mint a tantervben felsoroltak. Érdemes az iskolák kiválasztásánál is 

figyelmet fordítani erre. Tény az is hogy ezek beszerzése Magyarországon a mai napig elég 

körülményes, a bemutatott jazz-zenei kiadványokhoz - jelenleg - leginkább rendelés útján 

lehet hozzájutni. 

Darabválasztásnál meg kell említeni a vizsgáztatást. Ne legyen túl nehéz a darab, fontos, 

hogy egy picivel könnyebb legyen annál, mint ahol a növendék tart. A stresszhelyzet sokat 

ronthat a koncentráción. A szereplésbe való „beleszokás” feltétele a siker. Kudarcélmény 

után újra kiállni sokkal nehezebb – persze nem lehetetlen. A sikeres előadás adja meg a 

megfelelő önbizalmat a továbbhaladásra.  

 

Gyakori technikai hibák és javításuk 

Igen sokféle technikai hiba adódhat – befúvás, tartás, kezek összhangja stb. 

Általánosságban a legfontosabb, hogy menjünk vissza a kezdetekhez, találjuk meg a hibás 

láncszemet és tudatosítsuk. Ezután próbáljuk rávezetni a növendéket a helyes megoldásra, 

és egy ideig csak erre koncentrálva gyakoroljunk. Nem baj, ha leállunk egy időre a 

tananyaggal. Egyetlen dologra koncentrálva könnyebben és hamarabb érünk el sikert. Ne a 

hibát, hanem a helyes megoldást ismételgessük a növendéknek, és játszunk az adott 
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„problémával”. A játék során berögződik a helyes tartás stb., továbblépni pedig csak korrigált 

helyzetben lehetséges.   

 

Gyakorlás 

A gyakorlás az egyik alapja a tudás elsajátításának, de nem mindegy, hogy hogyan. Fontos, 

hogy tanítsuk meg gyakorolni a növendéket. El kell mondani, hogy hogyan lehet hatékonyan 

gyakorolni. Akár írjunk gyakorlási tervet is. Rögződjön már a kezdeteknél a helyes sorrend – 

pl. célszerű „befújással” kezdeni stb. Vannak típushibák, pl. gyors futamnál összeszaladnak 

az ujjak, tudatosítsuk a diákban, hogy hogyan tudja ezt korrigálni, hogy a továbbiakban 

magától tudja a megoldást, neveljük önállóságra. Ha észrevesszük, hogy nem jól gyakorol, 

szánjunk rá egy vagy két órát, tekintsük felügyelt gyakorlásnak, hagyjuk a szemünk előtt 

gyakorolni és szóljunk, amikor nem helyesen csinálja. 

 

A közösség nevelő ereje, kamarazenélés, együtt játék 

Az előző fejezetben említettem, hogy fontos a kamarazene. Miért is?  

„Törvényt, de elevent tehát 

hogy ne csapódjunk folyton össze,  

hogy részlet-igazát 

kiki illessze a közösbe,  

úgy mégis: emberek maradjunk,  

ne vályog-vályú sarává meredjünk;  

helytálljunk, mégis szabadon szaladjunk.” 

(Illyés Gyula: Óda a törvényhozóhoz) 

Az ember alapvetően társas lény, ezért természetes igénye a közösségi lét. Mit tanulunk a 

közösségi élet során? Megtanulunk együttműködni, figyelni a másikra, kifejezni magunkat – 

tehát kommunikálni. Megtanulunk elfogadni, tolerálni bizonyos dolgokat, hiszen egy 

közösségben mindez elengedhetetlen, ha az valóban működőképes. Kialakulnak bizonyos 

keretek, amihez tartani kell magunkat, adott esetben megoldani konfliktusokat, hogy a keret 

ne sérüljön – pont úgy, mint az életben. Itt viszont van egy csodálatos rendező elv, egy 

fókusz, ami a zene. Jelen esetben a közös érdeklődési pont, a zene, és ezt a fantasztikus 

dolgot osztják meg egymással, mindamellett, hogy a társas lét minden nyűgét és örömét 

meg kell élniük. Ennyit a szociológiáról… 

 

A magyar nyelv csodálatos… csakúgy mint minden más nyelv. Amikor zenélünk, gyakran 

mondjuk: játszunk.  

… anyanyelv megtartotta a gyermekjáték és a költői alkotás közötti rokonságot… játszani - 

mondja Freud. Mi is játszunk a szó többféle értelmében. Zenét játszunk, eljátszuk a darabot, 

eljátszunk a hangokkal. 

 

A gyermekkor sajátossága a játék. Az életben is az életben maradást, a kultúrát, szinte 

mindent a gyermek a játék során sajátít el. „A gyermek legkedvesebb és legelmélyültebb 
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foglalatossága a játék… A költő ugyanazt teszi, mint a játszó gyermek. Fantáziavilágot 

teremt, amit nagyon komolyan vesz, azaz igen nagy affektusmennyiséggel ruház fel, 

miközben élesen elkülöníti a valóságtól”. (Sigmund Freud: A költő és fantáziaműködés - 

Művészetpszichológia, Gondolat Könyvkiadó, Bp. 1973. 124. oldal.) 

A játék fontosságáról olvashatunk J. Huizinga: Homo Ludens (Beacon Press. Boston, 1955) 

című könyvében is. (Felhívja a figyelmet, hogy a gyermek játéka nem pusztán a játék 

öröméért fontos, hanem mindent a játékon keresztül tanul, tehát a játék az valójában tanulási 

folyamat. Központi állítása, hogy “az emberi kultúra a játékban, játékként kezdődik és 

bontakozik ki.” A játék tehát nem szorul magyarázatra, jelenléte kezdettől fogva természetes 

adottság. A játék az emberiség életében az elsődleges kulturális tény. A kultúra “magasabb 

tartalmai”, az eszmék, ideológiák, mágikus kultuszok mind-mind származékos, a kultúra 

játszása közben utólag, az idők folyamán kialakult jelenségek. 

 

Az improvizáció jelentősége és használata az alapfokú zeneoktatásban 

Jazz-zenész lévén automatikusan kezdtem foglalkozni improvizációval. A jazz-tanszak 

munkájának igen domináns része az improvizáció, ezért erre külön fejezetben szeretnék 

kitérni. Bár elsősorban jazz-szaxofon tanár vagyok, pályám során tanítottam, illetve a mai 

napig tanítok klasszikus szaxofont és klasszikus fuvolát is. Minden téren a tapasztalataim a 

következő megállapításokra vezettek: A gyerekek sokkal jobban magukénak érzik azt, amit 

saját maguk hoznak létre. Ez igaz a zene esetében is. Abban a pillanatban, hogy a gyerek 

nem reprodukálja, hanem önálló felhasználója és „előállítója” lesz a zenének, bizonyos 

dolgok (például egy adott ritmus, skála, dallamfordulat) sokkal mélyebb értelmet nyernek, 

sokkal jobban berögződnek. Ha egy adott gyakorlatot (mondjuk artikulációs gyakorlat vagy 

ritmusgyakorlat stb.) nemcsak reprodukálnak, hanem játszhatnak vele, könnyebben 

elsajátítják. A játék nagyon fontos minden korosztálynál. Felszabadít, lelkesít, örömet okoz. 

A gyermekek sokkal közvetlenebb élmény által, játékos formában jutnak mélyebb 

ismeretekhez. Megszokják az önálló gondolkodást, a reprodukálás mellé belép a kreatív 

alkotás, a tudásanyag egyéni ötleteken alapuló, gyakorlati felhasználása, amely által jobban 

a sajátjuknak érezhetik a zenét. Az improvizáció által felszínre kerülnek saját gondolatai, 

egyéniségének a karaktere. A zenei improvizáció, az alkotó munka ilyen fajta gyakorlása 

segítséget ad a más területen való, hasonló kreatív munkában.  

 

Fontosnak tartom, hogy az alapvető zenei kifejezőeszközöket – mint például a dinamika, az 

artikuláció, a tagolás – egészen az alapoktól tudatosítsuk a növendékben. Akkor is, ha még 

nem egészen képes rá, az igény, az odafigyelés feltétlenül így fog kialakulni benne. 

Fontosnak tartom még egyszer hangsúlyozni, hogy minden zeneelmélettel kapcsolatos 

dolgot a hangszeres játékhoz, a gyakorlathoz kössünk, soha ne maradjon pusztán elmélet, 

hiszen a gyerekek másképpen nem tudják a két dolgot összekötni. Sok esetben a 

szolfézsórán megtanultak nem jutnak el a tudat mélyebb rétegébe a „kapcsolás” hiánya 

miatt. 

 

Az improvizációra – kreativitásra –, önállóságra való nevelés kulcsa nézeteim szerint a 

sikerélmény. „Játszani jó”, ez rengeteg esetben bebizonyosodott, az eredendő fogékonyság 

a játék iránt mindannyiunkban megvan. Nagyon fontos a pedagógus személye – beleérző 
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képessége, reagálási képessége, belátása. Minden gyakorlatot addig végeztessünk, amíg a 

növendék számára nem terhes. Ha ez kötelező rutinná válik, elvesztette az értelmét. Jó, ha 

bizonyos gyakorlatok egy adott dologra koncentrálnak. Megadott a gyakorlat formája azért, 

hogy csak egyetlen dologra kelljen koncentrálni, és abban könnyen lehessen sikert elérni. 

Nagyon fontos, hogy a pedagógus figyeljen arra, hogy a diák mennyire „vevő” az adott 

játékra. Semmiképpen ne erőltessünk semmit, és a feladat legyen minden esetben érthető. 

Hagyjuk, hogy néhány esetben akár az óra rovására is, a játék öröme feltétlenül megér 

ennyit. 

Ez a „koncepció” feltételez egy interaktív tanár-diák viszonyt, ahol a tanár partner is egyben, 

nem csak feladatosztó személy. A gyakorlatok nagy része oda-vissza végzendő. Először 

mindig példákat mutat be a hogyanra, ezután kell önálló gondolatokat alkotni. Figyelni kell 

arra, hogy a növendék mikor képes elengedni egy-egy kapaszkodót. Ez általában addig nem 

következik be, amíg az előző „lépcsőfokban” nem biztos. A tanárnak ezeket a pillanatokat 

kell helyesen felismernie, és onnan továbbsegítenie a növendéket.  

Kodály Zoltán már 1929-ben mondta: „rögtönözne minden épkézláb gyermek, ha hagynák”. 

Hagyjuk hát, hogy a gyerek rögtönözzön, játsszon, és tegyük mi is, vele együtt.  

 

Kreativitás, alkotás, improvizáció 

Különösen a jazz-tanszakosok esetében fontosnak tartom, hogy a játék, az improvizáció 

jelenjen meg a kezdetektől. Nézetem szerint az a jó, ha a növendék a kezdetektől fogva 

„ebben szocializálódik”, ebben nő fel, ez a természetes számára. Két hanggal is lehet 

játszani, nem beszélve egy hármashangzatról. A lényeg, hogy az alkotás természetes 

folyamat legyen. 

Sok esetben észrevettem, hogy a kottaolvasás gátja a diákok fejlődésének. A lejegyzés 

európai műzenénk sajátja, a zeneiskolában kezdetektől tanulunk kottát olvasni. 

Tapasztalatom szerint ez sokszor egy rövid, néha hosszabb időre éket ver a zene átélése és 

az egyén (jelen esetben diák) közé. Az európai műzenétől eltekintve nem találkozunk „leírt” 

zenével, a világ zenéinek általánosan véve nem sajátja a lejegyzés. A kottától elrugaszkodott 

zenélés, improvizálás, saját dallamok játszása visszahozza a közvetlen kapcsolatot a 

zenével, és segít értelmezni az írott hangokat. 

A „létrehozás” - egyik fontos feltétele a zenében a komponálni tudás, ami maga az alkotás. 

Ez a képesség mindenkiben ösztönösen megvan. A spontán játék során felmerülő zenei 

ötleteket tudatosítani kell, megjegyezni, lejegyezni. A későbbiekben pedig irányítani a 

folyamatot a megfelelő cél elérése érdekében (pl. problémamegoldás, ritmusképlet 

tudatosítása, zenei forma tudatosítása stb.). Példa mutatásával is rávezethetünk erre a 

tevékenységre. A komponáláshoz tisztában kell lennünk azokkal az elemekkel, melyeket a 

folyamat során felhasználunk, tehát, ha saját magunk hozunk létre valamit, kénytelenek 

vagyunk tudatosítani.  

Az alkotás említésekor óhatatlanul asszociálunk a kreativitásra, ami oly sokszor elhangzik 

pedagógiai programokban és természetesen rengeteg más helyen, hiszen alapfeltétele 

mindennapi boldogulásunknak, valamint a játék maga is kreatív tevékenységnek bizonyult. 

Joggal asszociálunk erre? Mi is ez pontosan? A definíciók igen sokfélék, én John P. 

Guilfordot idézem: 
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„A kreativitás alkotóképességet, teremtőképességet jelent, amely során a különféle 

képességek szerveződése lehetővé teszi az elszigetelt tapasztalatok összekapcsolását, 

újszerű értelmezését és új formában történő megjelenését.” (Guilford, J. P. (1950): Creativity. 

American Psychologist, vol.5., 444-454) 

Miért ne foglalkoznánk és fejlesztenénk a kreativitást, mikor a zene erre kiváló lehetőséget 

biztosít? 

„Az alkotás nemcsak ott van jelen, ahol az ember nagy történelmi jelentőségű műveket 

teremt, hanem mindenütt, ahol az ember elképzel, kombinál, változtat, valami újat teremt, 

bármilyen szegényesnek is tűnjék az a zsenik alkotásához képest.” (L. Sz. Vigotszkij, 1967.) 

A kreativitás kutatásának történelme során számos aspektusból vizsgálták a kérdést, és 

sokféle definíció született. Amiben ezek a definíciók nagyrészt egybecsengenek, az a 

következő: A kreativitás alkotóképességet, teremtőképességet jelent, amely során a 

különféle képességek szerveződése lehetővé teszi az elszigetelt tapasztalatok 

összekapcsolását, újszerű értelmezését és új formában történő megjelenését. 

Fontosnak tartom rámutatni, hogy míg egy zenemű kottából való előadása konvergens 

folyamat, addig az improvizáció divergens folyamat, tehát feltétlenül a kreatív folyamatokhoz 

sorolandó. 

A feladatok során a diákok és a tanár is egy alkotó folyamat részesei, ami a 

művészetoktatásban szerintem igen lényeges elem. Az alkotó folyamat fontosságáról Irving 

A. Taylor így ír:  

„Az utóbbi években megnőtt az alkotó folyamat természete iránti érdeklődés, s ennek 

nyomán egyre több egymástól független elméleti és kutatási anyag halmozódott fel. Ez igen 

fontos, ha meggondoljuk, hogy a művészetekben és tudományokban a fejlődés az alkotó 

erőfeszítéstől függ; a haladás lényegileg az emberi alkotóképesség közvetlen 

következménye”. (Taylor, I. A.: The Nature of the Creative Process. (ed.) Paul Smith 1959. 

Hastings House, Publ. Inc. New York 51-52– magyar fordítás: Művészetpszichológia, 

Gondolt Könyvkiadó, Bp. 1973.  230. oldal) 

Sok szó esett eddig az improvizációról. Mit is értünk improvizáció alatt? Amikor pontosan 

akarom a szó jelentését definiálni, azzal szembesülök, hogy ahány szótár, annyiféle 

magyarázat. 

Az „Idegen szavak gyűjteménye” szerint: improvizáció – rögtönzés, előzetes felkészülés 

nélküli előadás. (Idegen szavak gyűjteménye – improvizáció szócikk http://www.idegen-

szavak.hu/keres/improviz%C3%A1ci%C3%B3)   

Az „Új magyar lexikon” szerint: improvizáció – rögtönzés; a zenében olyan alkotásmód, 

melynél a zeneszerző a képzeletében felmerülő zenei gondolatokat írásbeli rögzítés nélkül 

közvetlenül szólaltatja meg.  (Új magyar lexikon, Akadémia Kiadó, Bp. 1962.) 

A Zenei lexikon szakszerű és részletes leírást ad a zenei improvizációról:  

Improvizáció – {a lat. improvisus ’előre nem látott’-ból; ex improviso ’előkészület nélkül’}, 

zene egyidejű kigondolása és hangzó megvalósítása. Noha az ~ többnyire előre adott 

mintákon és formulákon alapul, legtisztább formájában túllép az előzetes írásos rögzítésen 

és így a reprodukálás (visszaadás, -interpretáció) fogalmán is; a zene egyébként – 

kompozíció formájában is tartalmaz több-kevesebb improvizatív elemet. Amennyiben az ~n 

egy feladatként kapott tárgy közvetlen és azonnali megtermékenyítő hatását értjük, egyet 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Ember
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Zseni&action=edit&redlink=1
http://www.idegen-szavak.hu/keres/improviz%C3%A1ci%C3%B3
http://www.idegen-szavak.hu/keres/improviz%C3%A1ci%C3%B3
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jelent az extemporálással (lat. Ex tempore, valamit „abban a pillanatban” kitalálni és 

azonnal megvalósítani), vagyis rögtönözött fogalmazás vagy zenélés. Az ~ mint a – fantázia 

2) pillanatnyi terméke, különleges adottságot kíván művelőjétől; teljesítménye az 

interpretátorétól eltérő esztétikai hatást kelt. (Brockhaus Riemann: Zenei lexikon, 

Zeneműkiadó, Bp. 1984. 2. Kötet, 213.oldal.) 

Ebből is kitűnik, hogy az improvizáció többféle lehet. Az improvizáció minden fajtája 

lényeges. Az „előzetes felkészülés nélküli” változat remek lehetőséget ad a tudattalanból 

felszínre törő, berögződésektől mentes tartalmak és készségek felszínre hozásánál. A 

„fantázia” köthető más síkon (kép, szöveg, esetleg tánc) megjelenő érzetek zene által való 

megfogalmazásához, az „előzetes mintákon alapuló” improvizáció pedig nagyon sok 

technikai elem elsajátításához nyújt segítséget. Biztonságos játéktérként is funkciónál, 

megadott, egyszerű szabályok mentén kiváló lehetőség a felfedezésre, amire nagyon nagy 

szükség van a kezdetekben, és a későbbiek során is.  

„Különösen a munka bevezető stádiumában, nagyon sok időre van szüksége, szabadságra 

ahhoz, hogy tanuljon, és hogy az exploratív tévedések sokaságában fejezze ki magát, 

továbbá igen erőteljes motivációra, hogy alapvető és erősen elvont problémákkal 

küszködjék, mint amilyen például az idő, a tér, a forma, az energia és maga a tudati 

élmény”– írja I. A. Taylor az Alkotó folyamat természete című munkájában. (Taylor, I. A.: The 

Nature of the Creative Process. (ed.) Paul Smith 1959. Hastings House, Publ. Inc. New   

York 51-52. – magyar fordítás: Művészetpszichológia, Gondolt Könyvkiadó, Bp. 1973.) 

Nagyon fontosnak tartom a biztonságos „jól tartó” tér kialakítását, ahol a rögtönzés kezdeti 

lépései során a diák szabadon kísérletezhet és hibázhat. A mai gyerekek túlnyomó része 

rendkívül teljesítmény- és sikerorientált, társadalmi elvárásainkból kifolyólag. Döbbenten 

tapasztalom, hogy a „mai” gyerek nem tud hibázni. Nem arra gondolok, hogy nem hibázik, 

hanem nem tudja elviselni, helyén kezelni a hibát. Először „meg kell őket tanítani hibázni” 

ahhoz, hogy szabadon, önfeledten merjenek próbálkozni. 

 

Pályám során mindig törekedtem egyfajta holisztikus szemléletmódra. Mit értek ezalatt? 

A holosz görög szó, és egészet, teljességet jelent. Holisztikus az a szemlélet, amely az 

embert a maga teljességében: testi, lelki, szellemi egységében vizsgálja és írja le (Tudástár 

– Holisztika http://www.lelkititkaink.hu/holisztikus_emberkep.html. A zeneoktatásban 

legnagyobb részt a testi – fordíthatjuk hangszertechnikának - és szellemi zeneelméleti sík 

jelenik meg. Természetesen az előadásmód kialakításánál, csiszolásánál az érzelmek 

kifejezésénél a lélek is „megjelenik” egy-egy röpke pillanat erejéig. Én a lelki folyamatok 

szerepére jóval nagyobb hangsúlyt fektetek, és nem kizárólag a kifejezésmód esetében, 

hanem az oktatási folyamat viszonylatában is. Hadd kanyarodjak vissza egy mondat erejéig 

ismét a holisztika szó meghatározásához. Orvosi viszonylatban ezt olvashatjuk: A 

holisztikus egyensúly egyik alapvető szintje az ember egészsége. Ennek megőrzése 

(prevenció), megteremtése (habilitáció), fejlesztése és menedzselése (szűrővizsgálat, 

gondozás), valamint visszaállítása (terápia és rehabilitáció) az általános orvostan stratégiai 

célkitűzése. (Tudástár - Holisztikus emberkép és betegségkép 

http://www.lelkititkaink.hu/holisztikus_emberkep.html) A holisztikus egyensúly fontos a 

zeneoktatásban is - oktatásra lefordítva az előzőeket – munkánknak ugyanígy fontos eleme 

a megelőzés, megteremtés, fejlesztés és helyreállítás. 

 

http://www.lelkititkaink.hu/holisztikus_emberkep.html
http://www.lelkititkaink.hu/holisztikus_emberkep.html
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Zárásképpen ismét idézni szeretnék, ezúttal kivételesen nem szakirodalomból. 

„Ha az ember átéli azt, amit játszik, akkor semmi probléma nem lehet, mert a zene is része a 

nagy egésznek. Muzsikusnak lenni nagy dolog. Nagyon, nagyon mélyre hatoló dolog. A 

zeném annak a spirituális kifejezése, ami vagyok - a hitem, a tudásom, a lényem… Amikor 

az ember kezdi felfedezni a zene lehetőségeit, arra vágyik, hogy valami igazán jót adjon az 

embereknek, hogy segítsen az emberiségnek a gondoktól való megszabadulásban. Azt 

hiszem, a zene jobbá változtathatja a világot, ezért, ha már képes vagyok rá, ezt akarom 

csinálni. Meg akarom mutatni az embereknek a szavakon túli zenei nyelv fenségét. A 

lelkükhöz akarok szólni.” 

John Coltrane 
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Baráth Zoltán: Az elektroakusztikus zenéről 

 

A zenetanítás folytonossága, a kortárszene oktatásának szükségessége. 

Bármennyire is előtérbe kerülnek a zene és az oktatás új nézetei, jönnek újabb eszközök, a 
zene tanítása egymásra épülő kell, hogy legyen. Vannak örök elemek: pl. a formák, a zene 
érzékelésének emberi lehetőségei és pszichológiája. 

Az oktatás struktúrája is igényli a horizontális és vertikális egymásra épülést, és ezt kívánja 
az átjárhatóság elve is. 

A XX. században új eszközök és hangszerek jelentek meg tömegesen a zenei gyakorlatban. 
Ezért a mai zene megismerésével, használatával, előadásával, előadhatóságának 
gyakorlatával többet kell foglalkozni. Ugyancsak nem kellően preferált a kortárszene 
oktatása sem. 

Paradigmaváltásra lenne szükség ezen eszközök és programok használatával kapcsolatban. 
Sajnos, ez mindezidáig nem történt meg. 

A kortárszenében az elektronikus zene tanításának problémája többirányú: az 
elektroakusztikus zene (állítólag a XXI. század zenéje) mind eszköz, mind zenei 
megközelítés szempontjából nagyon messze került a mindennapos gyakorlattól. 

Megdöbbentő, hogy az első szintetizátor 1926-ban készült, hangja színvonalas, játékmódja 
érzékeny. Azóta történt egy, s más! Az elektroakusztikus hangszerek igazi fejlődése a XX. 
század második felétől indul, tömegessé válása a század utolsó két évtizedében. Ugyanez 
mondható el a számítógépekről. A számítógép zenei alkalmazását a benne lévő hangkártya 
(szintetizátor) és a zenei szoftverek teszik lehetővé. 

 

Az elektroakusztikus zene megismerésének és eljátszásának problémái. 

A kortárszenéből az elektroakusztikus zenét emelem ki, mint a XXI. század zenéjét.  

Ha úgy tekintjük, mint meghallgatandó, megismerendő zenei műfajt – nem tudjuk bemutatni 
semmilyen 5.1-es vagy 7.1-es hangrendszeren sem, csakis speciális koncertkörülmények 
között. 

A profik szerint ebben a műfajban minden elemet az alkotó állít elő. A művet megszólaltató 
programot, a hangforrásokat, a környezetet stb. Az alkotás vagy teljesen rögzített, vagy a 
közönség által befolyásolható, ezáltal esetleges. Nem lehet rögzíteni, csak a saját 
programkörnyezetével, amit egyébként a zeneszerző alkotott meg. 

Tehát oktatási körülmények között teljes részletességében bemutathatatlan! 

A profi eszközök – számítógépek és elektroakusztikai eszközök – egy iskola számára már 
talán nem elérhetetlenek, de a gyerekek számára minden bizonnyal. 

A mai elektroakusztikus zenében pedig óriási pedagógiai lehetőségek rejlenek. A fő 
tendencia a közönség részvétele a produkcióban. Szokták mondani: ezt a fajta zenét csinálni 
jobb, mint hallgatni. 

 

A mai elektroakusztikus kortárszenei alkotások, annyira távol vannak a mai ének-zene 
tanítási gyakorlattól, hogy a szakadék áthidalhatatlannak látszik.  

- Újra kell értelmezni a zene fogalmát, a zene felfogását. 

- A közös elemeket kell megragadni. Ilyenek pl. a zenei formák.  

- Az alkotó tevékenységet kell a központba állítani.  

Igen! Leginkább ez hiányzik a mai ének-zeneoktatásból. 
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A fő feladatunk a gyerekek figyelmét a zene felé fordítani. Ha ezt az alkotás oldaláról 
közelítjük meg, sikert érhetünk el.  

 

Az elektroakusztikus zene ma (törekvések, tendenciák) 

A „szintetizátorjáték” egyik problémája a „zongorabillentyűhöz” kötöttség volt, annak ellenére, 
mint emlékeznek az első szintetizátor a Theremin nem zongora billentyűs volt.  

A kezdeti idők után valóban elkészültek a fúvós, vonós, gitár stb. szintetizátorok. A 
mikrofonon keresztül bármilyen analóg hangot lehet digitalizálni, s ezáltal összekapcsolni a 
szintetizátorokkal. Hiba lenne ezt a hangszercsoportot az akusztikus hangszerekével 
összehasonlítani. Sajnálatosan, az üzleti meggondolások vitték egy olyan útra a 
fejlesztéseket, hogy nagyrészt akusztikus hangszerek hangját utánozzák, automatizmust 
tettek bele a hangszerekbe. Nem ez a fő feladatuk, hanem új hangszínek előállítása, 
keverése, a hangszerjáték forradalmasítása.  

Ezt a hangszert lehet nagyon színvonalasan megszólaltatni. Meg kell tapasztalni egy jó 
hangszer hangját. A mai csúcsszintetizátorok egy új játékstílust is lehetővé tesznek. Nem 
csak egyszerű hangszínek vannak, hanem un. hangképek, amelyek hosszan történnek meg, 
s közben változásokon mennek át. Valójában nagyon gyors a fejlődés, ezért az oktatásnak is 
nehéz követni ezeket. Mára azért már kialakultak bizonyos standardok. 

Ha röviden áttekintjük a szintetizátorok fejlődésének történetét, azt látjuk: 1926 Theremin, 
60-70-es évek Moog, 70-80-as évek Yamaha DX7 (az első igazán komolyzenei 
alkalmazásra való hangszer), 2000 Korg Karma. 

És jönnek a szoftverszintetizátorok, valamint az igazi elágazások, a SoundBeam.  

 

 

A képen lézersugarakkal bevilágított térben a közönség mozgása hozza létre a zenét. 
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A Theremin alapelve alapján készített eszközt először a sérült gyermekek terápiás 
eszközeként használták, majd hamar rájöttek, hogy milyen lehetőségek lehetnek ebből a 
táncosok számára. A SoundBeam ugyanis a mozgást alakítja át zenévé. 

Az általam ismert legújabb készülék a SoundBeam továbbfejlesztett változata, amellyel a 
mozgást zenévé és látvánnyá alakítják át. Itt tartunk, és nem tudhatjuk mi lesz még. 
http://www.tpo.it/  
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Kovács Attila: Módszertani kérdések a klasszikus-szintetizátor tanításban 

 

A tanterv megírásakor – 1998-ban – sajnos nem állt rendelkezésre kellő idő és energia, hogy 

párhuzamosan megírjak egy módszertani útmutatót is. Ráadásul akkor úgy véltem - utólag 

azt gondolom, nagyon helyesen - hogy új terület lévén, módszertani kérdésekkel akkor lesz 

érdemes foglalkozni, ha már lesz gyakorlati tapasztalat is a tantárgy tanításában. Azóta eltelt 

több, mint 10 év, mostanra látszik elérkezettnek az idő a hiány pótlására, legalább egy 

alapvetés erejéig. Az új tantárgy tanításában komoly sikereket értünk el, hiszen az országos 

versenyeken évek óta elhozzuk a legelőkelőbb helyezéseket – így talán nem tűnik 

szerénytelenségnek a sikerhez vezető módszertani lépések bemutatása: 

 

Ez a tantárgy alapvetően és elsődlegesen a kamarazene képzést részesíti előnyben. 

Már a tanterv írásakor az volt a kiinduló álláspontom, hogy a jelenlegi magyar zeneoktatás 

egyik nagy problémája a kényszeres szólistaművész képzés! Egész zeneoktatási 

koncepciónk arra épül, hogy az összes kezünkbe kerülő növendékkel szólista karriert 

próbálunk építeni, és a tanárok siker-mutatójának is szinte egyetlen fontos pontja, hány 

növendékkel tud országos versenyeket nyerni, illetve felvételi eredményt felmutatni. Mind-

eközben a statisztikák világosan mutatják, hogy a művészetoktatásban résztvevő 

növendékeknek elenyésző része (kb. 3-5 %-a) kerül pályára, a többi növendék egyszerűen a 

zenét szeretné megszeretni, megismerni. Az ő számukra – tehát a 95 % számára - nincs 

adekvát képzési forma kitalálva. Őket kitenni az állandó és felesleges vizsgadrukknak, 

egyéni produkciós kényszernek nagy hiba: az eredmény meg is látszik a kongó, üres hang-

versenytermeken.  

Mivel a mi tantárgyunk teljesen új terület, módunk volt más koncepciókra felépíteni. Nálunk a 

növendékek kezdettől fogva kamarazenélnek, és a vizsgakoncerteken is ilyen a kötelezően 

bemutatásra kerülő anyag. Egyéni, szólista produkciót játszani a koncerteken: nálunk érdem 

kérdése! Azok a növendékek léphetnek fel egyéni produkcióval, akik a kamarazenei 

teljesítményükkel kiemelkednek a többiek közül és habituálisan is alkalmasak arra, hogy 

egyedül kiálljanak a koncertpódiumra. Természetesen ez nem azt jelenti, hogy ne 

tanulnának a növendékek egyéni darabokat: ez ugyanúgy fontos része a képzésüknek, mint 

más hangszereken, csak nem az ezek bemutatásától való állandó rettegés határozza meg a 

zenei tanulmányaikat. Az elmúlt 10 év gyakorlata messzemenőkig alátámasztotta elveink 

helyességét. A növendékek a kamaraprodukciók révén sokkal komolyabb teljesítményekre 

voltak képesek, és sokkal több zenei örömöt éltek meg, mintha csak egyéni darabokat 

játszottak volna. Az is kiderült: számos zenei készség az egyéni játék során egyszerűen ki 

sem fejleszthető. Persze tudom, sok kollega erre kikéri magának, hogy bizony az ő 

növendékei is kamaráznak, hiszen játszanak zongorakíséretes darabokat. Az azonban 

egészen más! Nálunk a gyerekek alapesetben 4 fős kamaracsoportokban játszanak, és 

felnőtt nem játszik velük. Így bizony egymásra vannak utalva minden szempontból. Nagyon 

jól fejlődik az évek során az egymás iránti lojalitásuk, az egymásra odafigyelés készsége, a 

közösség megbecsülése, a közös zenélés örömének megélése. Ez többet jelent akármilyen 

egyéni karriernél! Játszanak ugyanakkor páros kamarákat, illetve 5-9 fővel előadott műveket 

is. Ez - lényegét tekintve - már zenekari gyakorlat.  
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Ehhez természetesen a tanteremben, ahol a tárgyat tanítjuk, kell lennie 4 jó minőségű 

hangszernek, és az ehhez tartozó keverőpultnak, erősítőnek és hangfalaknak. (Nálunk egy 

zongora is van a teremben, hogy a növendékek ennek a billentését is megszokják.) 

Amennyiben az adott mű több hangszert igényel, a növendékek is behozzák saját 

hangszereiket, illetve használatba vesszük a számítógépekhez kapcsolt 

vezérlőbillentyűzeteket és szoftverszintetizátorokat). 

 

A képzés kezdetétől számítógép segítségével tanulnak a növendékek: 

A tanterv írásakor számítottam arra, hogy a számítógép alkalmazása a zeneoktatásban 

jelentős hatékonyság növekedést fog eredményezni, de arra, amilyen eredményeket a 

gyakorlat mutat, magam sem.  

A növendékek a legelső kis dal („Süss fel nap”) megtanulásától – ami már a 2. órán 

elkövetkezik – saját maguk írják meg elektronikus kottáikat a számítógéppel, Sibelius 

kottaíró program segítségével. A tapasztalat az, hogy néhány óra alatt már nagyon ügyesen 

kottáznak. Természetesen a szoftver otthon is rendelkezésükre áll (ennek kidolgoztuk a 

költséghatékony módját), ami lehetővé teszi, hogy a kottaírást házi feladat gyanánt is 

gyakorolhassák. Talán hihetetlen, de már önmagában az a tény, hogy a gyermek innentől 

kezdve a saját maga által írt kottával dolgozik, egészen más, sokkal pozitívabb hozzáállást 

eredményez részükről a műhöz. A számítógépes, elektronikus kotta előnyei azonban ezután 

rajzolódnak ki igazán. Ez a kotta ugyanis, ellentétben a hagyományosan használt papír 

változattal, meg is tud szólalni (!), ami azt jelenti, hogy a növendék számára állandó kontroll 

lehetőséget biztosít a mű tanulása során. Erről korábban csak álmodni mertünk, hiszen 

eddig csak az amúgy is rövid, 30 perces órán volt lehetőségünk az otthoni gyakorlás közben 

kialakult kottaolvasási hibákat hosszú, türelmes munkával „kigyomlálni”. A számítógéppel a 

növendék egyszerűen otthon is bármikor ellenőrizheti magát – összehasonlítva játékát a 

Sibelius által megszólaltatott anyaggal – így az órára sokkal kevesebb rosszul begyakorolt 

hanggal érkezik! Ezzel értékes időt nyerünk a művek zenei vonatkozásainak 

megtanításához, és a növendék a művek tanulásában sokkal nagyobb önállóságra tesz 

szert.  

A kottázás elkészülte után először az a növendékek feladata, hogy a Sibelius hangzó 

kottájával megtanulják ábécével énekelni a játszandó anyagot. Ehhez először a szoftverrel a 

hangok fölé íratják az ábécés hangokat, elkerülendő saját hibás kottaolvasásukat. Amikor így 

már kellő biztonsággal tudják énekelni a szólamukat, akkor leveszik a felírt ábécés jeleket, 

és azok nélkül is kigyakorolják az ábécés éneklést. Ez a módszer több előnnyel is jár: 

egyrészt jól gyakoroltatja a kottaolvasást, másfelől az a tapasztalat, hogy az előzőleg 

énekhangon megszólaltatott anyagot utána sokkal muzikálisabban játszák a gyerekek, szinte 

ösztönösen ráéreznek a jó zenei formálásra. Nekünk már csak finomítani kell a 

megoldásokat. Ez a tapasztalat jól megerősíti Kodály ide vonatkozó elveit!  

Egy másik – szintén a Kodály módszer szellemiségét igazoló tény: mire a növendék az 

ábécés éneklést elsajátítja, a mű már a fülében, fejében van. Kodály a belső hallás 

fejlesztését pont abból a célból tartotta rendkívül fontosnak, hogy amit a gyermek játszana, 

az előbb megjelenjen a zenei képzeletében. Bizonyára pontosan tudta, hogy ezzel később 

sokkal szebb zenei formálásokra lesz képes, sőt: rendkívüli mértékben fejlődik zenei 

memóriája is. Ez utóbbi egészen elképesztő. Olyan hosszúságú műveket tudnak így a 

gyerekek elsajátítani, ami a papírkotta alapú képzésnél szinte elképzelhetetlen. A 4-5. 
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hangszeres osztályban már nem ritka a nagy zenekari darabok megszólaltatása, ami felnőtt 

zenészeknek is komoly feladat. Ráadásul a mi növendékeink ezeket a műveket minden 

koncerten kotta nélkül játszák, pedig még a felnőtt zenekari tagok is kottát tesznek ilyenkor 

ki! Ennyit jelent memóriafejlesztésben a komputer.   

És még egy adalék: a Kodály módszerben ennek a belső, „előre” hallásnak a kifejlesztésére 

hozták létre a szolfézs órákat, de – szerintem – kimaradt egy fontos tény felismerése. 

Tudniillik ehhez a szolfézs tanításban is 6 év kell! De mi van a növendékkel az alatt a 6 év 

alatt, amíg ez az „előrehallás” kialakul? Neki addig is kell hangszeres prakszist folytatnia, és 

jó zenei formálással játszania. Nos, a számítógép ezt a hiátust kitűnően áthidalja azzal, hogy 

ez alatt a 6 év alatt is meg tud szólalni a kotta a növendéknek, és a darab ábécés 

éneklésének megtanulása közben megvalósul az „előbb a fülemben, utána a kezemben” elv. 

Először alakul ki a gyerek zenei elképzelése a darabról, és csak utána kezdi játszani. A 

belső hallást, igaz pont fordítva, mint szolfézs órán: itt a kotta sokszori hangzása, együtt 

éneklése alakítja ki. (Persze magamban már hallom is az ortodox kodályisták ellenkezését, 

pedig higgyék el, a gyakorlat itt is éppen Kodályt igazolja!) 

A számítógépes kotta másik hallatlan előnye, hogy segítségével a növendék kamarazenei 

produkciók esetében gond nélkül össze tudja gyakorolni saját szólamát bármelyik másik 

szólammal, vagy akár több szólammal is, anélkül, hogy a többi kamaratársa is ott ülne vele 

az otthoni gyakorlás során. Így mire az órára hozza a szólamát, már nem ott az iskolában 

kell megismerkednie a „hogyan is hangzik együtt”, „mikor is lépjek be” problémájával, hanem 

egyből koncentrálhatunk itt is a zenei megoldásokra. Természetesen a hajlékony, kellően 

muzikális együttzenélés az órákon alakul ki, a gyerekeket megtanítjuk arra, hogy a komputer 

erre alkalmatlan. 

 

A képzés első éve – leginkább egy hangszeres előkészítőre hasonlítva – lényegesen 

különbözik a más hangszereken megszokottaktól.   

Az alapfokú művészetoktatásnak szintén régi gondja a hangszeres és szolfézs tanítás kellő 

összehangoltságának, egymásra épülésének hiánya. A növendékek fejében a szolfézs tárgy 

„külön életet él”, és nagyon kevés a gyakorlattal való kapcsolata. A hangszeres és elméleti 

tanárok egymásra mutogatnak. Ezt már régóta tudjuk, de semmi igazán komoly lépést nem 

tettünk ennek feloldására. Pedig a képlet egyszerű: a hangszeres órákon többet kéne az un. 

szolfézsos jelenségekkel foglalkozni, a szolfézs órákon pedig valamilyen nagyon egyszerű 

hangszerrel (pl. xilofon) azonnal a gyakorlatba kéne ültetni az elméleti kérdéseket.    

Nos, a mi tantárgyunk első évében három szálon fut a képzés: 

- a számítógépes alap- és zenei ismeretek, a komputer zenetanulásban való 

felhasználásának készség szintű elsajátítása 

- a szolfézsos alapismeretek megerősítése a számítógép és a hangszer segítségével 

- a hangszer játéktechnikai alapkészségeinek minél alaposabb, mélyrehatóbb kialakítása 

Az első pont talán nem szorul bővebb kifejtésre.  

A második pont lényege, hogy a számítógép módot ad a hallásfejlesztés nagyon gyakorlatias 

megvalósítására. Itt a növendék minden elé kerülő elektronikus kotta anyagát bármikor 

meghallgathatja. A zenei jelenségeket, elméleti, formai kérdéseket a saját gyakorlati 

tapasztalatai alapján szerezheti meg. Mód van rá, sőt el is várjuk, hogy saját maga figyelje 
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meg egy adott dallam sajátosságait, és maga vonjon le belőle következtetéseket. Így kialakul 

benne az önálló elemzőkészség, rájön, hogy a zeneelméleti ismereteket nem kell „tölcsérrel” 

a fejébe töltetni, hiszen a kottakép és a hangzó zenei anyag alapján maga is észreveheti az 

összefüggéseket. Persze ehhez olyan tanári munka szükségeltetik, amiben jelentős 

túlsúlyban vannak a növendék megfigyeléseit stimuláló kérdések, a kinyilatkoztatás szerű 

ténymegállapítások helyett. Ugyanakkor minden felfedezett elméleti jelenséget azonnal a 

hangszeres gyakorlatba is ültetünk – ez megerősíti a megfelelő ismereteket. (Ennek 

következménye, hogy az első tanév végén megtartott vizsgaórán a növendékeknek 

bármelyik tanult gyerek-, illetve népdalt meg kell tudni szólaltatni bármilyen hangnemben, 

saját hangszeres játékához énekelni szolmizálva és ábécés névvel. Mindezt úgy, hogy az év 

során hangnemről meg előjegyzésekről szó sem esik – legalábbis a szolfézsos módon nem! 

Mégis sosem fordul elő, hogy ha egy „szó” hanggal kezdődő dalt Fisz-ről kezdve kell 

eljátszania, akkor az ábécés éneklés során Asz vagy Esz hangokat énekeljen a 

későbbiekben hozzá! A tanult dalokat az év során otthon 5-6 helyen le kell kottázniuk, és 

maguknak kell a módosításokkal „helyrehozni” a dallamot. Ennek során maguk rájönnek, mi 

az a hangnem, és miért nem Gesz a Fisz. Ez évi 100 körüli önálló kottakészítés 

számítógéppel, Sibelius-szal. Kérdezem: komputer nélkül hány szolfézs tanár tud ennyi 

otthoni feladatot elvégeztetni a gyerekekkel 1. osztályos korukban? A számítógéppel viszont 

ez – legalább részben – a játék kategóriába csúszik át a növendékek fejében.)    

A harmadik pont lényege, hogy – ellentétben a többi hangszeres stúdium többségével – 

nálunk a tanterv kellő időt hagy a valódi technikai alapozásra. Nem hajtja a szinte 

elvégezhetetlen mennyiségű anyag a tanárt és a növendéket, így minden játéktechnikai 

alapkérdést – kar használata, billentés technikák, két kéz függetlenítése stb. – kellő 

mennyiségű időben sajátíthat el a növendék. Még pontosabban: az erre fordítható időt 

szabadon kezelhetjük a növendék adottságainak függvényében. Ez nagyon lényeges, mert 

végre elismerszik az, hogy nem minden növendék azonos képességű, így nem is lehet 

egyen-időtartam alatt egyen-mennyiségű anyagot végeztetni velük.   

A fentebb leírtak megvalósítására létrehoztunk egy sajátos óraszerkezetet, amely nem mond 

ellent a jogszabályi előírásoknak, mégis a tanári óraszám növekedése nélkül a növendék 

majdnem kétszer annyi foglalkozást kap, mint a hagyományos órarendben (ugye olyan 

jogszabály nem létezik, ami tiltaná, hogy a növendék a jogszabályban előírtnál több időt 

kapjon foglalkozásként). A siker záloga sok tekintetben ez a sajátos órabeosztás, ami 

egyébként más hangszerek esetében is kiválóan alkalmazható lenne. Nálunk minden 

növendéknek van egy heti egyszer 45 perces – szokásosnak mondható – hangszerórája, és 

egy heti egyszeri 60 perces kamaraórának hívott foglalkozása, amit 4 növendékkel tartunk 

(mert 4 növendék alkot egy kamaracsoportot). Ez csak nevében kamaraóra, mert ennél 

sokkal tágabb fogalmat takar:  

- ezeken az órákon sajátítjuk el a számítógépkezelés csínját-bínját, a komputeres kottaírás 

technikai kérdéseit,  

- valósítjuk meg a gyerekek által elkészített kamarakották ábécés éneklését (közösen, 

minden szólamot),  

- a minél több zenehallgatást – Youtube-ról, illetve előre felvett koncert DVD-kről -, amivel 

meghozom a gyerekek kedvét a művek tanulásához, hiszen maguk választhatják ki, melyik 

hallgatott zenét tanuljuk meg közösen,  
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- és még a zeneelméleti kérdések hangszeren való gyakorlását is, amitől a szolfézs- és 

hangszerórákon elsajátított tudáselemek kerülnek sokkal harmónikusabb viszonyba 

egymással.  

- Talán a fentiekből az is érzékelhető, hogy a tanszakunkon tanuló növendékek zenei 

képzése lényegesen átfogóbb, a zenélés több területét érintő, több készséget egyszerre 

fejlesztő módszer, mint a hagyományosan megszokott hangszer- és szolfézstanításunk. 

Ehhez kell ez a speciális órastruktúra, amit ezúton is ajánlok szíves figyelmetekbe. Meg 

vagyok róla győződve, hogy ez kéne legyen a jövő útja! 

 

Természetesen még számtalan módszertani szempontot lehetne és kéne is kifejteni, de 

hiszem azt, hogy bármilyen zseniális módszert mindenki csak saját magán „átszűrve” tud 

igazán hatékonyan használni. Ha a leírtak a gondolkodás elindításában segítenek, már volt 

értelme megírni.  
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Baráth Zoltán: A számítógépes zene tanításának sok éves tapasztalata 

 

Bevezetés 

„Nincs csodálatosabb érzés, mint feltenni egy felvételt, 

amelyről saját zenédet hallgatod.” 

 

Ezt a mondatot írtam le a számítógépes zene módszertan elején, így tudtam a legjobban 

megfogalmazni e szerencsétlen elnevezésű tantárgy és a számítógép zenei alkalmazásának 

legfontosabb hozadékát.  

Amit sajátjának érezhet a növendék, az lehet saját szerzemény, lehet hangszerelés vagy 

hangfelvétel. Annyiban ad többet a számítógép a zenetanulásban, hogy mindezt meg lehet 

hallgatni, ki lehet nyomtatni és előadni „élő” hangszereken, új hangszíneket és hangzásokat 

lehet használni, saját hangszert lehet „építeni”. 

„És milyen minőségben?” – kérdik sokan. - Egyre jobb minőségben. Évről évre fejlődik a 

technika, amelyik javítja a szintetizátorok, hangkártyák hangjának minőségét, javítja 

folyamatosan a hangszórók életszerűségét, az akusztika térbeli lehetőségeit. A kottagrafikus 

programok ma már nélkülözhetetlenek. Csakúgy a hangfelvételek és szerkesztési 

lehetőségeik is. 

Nagyon is szükség van ezekre az ismeretekre. Az élet a zenében sem áll meg, akár tetszik, 

akár nem. 

Az „új” technikai eszközök zenei alkalmazása nem jelenti az értéktelen zenét, zenélést. Az 

mindig az alkalmazónak a felelőssége, hogy mire használja. Tudomásom szerint azokban a 

zeneiskolákban (2011-ben 5), ahol tanítják a számítógépes zenét, mindenhol nagyon értékes 

és színvonalas oktatás folyik. Vajon mi az oka, hogy ilyen kevés helyen tanítják ezt a tárgyat, 

amikor megegyezés alapján minden hangszeres tanár taníthatta volna? 

Mi a célja a számítógépes zene oktatásának? 

Ebben az utat egyrészt az eszközök mutatták meg. Sok-sok számítógépes zenei program 

után számomra a Sibelius, illetve a Finale kottagrafikus program, a Cubase midi-sorrend 

vezérlő program, Vienna hangfontszerkesztő és a Wave-lab wavszerkesztő nyitotta meg a 

lehetőséget a növendékek kreativitásának fejlesztésére. 

Az útkeresést előrelendítette még az elégedetlenségem az elméletoktatással szemben. Nem 

a „Kodály módszert” tartom rossznak, hanem azt, hogy már 40 éve tartalmilag nem fejlődött, 

dogmák alakultak ki, tulajdonképpen csak a tanítás módszertanában történt előrelépés. Pl. A 

Dobszaykban is fellelhető kis komponálási és improvizációs gyakorlatok nincsenek eléggé 

kihangsúlyozva és továbbfejlesztve. Túl sok az éneklés, kevés az elmélet. Nincsenek 

megmagyarázva az akkordok és dallam összefüggései, később a klasszikus összhangzattan 

nem lép tovább, pedig a mai gyerekek popzenén felnőtt füle, valamint a kottákban fellelhető 

akkordjelzések megkívánnák, hogy az elméletoktatás reagáljon erre valamilyen szinten. A 

hangszeres tanítás pedig a legtöbb gyermek számára betanított interpretációkban fejeződik 

ki. 

Sok-sok kollégámnak a véleménye: mennyire irigyeljük pl. Bach idejében tanuló 
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gyermekeket, akik a zeneelméletet kompozíciókon és improvizációkon keresztül tanulták 

meg. 

 

A számítógépes zene tanításának célja: (szemelvények a tantervi programból, 

magyarázatokkal) 

- komplexen gondolkodó, önálló zenei megnyilatkozásra képes személyiség fejlesztése, aki 

zeneelméleti téren is megfelelő alapképzettséggel rendelkezik, 

Vajon milyen komplexitásra gondoltunk? Arra, hogy a növendék a darabot dallami-harmóniai, 

formai és érzelmi egységben fogja fel, esetleg alkossa. 

Az önálló megnyilatkozást az interpretáción kívül az improvizációra és komponálásra 

értettük. 

- a tanuló zenei képességeinek fejlesztése a számítógépes zenei eszközök segítségével, 

Itt elsősorban a belső hallás és a zenei fantázia fejlesztésére gondoltunk. 

- teremtsen lehetőséget a művészetek közötti együttműködésre a számítógép segítségével, 

- helyezzen hangsúlyt a képességek fejlesztésére, a lexikális tudás kizárólagos elsajátítása 

mellett, 

- legyen a tanulónak átfogó, élményszerű képe a zene szerkezetéről, a művek formájáról, 

- rendszeresen foglalkozzon a tanuló komponálással, improvizációval, 

- erősítse a kortárs zene iránti nyitottságot, 

- az új számítógépes zenei alkalmazások és digitális eszközök figyelemmel kísérése és 

használatának önálló elsajátítása, 

- az alapvető akusztikai és elektroakusztikai ismeretek elsajátítása. 

 

A program feladata: 

- fejlessze fokozatosan zenehallgatással, kreatív kompozíciós és improvizatív feladatokkal a 

zenei fantáziát, 

- nyújtson ismereteket a zeneelmélet alapvető szabályairól, a zenei formákról, a zene 

szerkezeti elemeiről, 

- ismertesse a hangszerelés alapvető szempontjait, tudnivalóit, 

- adjon ismereteket a számítógépes zeneszerzés és hangelőállítás különböző területeiről, 

A számítógépes zeneszerzés nem azt jelenti, hogy a számítógép komponálja a zenét, 

hanem azt, hogy a számítógép adottságait kihasználva új elemeket lehet használni a 

kompozíciókban (saját hangszín, hangkép), valamint a zenei programok lehetővé teszik az 

alkotások számítógépen történő rögzítését és lejátszását. 

A hangelőállítás ma elsősorban hangfelvételek (hangminták) manipulálásával történik. 

Természetesen rengeteg készen felvett minta található az Interneten. Ezeket a saját 

készítésű hangokat hangszerként használhatjuk a programokban. 

- ismertesse a szintetizátorok, a mintavevők és effektprocesszorok alapvető tudnivalóit, 
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- kiemelten foglalkozzon a számítógép segítségével írott művek megismertetésével és 

elemzésével, 

Itt rosszul fogalmaztunk, hiszen kottagrafikus programmal régi zenét is lehet írni. Valójában a 

kortárs művekre gondoltunk, azon belül is azokra, amelyekben a számítógép sajátos 

lehetőségei jelennek meg. A kortárs elektronikus zene lejegyzésére több kísérlet történt. 

Véleményem szerint még nem alakult ki egy megfelelő egyszerű szabvány. Először a 

szintetizátorok és számítógépes programok hangkontroll funkcióit, az effekteket kell 

egységesíteni és szabványosítani, hogy ez sikerrel megvalósulhasson. Ez hamarosan 

megtörténik. Addig hagyatkozhatunk a hangfelvételekre, illetve a grafikusan megalkotott 

művekre. 

- nyújtson ismereteket az elektroakusztikus darabok előadásának feladatairól, 

- ismertesse az alapvető akusztikai és elektroakusztikai törvényszerűségeket. 

A számítógép 

A számítógép alkalmas segédeszköz az élet minden területén, így az énekoktatásban 

éppúgy, mint a hangszeres és elméleti zeneoktatásban. Hasznos lehet a 

mozgáskorlátozottak zenére történő oktatásában éppúgy, mint az egészségesekében, vagy 

az értelmi fogyatékosok estében is. Kiválóan alkalmas egyéni és közösségi oktatásban. Az 

Internet pedig a távoktatás beláthatatlan lehetőségét tárja elénk. 

Egyszerű hasonlattal a számítógép olyan, mint egy végtelen oldalú könyv, egy lexikon, egy 

eszköztár, ahol minden meg lehet találni.  

Természetesen a mostani állapota szerint ez még nem megy olyan egyszerűen. Még 

helyhez kötött, rontjuk vele a szemünket, néha túl sokat kínál, máskor nehézkes. Nagyon 

fontos úgy viszonyulni hozzá, hogy képességei egy átmeneti állapotot tükröznek. Gondoljunk 

arra, hogy 20 évvel ezelőtt még a Commodore 64-es típussal mit lehetett csinálni. Ma pedig 

konkrét jeleit láthatjuk annak, hogy milyen irányban fejlődik: lehet szóban utasítani, fel tudja 

olvasni a leírt szöveget, vezeték nélkül, mozdulatokkal lehet utasítani, a képet ki tudja a térbe 

vetíteni, mint hologramot. Mikor lesz ez? MA VAN! Egyelőre azért nem terjedt el ez a 

megoldás, mert még nem tudják a gyártást tömegesíteni, ami megoldja az ár problémát.  

Másrészt olyan is, mint egy prostituált. Igyekszik minden igényünket kielégíteni. És ezek az 

igények sokszor alantas vágyainkat, az átverést, a magamutogatást stb. szolgálják. 

A másik probléma, a jövőben miből lesz a számítógép? A mobiltelefonból?  

Az audiovizuális eszközök is egyesülni látszanak. Pont a mobiltelefon rá a példa.  

A jelen reális lehetőségeinél maradva: a zeneiskolába járó szülők gyermekei rendelkeznek 

otthon számítógéppel. A felsőoktatásba jelentkezni sem lehet internet, számítógép nélkül. 

Egy alapgép már fel van szerelve olyan hardverekkel és szoftverekkel amellyel már kis 

kiegészítésekkel lehet zenei alkalmazásokat futtatni. Mik ezek? Hangkártya, hangfalak, 

különféle ki és bemenetek a MIDI és az audio jelek fogadására és küldésére. Sokszor a 

hangkártyához kezelőprogramot is adnak. Ilyen például a Creative programcsomag, ami 

tartalmaz hangkeverő, akusztikaválasztó, hangfont-beillesztő, waveszerkesztő (audio hang) 

segédprogramokat és virtuális MIDI-keybordot. Létezik néhány ingyenes, vagy korlátozott 

zenei program, amely már jól használható. 

Amit nekünk kell hozzátennünk, ha zenei alkalmazásokat professzionális módon akarjuk 
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használni: egy külső MIDI-billentyűzet, valamint olyan hangkártyát kell a számítógéphez 

kérnünk, ami tud hangfontokat fogadni. És pénztárcánktól függően nem árt egy jó 

kottagrafikus program és egy jó szekvencerprogram. 

 

A zenei közízlés 

Én úgy látom a mai állapotokat, hogy a média ontja az igénytelen és káros zenét. A zene 

nagyon jelentős gazdasági tényező, de a bevételek nagy része nem a komolyzenéből 

származik, az anyák nem énekelnek gyermekeiknek, akik ha adottságuk lenne is, iskolás 

korukban szégyellik az éneklést. A mai fiatalok nagy része nem volt és talán nem is lesz 

soha élő komolyzenei koncerten, a közoktatás irányítás egyre kevesebb lehetőséget ad az 

iskolai énekoktatásnak, az is ha van nem olyan amilyennek lennie kellene. Az énektanárok 

és zenetanárok jelentős része nem tud válaszolni a ma kihívásaira, a felsőoktatás sem 

foglalkozik a mai zenei jelenségekkel, elveti őket, struccpolitikát folytat, kevés tanár ért 

hozzá, az is ismereteit önképzéssel szerezte, szétszakadt a zene, szomorúzenére és a 

többire. 

 

Milyen véleménye lenne Kodálynak a mai állapotokról? 

Kodály a százéves tervben olyan gondolatokat fogalmazott meg, amelyek máig érvényesek, 

azonban értelmeznünk kell, mert a helyzet gyökeresen megváltozott. A változás egyik oka a 

populáris zene előretörése. A média révén ez a „zene” részben a tömegízlést kiszolgálva 

alakul. Lásd a Megasztár zsűrije a betelefonálók. Vajon mi lenne az eredmény, ha 

megszavaztatnánk, hogy tanuljanak-e és mennyit matematikából a gyerekek?  

Megjelenik a háttérzene és a drogzene, valamint a nemtudomhogynevezzem „eszközzene”? 

A mobil csengőhangok, ajtó, óra stb. 

Csak egy mondatot emelek ki a Spinger Hungarica Zene Atlaszából: „az akusztikai anyagot 

a szellemi tartalom alakítja át zenévé”. Én a továbbiakban ezt értem zene alatt, valamint azt 

a zenét, ami lélek mélyéig hat, előhozva az emberből a legjobbat. 

Kodály annak idején úgy látta, hogy az énekhang segítségével javíthat a társadalmi zenei 

ízlésen. Most ehhez hozzátársulhat egy eszköz, amely plusz lehetőséget adhat a 

fejlődéshez. Ez a számítógép, aminek a jelentősége a kreativitás korai megtartásában és 

fejlesztésében van leginkább. 

 

A hang! 

Először a hardver arról a részéről kell szólnom, ami a hangot kiadja. 

Miről is beszélek? Szintetizátor? Számítógép? Tulajdonképpen azonos, vagy azonos lesz 

mind a kettő. Már régen megjelent a piacon a szoftver-szintetizátor, ami nem csak azt jelenti, 

– mert azt már eddig is tudta – hogy a hangot digitálisan állítja elő, hanem azt is, hogy 

végtelen számú hangszínt is képes fogadni. Mint ahogy tudja ezt a kb. pár ezer Ft-os 

SoundBlaster hangkártya a Creatív program SoundFont szoftverkiegészítésével. 

Mi a szomorú-zenészek tipikus reagálása, amikor kipróbálnak egy szintetizátort? És 

általában nem a jót!  



Magyar Zeneiskolák és Művészeti Iskolák Szövetsége - 2013. 

 132 

- Hát ez meg sem közelíti az akusztikus zongorát.  

- Műanyag a hangja.  

- A billentyűzete meg katasztrofális.  

- Nem elég érzékeny, puha stb.  

- A többi hangszín pedig pophangszín. 

 

Munka a számítógéppel 

Nem közösségi tevékenység? Az Internet a közösséget világméretűvé tágíthatja. 

Ártalmas az egészségre (sugárzás, mozgáshiány)? A korszerű képernyők szinte 

sugárzásmentesek, a 100 Hz-nél nagyobb teljesítményű monitorok pedig villódzásmentesek. 

Túlságosan leköti a gyerekeket? Egy pár év múlva a számítógép nem ilyen lesz. Nem azért, 

mert ezt most én kijelentettem, hanem azért, mert konkrét tapasztalataim vannak ezen a 

téren.  

- Élőszavas irányítás (a legújabb autókba is beszerelik),  

- térben történő irányítás (ultrahang),  

- hologram. 

Mi felnőttek messze nem értünk hozzá úgy, mint ők? 

Már megint valami újat kell megtanulnunk? Normális állapot egy értelmiségi életmódban az 

állandó tanulás. 

Nem volt elég, hogy lediplomáztam és gyönyörűen tudok játszani? Erre csak egy közhelyet 

tudok mondani: Az élet, folyamatosan újabb kihívások elé állít bennünket, ha ezekre nem 

válaszolunk… ??? 

 

Viszony az újdonságokhoz 

Minden újdonságot először ellenségesen fogadtak. Azt kell megértenünk, hogy alapvetően 

miről is van szó. Alku Istennel! Ugye ez a dolog azzal a bizonyos almával kezdődött. Az 

ember megszerezte a tudást, a másik oldalon pedig elveszítette Isten gondoskodását. A 

kerék feltalálásakor is valami hasonló történt. Az ember megszerezte a gyorsan, könnyen 

távolra jutást, ezzel szemben elveszítette a személyes gyorsaságát, erejét. Végre be kellene 

látni, amit mindenki az általános iskolában megtanult, hogy az eszközhasználat tette az 

embert Emberré! 

A tudomány absztrakció útján ismeri meg a világot. Ma ennek eredményeit érezzük az 

audiovizuális eszközöknél (TV, CD), a valóság szeleteit kapjuk vissza (mintavételezés). 

Döntöttünk erről akkor, amikor elfogadtuk a televíziót a valóság helyett, és döntenünk kell, 

hogy elfogadjuk-e a digitális eszközöket a zeneoktatásban.  

 

Összeegyeztethető-e számítógép és a komolyzene? 

Ugyanazokon az alapelveken működik. Pl. rezgés. 
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Az ellenérzés elsősorban azokban a kollégákban keletkezik, akik egyébként elismert jó 

zenészek. Az új eszköz megjelenésében – mert ők nem értenek hozzá, mert kényelmes a 

meglévő tudásból boldogulni – konkurenciát látnak. 

A digitális eszközök nem szorítják ki a hagyományos eszközöket, hanem velük együtt újabb 

lehetőségeket nyitnak a zeneoktatás területén. Segítik, megkönnyítik, hatékonyabbá teszik 

mindennapi munkánkat, legyen az otthoni hangszergyakorlás egy társasházban, órai 

foglalkozás, szolfézs-zeneelmélet, egyéni vagy csoportos feladatvégzés.  

Sokunk számára a digitális hangszerek világa egyet jelent a mai könnyűzene műfajaival. 

Pedig a klasszikus zenei képzésben is rendkívüli jelentőségűek lehetnek korunk technikai 

vívmányai. Természetesen nem az akusztikus hangszerek cseréjéről van szó, hanem azok 

kiegészítéseként, azok mellett történő felhasználásáról.   

Ahhoz azonban, hogy igazán felismerhessük ezen eszközök jelentőségét és alkalmazásuk 

forradalmi sokoldalúságát, közelebbről meg kell ezeket ismernünk, mind elméleti, mind 

gyakorlati szemszögből. Naponta szembesülünk a digitális technika és kultúra rohamos 

térhódításával az élet minden területén. Ahogy a vizuális kultúrában helyet követelt magának 

a számítógépes grafika vagy a digitális fotóművészet, és már jó ideje értékes alkotásokkal 

bővíti a képzőművészet palettáját, békés együttélésben a hagyományos kifejezési formákkal, 

úgy keresi a helyét a zeneművészetben is a digitális eszköztár. A kapukat ideig-óráig be 

lehet zárni, s úgy tenni, mintha az egész nem is létezne, de hosszabb távon ez a magatartás 

biztosan tarthatatlan.  

 

A megoldás: 

„Itt az ideje, hogy zenei szakemberek kezébe és irányítása alá kerüljön ez az eszköztár, 

amely manapság már ott van a személyes használatban is. Az ifjúság minden szakmai 

segítség nélkül használja a szintetizátorokat, számítógépes zenei alkalmazásokat, 

hangkártyákat. Ezek nagyon csekély vagy semmilyen tudással is hatásosan megszólaló, 

zenének tűnő hangzóanyagokat képesek előállítani. Ennek káros hatását ismerhetjük fel a 

XX. század végi könnyűzenei irányzatok között (pl. techno, lakodalmas rock stb.). E káros 

jelenségek okai nem a digitális eszközökben keresendők. Éppen ezért nem lenne helyes, ha 

a zenetanárok között gépellenesség alakulna ki. Több okból sem. Egyrészt tulajdonképpen a 

hagyományos hangszerek is gépek, másrészt a digitális szintetizátorok és számítógépek 

óriási lehetőséget nyújtanak a kreativitás és a komplexitás fejlesztésére, valamint ma már 

több szakma és tevékenység alapvető eszköztárát alkotják (pl. multimédia alkotások, film- és 

videozenék, hangrögzítés, hangszerelés, stb.). Ez a technika megfelelő szakmai irányítás 

mellett képessé teszi a növendéket új alkalmazások, új területek, lehetőségek és azok zenei 

következményeinek megismerésére.”  

 

Feladatok: 

- Egymásra épülő tantervek. 

- Továbbképzések, ismeretterjesztő előadások. 

- Szakemberképzés indítása közép és felsőfokon. 

- Eszközfeltételek megteremtése az iskolákban. A digitális eszközök fejlesztése több 
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és nem csak zenei problémát old meg. 

- E terület fontosságának szakmai elismerése a legmagasabb szakmai szinten!!!  

 

Szabad improvizáció. 

Érdekes, hogy a szintetizátorjátékot mennyi oldalról lehet megközelíteni. Én is szeretnék egy 

módszert bemutatni.  

A számítógépes zene tanítása közben az improvizációt gyakran több szintetizátorral 

játszzuk. Fontosnak tartom a kamarazenélést! 

Arra szeretnék rámutatni, hogy az improvizáció szintetizátorokkal hogyan segítheti a zene 

megértését, elsősorban a kreativitás, az alkotás segítségével.  

Mindig irigyeltem a képzőművészetet tanítókat, hogy ők az alkotáson keresztül taníthatják 

tárgyukat, míg a klasszikus komolyzenében elsősorban az utánzás kapja a fő hangsúlyt. 

Bármennyire hangsúlyozzuk az interpretálás szabadságát, valójában a tendencia egy szűk 

lehetőségről szól. „Így kell ezt játszani, így jó!”  

 

Nem használjuk ki a saját alkotás hatalmasan motiváló erejét.  

Azt tapasztaltam - nem tudom másnál hogy van -, hogy a zeneoktatásból kikerülők később 

nehezen tudják hasznosítani azt, amit az aktív zenetanulás idején elsajátítottak. Kell a kotta, 

de nincs meg már az olvasási készség, a technika. Ha megpróbálkoznak a játékkal, 

csalódottan hagyják ott a hangszert, - már nem megy! 

E probléma megoldására egy lehetőség az improvizáció. 

Az általam alkalmazott módszer a tanulási képességek fejlesztésénél abban segít, hogy 

készségszintre emeli az addig tanultakat, tehát használja az addig tanultakat, kedvet ad a 

folytatáshoz. 

Az improvizáció ösztönös mód a zenealkotásra. Benne a megtanult játéktudás és átvett 

zenei ízlés, mint befolyásoló tényező jelenik meg. 

Vannak, akik tagadják, hogy a kisgyermekek képesek lennének zenét alkotni. Azt mondják, 

amíg nem alakul ki a zenei fantázia és belső hallás, addig ez nem lehetséges. A zenei 

fantázia és belső hallás pedig művek megtanulásával, hallgatásával, szolfézs és zeneelmélet 

tanulással alakulhat ki hosszú idő múlva.  

 

Létezik-e zenei kreativitás fiatal korban?  

Vannak nézetek miszerint a kreativitás megtanult elemek összerakása, újraalkotása. E nézet 

alapján nem lehet újat alkotni anélkül, hogy ne lennének kialakulva bizonyos mértékig 

ismeretek, készségek, képességek.  

A korai kreativitás bizonyítására nézzék meg a következő kisvideót. 

https://www.youtube.com/watch?v=0REJ-lCGiKU   

Minden zene leginkább párbeszéd, még akkor is, ha egyedül adjuk elő.  

A zene alapvetően tehát kommunikáció. A zenei kommunikáció tanítására a legjobb eszköz 

https://www.youtube.com/watch?v=0REJ-lCGiKU
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az improvizáció. Miért? Mert az első lépés az utánzás, utána a variálás, és csak ezután az 

önálló gondolat. Az utánzás a másik elfogadása, megértése; a variálás az 

együttgondolkodást segíti; az önálló gondolatot elfogadhatónak kell tenni a másiknak. 

A növendékkel együtt improvizálok. Mint korábban említettem utánzással kezdjük az 

improvizáció tanulást. A szintetizátornak a jelentősége abban van, hogy rögzíteni tudja a 

rájátszott anyagot, illetve előre elkészített anyagot tud lejátszani. Ez ugyan nem együttjáték, 

pontosabban együttjáték, de önmagunkkal, ami rendkívül fontos önismeretet ad. Csökkenti a 

bevált játék állandó használatát.  

Az együttjáték, amit én zenei kommunikációnak hívok, megtanítja a növendéket a másikra 

figyelni, azt kiszolgálni, illetve amikor ő kezdeményez, megtanítja vezetni, megtanulja a 

vezető szerepet.  

A hagyományos kamarazene is ugyanezeket a funkciókat képezi le, a vezetni tudást (szóló 

játék), a kiszolgálást (kíséret), és az együttjátékot (tutti vagy kórus). 

Miben ad többet az improvizáció? A hozzáállásban, az átérzésben! A saját gondolattal 

történő játék azt is eredményezi, hogy a másik ötletére is jobban kell figyelnünk, mert mi is 

azzal dolgozunk. 

Mialatt egymás gondolatait figyeljük, arra válaszolunk (zenei teljességben, dinamikában, 

artikulációban) érzelmileg is közelebb kerülünk egymáshoz, fejlődik empatikus képességünk. 

A játékosság rendkívül fontos. A játék partnerkapcsolatot feltételez. 

Nagyon fontos, hogy a munka közben a kísérletezés, ebben a hiba és az érdekes 

felfedezése teret kapjon. 

A növendékeim közül hárman kamarazenére járnak. Tanultak kotta alapján eljátszandó 

műveket, grafikus kottáról játszottak darabokat, kötött improvizációt tanultak, klasszikus 

példákon, jazz-darabokon keresztül. Az órák végén szabad improvizációt játszattam velük. 

De mi is a szabad improvizáció? 

Én a szabad improvizációt annak gondolom, amiben nincsen kifejezetten ritmikai vagy 

akkordmegkötések. Ha igaz az idézet: „az egyéni szabadság határai addig terjednek, ahol a 

másiké kezdődik” ez a szabad improvizációra is igaz. A játékosoknak észre kell venni a 

másik „jó” gondolatát, azt kell szolgálni, és elő kell tudni vezetni egy új gondolatot is. Együtt 

kell játszani! 

Új lehetőség: a csúcsszintetizátorok rendelkeznek interaktív lehetőséggel.  

Ezek a szintetizátorok egy új játékszabályt is lehetővé tesznek. Nem csak egyszerű 

hangszínek léteznek, hanem un. hangképek, amelyek hosszan történnek meg, s közben 

változásokon mennek át.  

A kontrollgombok kicsinysége miatt a hangszínek megváltoztatását nagyon nehéz kezelni, 

ezért a változás megjósolhatatlan. Olyan, mint az életben. Mindig jönnek váratlan pillanatok. 

Ezeket a változásokat is folyamatosan kell kezelni a játékosoknak. 

Mindezek a körülmények olyanok, mintha a játékosokat a dzsungelbe dobnánk le 

ejtőernyővel. Éljétek túl. 
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Legújabb tendenciák Theremintől a soundbeamig és talán még tovább 

Sok van. Ezek közül háromra hívnám fel a figyelmet. 

 

A közönség bevonása az alkotásba. 

A zeneszerző installációt készít, amit nagyon primitíven értelmezve hangszernek 

nevezhetünk. Ezen a hangszeren improvizatívan, legtöbbször véletlenszerűen alkot a 

résztvevő. Pl. https://www.youtube.com/watch?v=eoQ4BFXwEMI  

 

A „hangszer” megszólaltatásának alternatív módjai.  

Mozgás, számítógép, érintőfelületek stb.  

Pl. https://www.youtube.com/watch?v=nrueK2B3YJg  

 

Társművészetek együttműködése 

Bár régi dolog, de az elektroakusztikus zenében, új eszközökkel a dolog új kontextusba 

kerül. 

Az első kisvideón látható felvételen a balettosok hozzák létre a zenét. 

Az Interaktív Padló (Interactive Floor) használatával a mozgás nem csak a hangot generálja, 

hanem létrehozhat látvány, illetve információt is alakíthat. 

Miért nem használjuk ezeket az alapfokú művészetoktatásban? Jómagam nem azért, mert a 

középfokon és a felsőfokon sem jelenik meg, hanem azért mer ezeknek az ára nagyon 

magas. 

Zárszóként az mondhatom: nagyon nagy a távolság a mai kortárs elektroakusztikus zene 

művelői, a zeneoktatási rendszerünk, tanáraink érdeklődése és az iskolák anyagi 

lehetőségei között. 

Hogy mikor lesz kevesebb?  

- ???  

- Amikor akarjuk! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=eoQ4BFXwEMI
https://www.youtube.com/watch?v=nrueK2B3YJg
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Baráth Zoltán: Javaslat a számítógépes zene tanításához 

A zenélés hagyományos és új lehetőségei számítógép segítségével 

 

Helyzetkép 

„A XX. század második felében az informatikai robbanás, az elektronikus hangkeltő 

eszközök és számítógépek fejlődése nagy hatással volt a zenére is. Mindeddig erről az 

alapfokú zeneoktatás nem vett tudomást. Itt az ideje, hogy zenei szakemberek kezébe és 

irányítása alá kerüljön ez az eszköztár, amely manapság egyre gyakrabban jelenik meg már 

a személyes használatban is. 

Az ifjúság minden szakmai segítség nélkül használja a szintetizátorokat, számítógépes zenei 

alkalmazásokat, hangkártyákat. Ezek nagyon csekély vagy semmilyen tudással is hatásosan 

megszólaló, zenének tűnő hangzóanyagokat képesek előállítani. Ennek káros hatását 

ismerhetjük fel a XX. század végi könnyűzenei irányzatok között. (pl. techno, lakodalmas 

rock stb.) 

E káros jelenségek okai nem a digitális eszközökben keresendők. Éppen ezért nem lenne 

helyes, ha a zenetanárok között gépellenesség alakulna ki. 

Több okból sem: egyrészt tulajdonképpen a hagyományos hangszerek is gépek, másrészt a 

digitális szintetizátorok és számítógépek óriási lehetőséget nyújtanak a kreativitás és a 

komplexitás fejlesztésére, valamint ma már több szakma és tevékenység alapvető 

eszköztárát alkotják (pl. multimédia alkotások, film- és videózenék, hangrögzítés, 

hangszerelés, stb.). 

Ez a technika megfelelő szakmai irányítás mellett képessé teszi a növendéket új 

alkalmazások, új területek, lehetőségek és azok zenei következményeinek megismerésére. 

A tantárgy tartalmi körének meghatározásakor maximálisan figyelembe kell venni, hogy ezek 

az eszközök rendkívül gyorsan fejlődnek. Éppen ezért elsősorban nem az eszközökből és 

programokból kell kiindulni, hanem abból az új szemléletből, amit ez a technika lehetővé 

tesz.” 

 

A zenei hatások a gyermekekre 

A család 

- Eltűnnek a hagyományos alapok (nem énekelnek az anyák) 

- A kisgyermek érzelmi kötődése a zenei anyaghoz (az értéktelen zenét is érzelmileg 

fontosnak tartja, mert kötődik valamihez, ami számára fontos (képi, verbális hatások)) 

- Kisgyermekkorban még szűk a hallott hang és forrása közötti azonosítás. (pl. a dübörgő 

hangos hang, éppen az érzelmi (megszokott) körülmények miatt nem jelentik a nagyság, 

esetleg veszély érzetét. 

Kortárs csoportok hatásai 

- Populáris hatások bizonyos siketüléshez, zeneileg dallami, formai, ritmikai és dinamikai 

érzéketlenséghez vezetnek. 
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A környezet hatásai 

- Zaj- és zenei környezetszennyezés otthon, az iskolában, az utcán és a médiákban. 

 

A program célja  

- komplexen gondolkodó, önálló zenei megnyilatkozásra képes személyiség fejlesztése, aki 

zeneelméleti téren is megfelelő alapképzettséggel rendelkezik 

- a növendék zenei képességeinek fejlesztése a számítógépes zenei eszközök segítségével 

- teremtsen lehetőséget a művészetek közötti együttműködésre a számítógép segítségével 

- helyezzen hangsúlyt a képességek fejlesztésére, a lexikális tudás kizárólagos elsajátítása 

mellett 

- legyen a növendéknek átfogó, élményszerű képe a zene szerkezetéről, a művek formájáról 

- rendszeresen foglalkozzon a növendék komponálással, improvizációval 

- erősítse a kortárs zene iránti nyitottságot 

- az új számítógépes zenei alkalmazások és digitális eszközök figyelemmel kísérése és 

használatának önálló elsajátítása 

- alapvető akusztikai és az elektroakusztikai ismeretek elsajátítása. 

 

 

Bevezetés 

Nincs csodálatosabb érzés, mint feltenni egy felvételt, 

amelyről a saját zenédet hallgatod! 

Ez a tantárgy a technika fejlődésével a komponálás egy teljesen új módjára nyújt 

lehetőséget. 

A számítógép lehetőséget ad arra, hogy 

- a kottagrafikus programba beírt művet - bármilyen hangszereléssel - előzetesen meg 

lehessen hallgatni, 

- bármilyen extra hangot használjunk a zeneműben,  

- a hangszerelést, a partitúrát és a szólamokat gyorsabban, olvashatóbban készítsük el, 

- vele hangfelvételt készítsünk, szerkeszthessünk, CD-re írjunk,  

- fejlesszük a zenei képességeket.  

 

Az alkotókészségre, a kreativitásra legjobban a zenei élmény hat. Az élő hangverseny, a 

felvett zenei anyag, a hangszeres, énekes, elméleti tanulmányok, a hallott zenei élmény is 

ösztönzőleg hat, de ahhoz, hogy alkotókészség megmaradjon és fejlődjön, fontos szerepe 

van a hangszeres/énekes tanulmányoknak. 
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A számítógépes zene tantárgy komponálás és improvizáció része a zene stílustól és műfajtól 

független elemeivel, azok használatának lehetőségeivel, iránymutatásával tud segíteni 

abban, hogy megoldja a „mit írjak?” problémát, illetve növelje a kísérletező kedvet. 

Ahogy egyre jobban tud a növendék komponálni, rögtönözni, a zene egyre jobban érthetővé 

válik számára, azt egyre jobban tudja élvezni és jobban megérti majd mások szerzeményét 

is.  

Az a kívánatos szándék és cél, hogy a komponálás és az improvizáció a zenei tanulmányok 

során éppen olyan természetes legyen, mint több száz évvel ezelőtt.  

Legyen eszköz a zene jobb megértésére. 

Ennek érdekében fejleszteni kell a növendék hallását fizikai és zenei értelemben egyaránt. 

Minden ember számára adott, hogy kb. 340 hangerőértéket meg tud különböztetni. Ez a 

lehetőség a maximum. Ezt az adottságot ki lehet fejleszteni a maximumig, de el is lehet 

rontani. (Ma romlik a gyerekek hallása! A hangos zenehallgatásnak ebben rendkívül nagy 

szerepe van - megfoszt egy jó adottságtól!) 

A zenei hallás a hangközviszonyok és ritmusok, később a nagyobb formai egységek 

meghallásának, felfogásának lehetőségéből tevődik össze.  

 

Fejleszteni kell a zenei gondolkodást. 

A zenei gondolkodás azt jelenti, hogy a növendék képes lesz felfedezni a zenei 

törvényszerűségeket, formákat, megtanulja, hogy mi miért van, vagy hogyan lehet bizonyos 

dolgokat a zenében ábrázolni. 

 

Meg kell tanulni felismerni az értékes zenét. 

Bármilyen stílusú zene értékes lehet, amely formájában és tartalmában gazdag, igényes, 

széles és színes zenei eszköztárat vonultat fel, értékes szellemi, tartalmi háttérrel 

rendelkezik. 

 

A tárgy tanulásának feltételei:  

Az idevonatkozó tantervi utasítás előképzettségnek két év alapfok elvégzését írja elő, 

hangszertől függetlenül. A tárgy nem melléktárgy, de leginkább mégis a többtanszakosoknak 

ajánlott. 

Célja, hogy előképzettségtől függetlenül hasznos ismereteket nyújtson a zenei alkalmazások 

területén.  

A számítógépes programok közül nem mindegyik kapcsolódik szorosan a gyakorló 

zenéléshez, de a hangszeres/énekes muzsikálás mindenképpen nagyon előnyös. 

 

Tárgyi feltételek: 

Nehéz arról nyilatkozni, hogy milyen konfigurációjú számítógép kell a tantárgy tanulásához, 

hisz évről-évre fejlődik, hoz újdonságokat a számítógép világa. Lassan azt is nehéz lesz 
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meghatározni: mi a számítógép, mikor különféle berendezések tartalmaznak olyan chipeket, 

amelyek kapacitása fölülmúl egy átlagos PC-t. 

Ezért a tanár felelőssége, hogy a technikai/anyagi lehetőségek függvényében milyen 

számítógépek, programok, berendezések használatát javasolja. Minden eszköz és program 

kezelésének elindulásához, használatához szükséges ismeretanyagot a zenére történő 

alkalmazás közben játszva elsajátítja a növendék.  

A nagykapacitású számítógépen kívül rendkívül fontos a hang minősége, ezért olyan 

hangkártya beszerzése ajánlott, amely tud hangfontokat fogadni. A hangfontok fogadása 

teszi lehetővé, hogy a „hangszer”, a számítógép hangja olyan minőségű legyen, aminek csak 

a gép gyorsasága és belső memóriája szab határt.  

A hangkártya hardverrészéhez hozzátartoznak még a különféle ki és bemenetek. Ilyenek az 

audió be és kimenetek, a mikrofonbemenet, a hangfalkimenetek (egyszerű surround, vagy 

5+1-es, 7+1-es surround). Nagyon jó, ha van digitális ki és bemenet. Elengedhetetlen a MIDI 

ki- és bemenet. Esetenként a csatlakozókat külön kell megvenni. 

A számítógép hagyományos perifériáin kívül, fontos még a MIDI-billentyűzet is. Ez egy 

szintetizátorhoz hasonló, zenei (zongora) billentyűzet, amelyet hangok, parancsok bevitelére 

használunk. Eleinte elég egy egyszerű hangkártyához csatlakoztatható mikrofon. 

Összefoglalva mi is kell? 

- számítógép, hangfontokat fogadni képes hangkártyával 

- négy program (kottagrafikus, MIDI- sorrend (sequencer) szerkesztő, wave-

szerkesztő, hangfont-szerkesztő) 

- MIDI-billentyűzet vagy valamilyen kontroller, 

- Hangfalak  

 

A számítógépes hangkeltés forrásai 

A hangokat a számítógép adottságaitól és a perifériáktól függően többféle forrásból 

merítheti: 

Külső: 

- A számítógéppel meghajtott külső hangmodul vagy szintetizátor. 

- A számítógépbe épített hangkártya, amelynek a MIDI-parancsokkal vezérelt szintetizátor a 

hangforrása, vagy szoftverszintetizátor. 

 

Zenei programok csoportjai: 

- Kottagrafikus programok 

- Midikezelő programok (sequencer) 

- Wave - szerkesztő programok 

- Hangfont-szerkesztő programok,  
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Kottagrafikus programok 

A kotta kinyomtatására, partitúrák, azokból szólamok készítésére, szerkesztésére, 

hangszerelésre alkalmasak. Egyes programok képesek a beírt kottát korrekten lejátszani. Pl. 

követik a tempót és változásait, lejátszzák a dinamikai jeleket és utasításokat, és 

természetesen a megfelelő polifóniafokkal, hangszerekkel adják vissza a partitúrát. 

Így lehetővé válik mindenki számára, hogy akár nagy szimfonikus zenekarra írt darabját 

visszahallgathassa. A hangzás természetesen pénztárcafüggő, bár a valódi, akusztikus 

hangzást nem tudja teljes mértékig visszaadni. A program fő funkciója egyébként is az, hogy 

az általa elkészített, kinyomtatott kottát a zenész kezébe adhassuk. 

A legtöbb program előre gyártott hangszerelés-mintákat ajánl fel, amelynek transzponáló 

szólamait automatikusan helyesen írja le, vagy bármelyik szólamot, vagy akár az egész 

darabot bármerre le tudjuk transzponálni. 

 

Wave-szerkesztő programok 

Ezzel a programmal lehetőség van eredeti hang felvételére és szerkesztésére. Ezzel a 

„saját” szintetizátor hangokat lehet készíteni és akusztikai környezetbe helyezni. 

 

Hangfont-szerkesztő 

A hangfont egy olyan fájl, amelyik betöltése után mintegy új „hangszer” ként működik, amely 

a fájlban kialakított jellemzőkkel rendelkezik. 

Nem mindegyik hangkártya, vagy külső szintetizátor képes fogadni a hangfontokat. A 

hangfontok és a készítésükhöz szükséges wave fájlok elég nagyméretűek. 

Az új hang szerkesztéséhez jók wave részletek is, vagy mikrofonnal is lehet hangfelvételeket 

készíteni. 

 

Kottagrafikus program  

A programok másként nevezik a kottasort. Sajnos a legtöbb program angol nyelven van 

leírva. Hol track, máshol staff, score. 

Minden kottagrafikus programban vannak azonos funkciók. Pl. minden programban adott az 

(öt)vonalas rendszer, illetve van a hangmagasság nélküli ütőknél egyvonalas, kétvonalas 

stb. rendszer is. Mindenhol lehet kulcsokat (clef), előjegyzést (Key signature), ütemmutatót 

(Time signature) kitenni. A program partitúraszerűen ábrázolja a kottát, amelyből szólamokat 

lehet kiírni (extract parts).  

A beírás megkezdése előtt be kell állítani a papírméretet (Layout, document setup, 

properties), a lap tájolását, az elrendezést, a hangforrást MIDI-devices (külső, belső output), 

beviteli eszközt (input setup). Mindezt a program alapértéken biztosítja.  

A programok ajánlanak (new score) hangszer összeállításokat (partitúrákat). Ezeket a 

transzponáló hangszereket írásmódjának megfelelően, látja el előjegyzéssel és kulccsal, 

vagy azt be lehet állítani. 

Be kell állítani az ütemmutatót, a kulcsokat és a hangnemet, a tempót. 
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Ezután kezdődhet a beírás. A beírás történhet egérrel, számítógép-billentyűzettel, MIDI-

billentyűzettel. Néhány programba metronóm (click) segítségével valós időbe lehet bevinni a 

zenei anyagot (flexi-time). A hangokon kívül dinamikai jeleket, frazírozás utasításokat, 

szövegeket, különféle feliratokat (cím, szerző, hangszerek neve stb.) lehet bevinni. 

Néhány program vissza tudja játszani a beírt ismétlő- és dinamikai jeleket. 

 

MIDI-szerkesztő program  

Ennek a programnak több neve is van. Valószínű azért, mert története során alaposan 

megváltozott. Nevezik sequencer programnak, MIDI-sorrend vezérlő programnak is.  

Ma majdnem mindegyik képes audió és videó anyagot is fogadni. 

A programot elsősorban a zene rögzítésére lehet felhasználni, ha azt számítógéppel vagy 

szintetizátor lemezegységével kívánjuk eljátszatni. 

A kottagrafikus programtól az különbözteti meg, hogy érzékenyebben képes lejátszani a 

felvett anyagot, a kottagrafikája viszont nehézkes, primitív.  

A kapcsolat a hangkártya vagy a külső szintetizátor között MIDI csatornákon keresztül 

történik. Többnyire és szabvány szerint 16 csatorna van. Ezeket úgy kell elképzelni, mint egy 

épületet, amelyen 16 ajtó van. Minden ajtóhoz hozzárendelhetjük, hogy ki közlekedhet rajta. 

Elsősorban azt határozzuk meg, hogy milyen hangszer szólaljon meg. A hangszerhez 

különféle parancsokat (control) rendelhetünk, mint például maximális hangerő (volume, 7 

control), panoráma (10 control), zengető/reverb (91 control), kórus/chorus (93 control) stb. A 

többi lehetőséget később taglaljuk.  

Kivételes csatorna a GM, GS szabvány szerint a 10 ch. Itt a dobkészletek tartózkodnak! 

A felvétel úgynevezett sávokra (track) történik. A sávokhoz rendelhetjük a MIDI csatornát 

vagy csatornákat. A sávban rögzítjük a különféle parancsokat is. A sávok vízszintesen, 

grafikusan elkülönülten helyezkednek el. 

 

A felvétel jellemzői:  

Beállítások: MIDI channel, program change, control parancsok, ütemmutató, tempó, jobb és 

bal lokátor (mettől meddig lesz a felvétel), metronóm (click hangszíne, ereje, MIDI channel, 

hány ütem beszámolás a felvétel indulása előtt) 

Lehet törlő módban (az előző felvételt letörli), vagy kevert módban (rávesz az előző 

felvételre) felvenni. 

Felvétel, hangok bevitele: legegyszerűbb és a legjobb MIDI-billentyűzettel, a program 

metronómja segítségével felvenni az egyik szólamot. Lehet lépésszerűen is. Ebben az 

esetben mindig állítani kell a ritmusértéket. 

Szerkesztés: A jó programokban több szerkesztési funkció is rendelkezésünkre áll: 

- Kottaszerkesztő (ne várjuk el, hogy olyan részletes legyen, mint egy kottagrafikus 

program), a kottagrafikus programokhoz hasonlóan itt is grafikusan kottafejek bevitelével 

készül a darab.  
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- hasábszerkesztő (itt a hangokat a megfelelő magasságukban, mint hasábokat, a valódi 

hosszúságukat látjuk), ehhez társul általában az egyedi kontrollértékeket beállító ablak, ahol 

kezdetben az egyedi hangerőket szerkesztjük grafikusan. 

- dobszerkesztő (Hasonló a hasábszerkesztőhöz, de itt a legtöbbször nem érdekes a hang 

hosszúsága, így elég a hangokat pontszerűen ábrázolni.),  

- eseményszerkesztő (Itt listaszerűen megtaláljuk mindazt, ami a programban a darabból 

rögzítésre kerül. A hangokon kívül a kontrollparancsok is láthatóak),  

- tempó és ütemmutató szerkesztő (Ebben az ablakban listaszerűen rögzíthető a tempó és 

az ütemmutató változásai. A paraméterhez meg kell határozni a változás helyét),  

- keverőpult (eseményrögzítővel), lehetőséget ad a hangszín/hangszer, a fő hangerők és 

általában három effect (panorama, reverb, chorus) beállítására, és lejátszás közbeni 

átállítására, amely változásokat rögzíti. A csatornákat meg lehet hallgatni szólóban, illetve az 

adott csatorna ki is kapcsolható. 

- dalszövegszerkesztő. A legtöbb programban a szótagokat az okos számítógép a hangok 

alá rendezi. 

 

A legfontosabb lehetőségek még:  

- Quantize (ellentéte a humalizálás) 

Szinte lehetetlen pontosan a metronómhoz igazodva belejátszani a zenei anyagot.  

A probléma megoldására találták ki, hogy a rosszul bevitt értékeket megadott paraméter 

alapján a quantize funkció pontosítsa. De hamar kiderült, hogy az ezredmásodperc 

pontossággal lejátszott zene nagyon gépiesnek hat, ezért kitalálták a humanizálást, amely 

funkció a beállított paraméternek megfelelően véletlenszerűen elrontja a pontosított 

értékeket. 

- Transzponálás 

 

Wave-szerkesztő program [ 

Ezzel a programmal audió hangot rögzítünk. Az élő hangról digitális hangfelvétel készül. Az 

élő hang analóg, folyamatos. A digitális felvétel mintavételezett, ami azt jelenti hogy az 

analóg hangról pillanatfelvételeket készít a program. Ez természetesen olyan sok és olyan 

gyors, hogy a fül nem képes meghallani, 44.100 Hz vagy ennél nagyobb. 

Át lehet venni más meghajtókból, Internetről az audió anyagot. A fájl lehet sokféle típusú, ám 

a leggyakoribb a .wav kiterjesztésű. 

Általában egy kijelző mutatja, hogy a mikrofon érzékeny-e. Ha nem, vagy a mikrofonod a 

hibás, vagy a számítógépeden a megfelelő beállítási helyen az audió hangbevitel 

lehetőségét be kell állítani.  

A felvett/átvett hangot szerkeszteni lehet sokféleképpen. 

Kivágás, másolás, beillesztés (mint a Windows funkcióknál), Keverés (ezzel beállítható, hogy 

az új felvétel törölje-e az előzőt, vagy keverje össze a már rajt lévővel) 
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Fontos feladatok lehetnek a zajszűrés, hangerő beállítása, normalizálás, effektelés. 

Wave felvételekkel színesíthető a meglévő MIDI-anyag, a legtöbb MIDI-sorrend vezérlő tudja 

fogadni a wave fájlokat. 

 

Hangfont-szerkesztő program 

Ezzel a programmal saját virtuális szintetizátor készíthető.  

Itt lehet módosítani hangszínt és hangszered hangerő-görbe tulajdonságait.  

 

Hangszerelés 

Hangszereléshez legjobb, ha valamilyen kottagrafikus programot használunk. 

 

Ha MIDI-kezelő programmal készített zenét akarunk kottagrafikus programba tenni, a 

programból „.mid” kiterjesztéssel kell kimenteni az anyagot. A legtöbb kottagrafikus program 

tudja fogadni a mid kiterjesztésű fájlokat. Azonban a konvertálás meglepetéseket okozhat. A 

kottakép esetenként túl bonyolultnak tűnik. A számítógép igyekszik a bevitt hangokat 

pontosan úgy értelmezni, ahogyan az megszólalt. Itt elsősorban a hangok hosszúságával 

van a probléma.  

A kottagrafikánál az a célunk, hogy a zenész minél könnyebben fogja fel és játszza el az 

adott zeneművet. Ezért ilyen szempontból is át kell gondolni a lejegyzést, ismerni kell a 

hangszereket, azok hangterjedelmét, játszó hangterjedelmét, írásmódját, esetleges 

transzpozícióját, szerepét stb. 

 

A hangszínek átalakítása 

A hangfont-szerkesztő program segítségével a hangszínt, illetve a hangszer hangját át lehet 

állítani, ezáltal új hangszínt/hangszert kapsz. 

A zenei hangnak a tulajdonságai, a Hangmagasság, Hangerő, Hangszín, amely páros, 

páratlan felhangokból áll. 

Majdnem minden hangban részhangok rejtőznek, amelyeket külön nem, csak együttes 

hangszínként hallható.  

A felhangokat a hangszínben equalizer-rel lehet módosítani, amely minden wave- és 

hangfont-szerkesztő programban megtalálható. 

A hangszerek sajátosságából adódó zörejekből pl. vonó súrlódása benne vannak a 

hangmintában vagy külön hozzá kell keverni. Egyes hangszerek hangja ettől válik igazán 

minőségivé. 

A hangok az időben hangerőváltozásokon mennek keresztül, amelyet hangerő 

burkológörbével ábrázolunk. A régi ábrázolásmódban négy területre osszuk a hangot. Az 

attack = felfutás (az, amikor a hang az első megszólalástól eléri a legmagasabb hangerőt), 

decay = hangerő csökkenés, sustain = a hang tartása, release = elengedés (mi történik 

azután, pl. amikor felengedjük a keybord billentyűjét?) 
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Ma már több helyen és részletesebben is beleavatkozhatunk a hangba. Ilyenek a delay = 

késés és a hold = tartás (itt a legmagasabb rész tartásáról van szó) 

Ma a korszerű digitális hangot mintavételezéssel állítják elő. A mintákat szakemberek 

készítik el. 

 

Hangképek 

A XX. század második felében a zeneszerzők szalagos magnetofon segítségével 

hangképekkel is dolgoztak. Ezeket ma a digitális technika egyetlen billentyűhöz is hozzá 

tudja rendelni. Ez nem az automatakíséretes szintetizátorok egyujjas kísérőtechnikája! 

Végtelen lehetőségei közül néhány: 

- Fokozatos átmenet egyik hangszínből/hangszerből a másikba. 

- Hangesemény, mint hangminta (madárdal, a természet hangjai, stb.) 

Néhány szintetizátor ezeket a hangképeket valós időben képes módosítani. 

 

 

Komponálás  

Ha ezt csinálod, alkotsz, kompozíciót hozol létre. 

A kompozíció nem csak a zenében használatos kifejezés. Szinonimái: (zene)mű, 

(zene)darab, (zene)szám, (mű)alkotás, munka, szerzemény. 

Fő jellemzői, hogy van eleje és vége, tehát az időben történik és logikája van. 

 

Egyszerűbb komponálási módszerek: 

- A darab tudatos, átgondolt a lekottázása, rögzítése.  

- A darabot rögtönözzük. Kikristályosodott formáját később rögzítjük írásban.  

Mindkettő alapja az intuíció, a zenei képzelet (a hallott zenék alapján), a tudatos építkezés, a 

kísérlet és a véletlen. 

 

A zeneszerzők a történelem folyamán sokféleképpen vélekedtek a zenéről. Az igazi zene: 

- „abszolút” zene 

A forma és a zenei törvényszerűségek a meghatározók. Cél a forma és a zenei 

törvényszerűségek tökéletes megvalósítása. 

- „program” zene 

Egy felfogás szerint a zene igazi értelmét csak a zenén kívül lehet megtalálni. Ez az értelem 

nem a hangmintázatokban, és nem is ezeknek valamiféle abszolút esztétikai realitáshoz való 

viszonyaiban rejlik, hanem sokkal inkább és egyedül azokban az érzelmekben, 

eszményekben és eseményekben, amelyekre utal, így a zene szerepe az, hogy utaljon 
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valami zenén kívülire (referáljon róla) és értékét az méri, hogy mennyire sikeresen hajtja 

végre ezt a feladatát. 

- természet hangjai 

Itt a zene valamilyen konkrét dolgot próbál ábrázolni. 

- az ember és környezetének hangjai 

Légzés, szívverés, kiáltás, sírás, mozgásból adódó hangok stb. 

 

A zene elemeinek jelentése:  

Azt, hogy a zene milyen üzenetet közvetíthet, régóta foglalkoztatja a zenetudósokat. A 

megítélés koronként változik. A hagyományos zene hangszerek, énekhang közvetítésével 

üzen, s általában közvetett üzenetet.  

A XX. századtól kialakultak olyan elképzelések is, hogy konkrét hangokkal, hangképekkel is 

lehet zenét alkotni.  

A zene jelentéstartalmának megítélését egyrészt fizikai törvényszerűségekből, és az ember 

történelméből lehet megérteni. 

 

A hangok fizikai tulajdonságai és jelentése. 

 - tempó 

Ha megfigyeljük, a természetben a kicsi dolgok gyorsabban, a nagyméretű dolgok lassabban 

mozognak. 

- hangmagasság 

Hasonlót mondhatunk a hangmagasságról: a nagy dolgok mélyebbek, mint a kisebbek. 

- hangerő 

És a hangerőnél is: a nagy dolgok általában hangosabbak, mint a kisebbek. 

Az ember számára mindig fontos információhordozó a hang. A nagy testnek általában mély 

és erős a hangja, mozgása lassú. Az őskorban a nagy állat veszélyt, vagy sok élelmet 

jelentett. Ezáltal a nagyság fontossá vált.  

A mély hangot, a hangos hangot nem lehet figyelmen kívül hagyni. A természetes lassú 

tempó nem véletlen, a fontos pillanatok kísérője.  

A kismadarak magas hangot adnak, gyorsan repkednek és gyorsan változtatják 

hangmagasságukat énekükben. Az ősember számára ez a biztonságot, a könnyen 

megszerezhető élelmet jelentette. Nem véletlen, hogy a vidám, könnyed hangulatú 

zenedarabok általában gyors tempójúak. Az élettelen világ is hasonló üzenetet hordoz: a 

villámlás-dörgés a veszélyt, a vízcsobogás az innivalót stb. jelenti. 

Ma pl. a vonat, a kamion, a robbanás jelenti a nagy-hangos-fontos kategóriát. 

De ezek mind lehetnek gyorsak! Ráadásul a forma 1-es autók még rendkívül magasan 

visítanak is. Gondoljunk bele: nincs veszélyesebb, mint ha egy nagy-hangos dolog gyors. 
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Ezek az alapvető jelentéstartalmak máig érvényesek. A világ jelenségeinek üzenetét 

hordozzák a levegő rezgése által.  

A zeneszerzőnek mindig számolnia kell azzal, hogy ezek a hangüzenetek önkéntelenül 

hatnak a hallgatóra. 

 

Az emberi tevékenységből származó jelentéstartalmak "idézet". 

A használati tárgyak hangjai. Minden tárgy, amellyel valamit csinálunk, hangot ad ki. Ez a 

hang azonosítja a kibocsátóját. Gondoljunk a fékcsikorgásra! 

 

Vadászat - harc - ünnep 

A történelem során az ember öntudatlanul felhasználta a hangok természetes 

jelentéstartalmát. Ezért választotta a fontos események zeneműveiben a hangos (pl. a 

rézfúvók stb.), a mély (dobok) hangokat. 

 

Tánc – mozdulat 

Rendkívül fontos volt az állatvilágból való kiemelkedésnél az utánzás, pl. elpróbálása a 

vadászatnak. Ez nem csak hangok útján, hanem mozdulatok alapján is történt. A 

mozgásokat a tempón kívül a ritmusban, a dallamrajzolatban is ábrázolták. Ebből a 

rajzolatból alakult ki a tánczene. 

 

Valahányszor szükség van a közösség felfokozott tevékenységére - például háborúra 

készülődéskor, vagy a termékenység, a születés ünneplésekor, gyász alkalmával -, a primitív 

tánc ritmikus forgásai a közös élményben egyesítették a csoport tagjait.  

Ezek a tevékenységek olyan előnyöket is tartogatnak, amelyek elérhetetlenek a kívülállók 

számára. Ezek nyomán alakul ki a rend, a kölcsönös bizalom. 

A természet hangüzenetén kívül ezeket, az emberi zenei tevékenységből származó 

hangzásokat sem lehet figyelmen kívül hagyni a komponáláskor. 

Gondoljunk Csajkovszkij: Rómeó és Júlia nyitányára - milyen könnyen felismerhetők a 

kardpárbaj hangjai. 

 

Idézetek zeneművekből 

A zenei idézetek olyan céllal kerülnek bele zeneművekbe, hogy felidézzenek hangulatot, 

érzéseket, történeti kapcsolódásokat. 

Pl. Csajkovszkij: 1812 nyitányában a Marseilles, vagy Erkel: Ünnepi nyitányában a magyar 

Himnusz és Szózat motívumai. 

Sokszor előfordul, hogy egy már ismert ritmus, dallam, vagy forma kerül bele egy zeneműbe, 

azzal a célzattal, hogy visszaidézzen egy hangulatot, tartalmat. A célja az összehasonlítás, a 

megerősítés, azonosítás. 
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Improvizáció  

Az improvizáció, a rögtönzés első hallásra a laikusnak talán azt jelenti, hogy a rögtönzött 

zene az éppen akkor és teljesen előzmény nélkül ugrik ki a zenész fejéből. Nos, ez nem így 

van! 

A hangszeres/énekes improvizáció a gyakorlatból indul ki.  

Feltételei (a jó zenei adottságok mellett):  

- a zenei képzelet (sok zenehallgatás, zenei memória)  

- a skálák és különböző formáik készség szintű ismerete (hangszeres órákon tanulod meg!) 

- motívumkészlet (saját magadnak kell kialakítanod) 

- formaérzék (a formatan és a gyakorlat alakítja ki) 

- összhangzattan tudás  

 

 

Kreatív gyakorlatok 

 

Komponálási gyakorlatok  

„Írd újra!” Hallgattassunk meg egy rövid zeneművet vagy részletet egyszer és ennek alapján 

hasonló dallamot, részletet komponáltatni. Vagy egy korábban játszott, de már emlékezetből 

kiesett darabot újra komponáltatni. Utána összehasonlítani az eredetivel! 

 

Meglévő darab hiányzó részletének pótlása  

 

Dallam 

Dallamformálás 

Három lehetőségre lebonthatjuk a dallamformálást: (műfajtól és stílustól független 

szempontok alapján) 

- Hangzatfelbontás (funkcióhoz kötődő fontos hangok) 

- Átmenet az akkordhangok között (fontos pillanatok között) 

- Díszítések (akkordhangok körül) 

Hangsúlyos helyre, (fontos pillanatra) függőlegesen nézve, akkordhangok (fontos hangok) 

kerüljenek. 

 

Hangzatbontások 

Megadott harmóniasorra játszunk / írunk hangzatbontásokat!  
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Akkor is elképzelhetők akkordok, ha azok ténylegesen nem szólalnak meg. Az egy szólam 

nem csak akkor idézi fel az akkordot, amikor felbontást játszik, hanem a közeli hangsúlyos 

helyen lévő hangok is. 

 

Átmenőhangok 

Az összefüggést az átmenőhangok és az akkordok között a hangsúlyos helyre akkordhangot 

szabály jelenti. Előfordulhat, hogy átmenőhang díszítésbe megy át, nehéz kettéválasztani a 

dallamalkotási módot. 

Az átmenőhang két, vagy több hangsúlyos helyen lévő akkordhangot köt össze. Végső soron 

ezek a skálák. Később átmenő motívumokról is beszélünk. 

 

Díszítések 

A késleltetések és előlegzések hangsúlyos helyen helyettesítik az akkordhangot. 

Megjelenésük feloldásra váró disszonanciát okoz. 

 

Váltóhangok 

Az előke, utóka, körülírás, trillák tulajdonképpen a függőleges gondolkodásban megjelenő 

akkordhangot írja körül. 

 

Orgonapont gyakorlatok 

A kifejezés az orgona pedáljáról kapta a nevét. Az orgonapont lényege, hogy hosszabb időn 

keresztül ugyanaz a hang szól. Általában a hangnem alaphangja, vagy kvintje. Fölötte a 

szólam, néha függőleges összefüggés nélkül bontakozik ki.  

Nagyon jó formai összetartó erő, ezért minden stílusban szívesen alkalmazzák a szerzők. 

A leggyakoribb a basszusban játszott orgonapont. 

 

Formai elemek építése 

A darab építésénél figyelembe kell venni két ellentétes dolgot. Legyen változatos a 

motívumkészlet, ugyanakkor viszont szétesik, ha soha nem használunk benne 

azonosságokat. Az azonosság jóval többször kell, hogy legyen! 

A kettősség, az azonosság és a különbözőség egyidejű megtartásában segítenek a 

következő lehetőségek. 

 

Variálás, figuráció 

A variálással a már kitalált motívumot, dallamot, az azonosságot lehet színesebbé, 

érdekesebbé tenni. A figurálás egyfajta variálás, „valamely dallam vagy szólam ritmikus 

élénkítését jelenti, átmenő és váltóhangokkal, „előlegzett” és késleltető hangokkal vagy 

hangzatfelbontással” 
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A variálásnál fontos, hogy felismerhető maradjon az eredeti dallam.  

 

Transzformálás 

A transzformálás az, amikor egy motívumot, dallamot vagy dallamrészt más környezetbe 

helyezünk, - például a kvintváltós népdalok A5 sora. 

Nagyobb változás okoz, ha más hangról kezdve építjük a motívumot, a hangközrend 

megtartása mellett, vagy a dúr motívumot, mollban, a mollt dúrban helyezünk el. 

Nagy változást okoz:  

- a tükörfordítás, amikor a motívumot, dallamot vagy dallamrészt ugyanarról a hangról 

kezdve, de ellentétes irányú hangközrenddel építjük fel,  

- a rákfordítás, amikor a motívumot, dallamot vagy dallamrészt az utolsó hangtól kezdve 

visszafelé építjük fel, 

- a ráktükör fordítás, amikor a motívumot, dallamot vagy dallamrészt az utolsó hangtól 

kezdve visszafelé és ellentétes irányú hangközrenddel építjük fel. 

 

Átalakulás 

Egy bizonyos bonyolultsági szintről akarunk eljuttatni egy másik szintre egy motívumot vagy 

kisebb formai egységet. Ehhez konkrétan tudnunk kell hová akarunk eljutni. 

 

Fejlesztés 

Az átalakulás végtelenül sokféle és változatos zenei elemet használhat fel. 

A fejlődés pl. hangmagasságban vagy/és ritmikai sűrítésben történhet. 

A fejlesztés előfordul a variálásnál is. Itt az azonosság megtartása mellett bonyolódik, 

sűrűsödik a zenei anyag. 

 

Leépítés 

A fejlesztés fordítottja. 

 

Improvizálási gyakorlatok  

Visszajátszás, ismétlés - a rögtönzés előkészítése 

 

Meghatározott hangokból történő visszajátszás 

Pl. A tanár először csak egy egyszerű három hangból álló frázist játszik elő, a növendék azt 

visszajátszza. Először ajánlatos 2/4-ben. 

Később ezt az intervallumot fejleszti, eljut a pentaton, illetve a diatonikus skálákig, a 3/4, a 

4/4, a 6/8, illetve képesség szerint két ütemes motívumig. 
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Folyamatos elő és visszajátszás (szimultán a hallottakkal) 

Pl. A tanár itt is először csak egy egyszerű három hangból álló frázist játszik elő, majd 

folyamatosan mindig másikat. Azt a növendék a tanár által meghatározott időkéséssel 

visszajátszza. Először 2/4-ben. 

Ajánlatos először a fél, később az egész ütem késés. 

Később ezt az intervallumot fejleszti, eljut a pentaton, illetve a diatonikus skálákig, a 3/4, a 

4/4, a 6/8, illetve képesség szerint két ütemes motívumig. 

 

Variált visszajátszás 

Pl. A tanár először csak egy egyszerű három hangból álló frázist játszik elő, a növendék azt 

variálva visszajátszza. Először ajánlatos 2/4-ben. 

Később ezt az intervallumot fejleszti, eljut a pentaton, illetve a diatonikus skálákig, a 3/4, a 

4/4, a 6/8, illetve képesség szerint két ütemes motívumig. 

 

Kérdés-felelet 

Pl. A tanár először csak egy egyszerű három hangból álló frázist játszik elő, azt a növendék 

a tanár által meghatározott módon, általában a kérdésre válaszként, egyszerűen variálva 

játszza vissza. Fontos valamilyen szintű azonosság. TÉGLA! Dallami, ritmikai. 

Később ezt az intervallumot fejleszti, eljut a pentaton, illetve a diatonikus skálákig.  

 

Ellentét 

Pl. A tanár először csak egy egyszerű, pár hangsorból álló frázist játszik elő, azt a növendék 

a tanár által meghatározott módon, a játszott motívummal ellentétesen: hangulat, 

dallamvonal, dallamsűrűség, ritmus stb. játszza vissza. 

Később ezt az intervallumot fejleszti, eljut a pentaton, illetve a diatonikus skálákig.  

 

Dallamvezetés gyakorlatok 

A dallam fokozatosan emelkedhet vagy süllyedhet, mint a régi stílusú népdalokban, ám a 

legnehezebb – főleg hosszabb részt tekintve – az egyensúly megteremtése. Az egyensúlyt 

legkönnyebben hullámzással hozhatjuk létre. A basszus szólam legtöbbször ellenmozgást 

végez, amely a többi szólammal együtt hozza létre az egyensúlyt. 

 

Hullámzás, egyensúly 

A dallam-improvizációnál és a komponálásnál egy jól használható feladat. Ha megfigyeljük a 

legtöbb dallam (hosszabb részt vizsgálva) hullámzó mozgást végez. 
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Szabad improvizáció 

Két formát fogalmazunk meg így: 

A kötetlen metrumú és szabad ritmusú rubato improvizációt. 

Azt az improvizációt, amikor már nem adunk meg szempontokat. Itt már az eddig tanultak 

alapján szabadon dönthetsz az egyes megoldások között, illetve szabadon keverheted 

azokat. 

 

Hangszerelési megoldások  

Szólamok hozzáadása 

A zenealkotásnak másik módszere. Két fajtája van: homofon, ahol egy dallamnak a 

kísérőszólamok alá vannak rendelve; polifon, ahol minden szólam egyenrangú. 

 

Egyszólam 

A zene megszólalásának egyik módszere. Egy szólammal is lehet akkordokat, sőt még több 

szólamot is érzékeltetni. 

 

Többszólam 

Több szólam esetében a szólamok mozgása lehet párhuzamos vagy ellentétes. 

Az első két évben csak a homofon zenével foglalkozunk. 

Gyakori párhuzamos mozgás a terc- vagy szextpárhuzam, a kürtmenet. A párhuzamos 

mozgások leginkább a dallamot egészítik ki, míg az ellentétes mozgások az alsó szólamban 

funkciós vagy kiegészítő szerepet játszanak. 

 

Kétszólam 

A két szólam, ha párhuzamos mozgású, akkor valószínűleg dallami kiegészítő szerepet 

játszik. Ellentétes mozgás esetén funkciós feladatot lát el.  

Többszólam 

Kettőnél több szólam esetén általában az alsó szólam a basszus, a középső kísérő, a felső a 

dallamot játszza. A szerep néha megváltozhat! 

 

Basszus 

 A basszus szólamról a fontossága miatt külön kell szólnunk. 

A legalsó szólam a basszus. Meghatározza a felette álló szólamokkal együtt a funkciót (T, D, 

SD) A metrum megvalósulásában is fontos szerepe van. 

A dallammal általában ellentétes mozgású. 
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Unisuno 

Olyan hangszerelési fogás, ahol minden hangszer akár oktáv különbséggel ugyanazt a 

dallamot játszza. A legnagyobb fokozás egyik lehetősége. 

 

Ostinato 

A legegyszerűbb kísérési forma. Egy ritmus, ritmusképlet ismétlődését jelenti. Formai 

összetartó ereje van.  

 

Szünet és generál pausa 

Fontos szerepe, hogy általában tagolja a zenei részeket. Helyet hagy a többi szólam 

kibontakozásának. 

Sok híres zeneszerző szerint a „szünet a legszebb zene”. A generál pausában a hallgató 

fejében/képzeletében folytatódik a zene. Rendkívül hatásos formai, hangszerelési elem. 

 

 

Összhangzattan  

Az összhangzattan szabályainak ismerete a feltétele annak, hogy megsérthessük őket! 

Ehhez meg kell ismerni a zene elemei közötti egyensúly és a harmónia megteremtésének 

tudományát. Ezt legjobban az úgynevezett „bécsi klasszicizmus” tudja. 

Mi köze ennek a mai zenéhez? Bármelyik zene, amelyik tartalmaz egyensúlyra törekvést, 

levezethető a „klasszikus összhangzattanból”. 

Az egyensúly és harmónia ellentéte: a folyamat, az ellentét és végül a káosz. 

A káosz azért nehéz, mert figyelni kell, nehogy valami egyensúlyban lévő dolog jöjjön elő. 

Tehát megint csak ismerni kell az egyensúlyt, a harmóniát. 

Az egyensúly, harmóniára való törekvés elmélete nem egy ember által kitalált fikció, hanem 

fizikai törvényből vezethető le. Az entrópia törvénye hozza létre a felhangokat, amely 

vizsgálatának tanulságai az összhangzattan tanulmányok alapjai. 

A tilos párhuzamok, a tilos kettőzések mind-mind ebből következnek. 

 

A legalapvetőbb szabályok 

- Tilos az oktáv és a kvint párhuzam! 

- Tilos a szeptimkettőzés! 

- Nagyon kerülendő a terckettőzés a főakkordokban! 

 

Elvek 

- Legkisebb lépés elve (a közös hangot tartsuk meg!). 
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- Ellenmozgás elve. 

 

A funkciók 

T=megérkezés, D=feszültség, izgalom, SD=más (feszültség, izgalom) 

 

Jelölések: 

Fokszámok: I fok, II fok stb. a VII. fokig.  

Akkordmegfordítások: I6, I4/6 stb.  

 

 

Formatan 

 

A forma 

Az a dolog, ami összetartja az alkotást. Hasonlítsuk egy épülethez! 

- motívum (tégla)  

- frázis (fal)  

- forma (épület)    

A "zenei épület" is hasonló téglákból épül fel. Logikusan összefüggő elemekből áll.  

Jellemző rá, hogy fellelhetők benne a természet arányai, leginkább a szimmetria és néhol az 

aranymetszés. 

 

A zene anyagának a tagolás ad formát. 

A tagoló művelet nem más, mint a zenedarab megformálása. Folyamatosság és tagolás 

olyan minőségek, melyek egymást feltételezik. Részek együttese az egész. A zene időben 

lezajló folyamat. 

A tagolás legvégén a motívum található, mely a zene legkisebb tovább nem tagolt része.  

A tagolást metszetek, (cezúrák) végzik. A cezúrák többfélék lehetnek, melyek rendszerint 

együttesen végzik a tagolást: ritmikai cezúra (a mozgás megállása), dallami (kiugró magas 

hangra érkezés, alaphangra érkezés), harmóniai (domináns funkción való félzárlat), 

dinamikai (forte-piano szakaszok váltakozása), hangszínbeli (énekszólam belépése, 

hangszerszóló belépése, vagy kiválása versenyműből) stb. 

 

„A zene kizárólagos funkciója az, hogy az idő folyásának szerkezetet adjon és rendet tartson 

benne, ... a zene az idő permutációjának művészete”.(Igor Stravinsky ) 
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Az, hogy szépnek találunk egy kompozíciót – megérint – abból fakad, hogy felfedezzük 

önkéntelenül ezeket a formákat, amelyek segítenek felismerni, megjegyezni a darab 

logikáját, tartalmát. Ébren tartják az érdeklődést.  

A zeneszerzők a történelem során rájöttek, hogy melyek azok az ideális formák, formai 

elemek, amelyek a hallgatók számára a zeneértést elősegítik. 

 

A zene alapelemei 

A hang 

A hang, a hangzat, a hangsorok végül is olyan fizikai, matematikai törvényekre vezethetők 

vissza, amelyek az egész világ működésére jellemzők. 

 

A zenei hang 

A forma legkisebb alkotóeleme lehet egyetlen hang, illetve akkord. Dalok esetében, mikor a 

zeneszerző nem ír előjátékot előfordul, hogy a művet egyetlen hang, vagy akkord indítja,  

 

A zörej 

A hangszerek járulékos hangjai 

A természet hangjai 

Az emberi tevékenység, a tárgyak hangjai. 

 

A ritmus 

A folyamatos (a zenében leginkább egyenletes) idő felosztása általában kétfelé. Sokszor 

háromfelé. Ritkán öt-, hétfelé stb. Az osztódásnál a kétfelé az alapértelmezett. 

A hangok ritmusképletekbe, a ritmusképletek együtt a dallammal nagyobb formai 

egységekbe szerveződnek. 

A zenében minden ritmus. Még egy hang is, csak az olyan gyorsan rezeg, hogy külön nem 

halljuk a rezgéseket, kivéve az egészen mély hangokat. Csak ritmusból is lehet jó zenét 

készíteni! 

 

A metrum 

Lüktetés. A zenei hangsúlyok szervező egysége, mértékegysége. 

A zene időben lezajló folyamat. A folyamatosság ritmikai megoldása az, hogy a szerző az 

egymást követő hangokat egyenletes lüktetésű csoportokba illeszti. Az egyenletes lüktetés a 

metrum, a lüktetés csoport az ütem.  

Az ütem fogalma lényeges a zenei forma elemzésénél, mert az ütem lesz a részek 

terjedelmének mértéke. 

A metrikai hangsúly helye az ütem kezdete (ütemsúly). 
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Az írott ütembeosztás nem mindig hű képe az elhangzott zenének. Nincs valódi ütemsúlya 

annak az írott ütemnek, melynek anyagában az előző ütemhez képest nincs sem dallami, 

sem ritmikai, sem harmóniai elmozdulás. A metrikus ütemsúly és a zenei elmozdulás helye 

különböző. Így, beszélhetünk a továbbiakban kisütemes, nagyütemes írásmódról, illetve, ha 

az ütemek számának oldaláról vizsgálódunk, kis- illetve nagyperiódusról.  

 

A motívum 

A motívum a legkisebb értelmes zenei egység, általában dallami, egység, tipikus és jól 

megjegyezhető képződmény. Az önállósodáshoz való ereje határozza meg: ismételhető, 

tovább fejleszthető. 

 

Motívumnak nevezzük azt a legkisebb összefüggő dallami és ritmikai kombinációt, amelyik a 

dallami és ritmikai határozottság sérelme nélkül tovább nem bontható. 

A zene anyagának a legkisebb, tovább nem tagolt része, melybe legalább két ütemsúlyt 

magába foglaló anyag tartozik: a motívum. Együtemnyi részek ehhez képest motívum-íznek 

minősülnek, minthogy egymással, párosával, ritkábban hármasával alkotnak egy motívumot. 

 

A motívum a zene legkisebb értelmes zenei egysége. Általában két egymásnak feszülő, 

ellentétes karakterű motívum ízből áll, melyek egymást kiegészítik. 

A definíciók sokfélesége tanúsítja, hogy a motívumok elkülönítettsége sokszor nehezen 

határozható meg. Mindig az adott zenetörténeti korszakon belül, egy adott mű elemzésekor 

határozható meg terjedelme, dallami, ritmikai, paramétereivel. 

A klasszikus zeneművekben a motívum gyakran kétütemes.    

A frázis 

Frázis: zárlattal végződő formai egység. Terjedelme klasszikus értelemben 4 ütem, végén 

domináns kadenciával - félzárlat, V fok - zenei kérdés 

végén tonikai kadenciával - egész zárlat, I fok - zenei válasz. 

 

A mondat (zenei mondat) 

Egyetlen ívű, vagy szakaszosan épülő, zárlattal végződő zenei gondolat. Kiegészítést nem 

igényel. Építkezési szisztémája szerint szerkezete nyitottabb a periódusnál. Ütemszámát 

tekintve bármilyen hosszúságú lehet, a zeneszerző elképzelése szerint. 

 

A periódus 

Egymást kiegészítő, különböző kadenciájú zenei frázisokból álló szerkezeti egység. A 

klasszikus periódus kétrészes - előtagból és utótagból álló zenei forma. Zenei kérdésre adott 

zenei válasz. Az előtagra válaszol az utótag. Formatanilag zárt szerkezetű. 
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Sorszerkezet 

A zeneművek egy része nem a szokásos periodizálás szerint épül fel. Ha megfigyeljük a 

szerkesztés módját, itt zenei szakaszok logikus egymásutánja alkotja a formát.  

Így építkeznek a népdalok is. Soraikat határozott dallami és ritmikai metszetek határolják. A 

népdalfeldolgozások nagy része követi a népdal sorszerkezetét a formálásban.  

A népzenei ihletésű zeneművek - Chopin mazurkái, polonézei - gyakran ezt a szerkesztési 

elvet követik. A bécsi klasszikus dalok egy része így elemezhető. A romantika, Schubert is 

használja a sorszerkezetet. 

 

Természeti arányok 

Szimmetria, arányosság 

A legszembetűnőbb és leggyakoribb forma. Legtipikusabb esete a periódus.  

 

A funkciók formatani értelmezése 

A domináns-tonika kapcsolatot úgy kell elképzelnünk, mint feszültség-oldást. Ebből az 

következik, hogy egy nagyobb feszültség után egy kisebb is a D-T hatást keltheti. Alapvető 

azonban, hogy az oldódás valamilyen logikai folyamat részeként történjen. 

A domináns-tonika-szubdomináns funkciókat a nagyobb formai egységeknél is lehet 

értelmezni. 

Általában!!! a zenedarab a tonikai funkciónak megfelelő formában fejeződik be. A csúcspont 

leggyakrabban valahol a darab középrészén, de mindenképpen a vége előtt helyezkedik el. 

Ezt a csúcspontot, mint dominánsot (vagyis feloldást kívánó disszonanciát) képzeljük el.  

Természetesen vannak kompozíciók, amelyek disszonanciával kezdenek, vagy 

disszonanciával záródnak. Azonban, ha az elején kezdődik így, akkor képzeletben 

előzményt képzelünk; ha a befejezés disszonáns (domináns), akkor folytatást, lezárást 

kívánunk.  

 

Előadásmódok 

A frazírozás 

A hangok eljátszásánál az előadási mód, a frazírozás irányulhat a hangok hosszúságára 

(staccato, tenuto, legato, portato stb.), az erejére (piano, forte, mezzoforte stb.), az időbeli 

történésekre (crescendo, decrescendo, ritartando, ritenuto, stringendo stb.)  

A frazírozás minden hangszernél más és más lehet. Ezt a hangszer adottságai határozzák 

meg. Ugyanígy koronként is más és más frazírozást igényel a zene. 
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A számítógépes zene miniszótár 

 

Aftertouch 
billentyű-utánnyomás érzékeny klaviatúra, amelyhez különféle 

kontrollfunkciókat lehet rendelni 

Analóg 

a hangot teljes egészében, minden momentumában visszaadja 

(korlát az erősítő és hangfalrendszer minősége), ilyen az élő hang 

is 

arranger (hangszerelő) kíséretet ad hozzá 

Audio analóg hangról készült felvétel 

Bank ahol a hangszín/hangszerkészleteket tároljuk 

Bar ütem 

Barline ütemvonal 

Beat metronóm ütés 

Chorus 
effektus, amely olyan hatást vált ki, mintha a hangszínből 

egyszerre több szólna 

Clef kulcs 

Controller 
olyan eszköz, amellyel módosítani lehet a megszólaltatott hang 

meghatározott tulajdonságát 

delay hangkésés 

Demo bemutató 

Devices készülék (hangkártya, szintetizátor) 

Digitális 
a valóságos hangból meghatározott időintervallum alatt 

meghatározott mennyiségű mintát vesz és játszik le 

Edit/or szerkesztő 

Effect hatás (többnyire akusztikai) 

EQ. equileizer 

Event, List Editor lista szerkesztő  

Fade In fokozatosan felerősödik 

Fade Out fokozatosan elhalkul 

filter szűrő 

insert hozzáadás 

Instruments hangszerek 

Internal sound belső hang, hangkártya 

Key Signature előjegyzés 

keyboard billentyűzet 

Layout elrendezés 

Line in (input) vonal bemenet, audió zenei anyag bevitelére szolgáló port 
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Line out (output) vonal kimenet, audió zenei anyag kivitelére szolgáló port 

Lines vonalrendszer 

Lyrics dalszövegek 

Merge egybeolvad 

MIDI 

Music Instrument Digital Interface rövidítése. A hangforrás egy 

külső vagy belső szintetizátor, sampler, amely digitális utasítások 

alapján szólaltatja meg az általa keltett hangot 

MIDI csatorna 

(channel) 

ezen közlekednek a midi-események (hang eleje, vége, ereje, 

hangszíne, kontroll-parancsok stb.) szabvány szerint 16 van belőle 

MIDI-portok In-(bemenet), Out-(kimenet), Thru-(átengedi az információkat) 

Mixer 

itt virtuális keverőpult, amely a lejátszott zenei anyag keverésére, 

virtuális akusztikai környezetbe való helyezésére, játék közbeni 

manipulálására szolgál, néhány programban a keverő 

változtatásait rögzíteni lehet 

Multitimbral hány MIDI-csatornát tud kezelni a készülék 

Mute elcsendesítés, ideiglenes kikapcsolás 

Noise Gate zajszűrő 

Normalize optimális értékre állít 

Note hangjegy, jegyzet 

Panorama elhelyez a sztereó térben 

Patch 
van ahol hangszínt/hangszert jelent, van ahol hangszer-

összeállítást 

Pattern 
néhány MIDI-szerkesztő programban egy sávba felvett, elkülönült 

(hasábokban) zenei anyag, a jazz-ben motívumot is jelent 

Performance előadásmód 

Piano roll hasábszerkesztés 

Pitch Shift hangmagasságot korrigál 

Polyphony/polifónia 
hány hangot képes egyszerre megszólaltatni a hangkártya vagy a 

szintetizátor 

Pool készlet 

Process eljárás 

Program néha a szoftvert, a zenei szoftverben a hangszín/hangszert jelenti 

Quantize megadott ritmus érték alapján pontosítja a felvett zenei anyagot 

record felvétel 

Reverb zenget 

sample minta (hangminta) 

Score kotta 

sequencing ismétlő funkció 
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Settings beállítás  

setup felépítés 

solo Egyedül játssza le 

Sound Font 

(sound=hang, font=betűkészlet/karakterkészlet, itt 

hangszín/hangszerkészlet) egy speciális fájl, amely megfelelő 

hangkártyába töltve új hangszerként tud működni 

Soundcard hangkártya 

Staff partitúra 

Staves kotta sor 

stereo-mono kétoldali - egyoldali hangzás 

Surround többdimenziós akusztikai környezet 

Time Signature ütemmutató 

Track sáv, ahol a felvételt tároljuk 

Transpose transzponálás 

Tuplets triolák és egyéb osztott értékek 

Values érték 

Velocity egyéni hangerő 

Voice hang, énekhang, szólam 

 

 

 

 


