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Mielőtt ezt a cikket befejezném, álljon itt az a beszélgetés, amit szü-
lőkkel, gyerekekkel folytattam: Hogy is van az, hogy mindenki, minden-
nap énekel?

Egymás szavába vágva mesélték. „Reggel ¾ 8-ra jövünk az iskolába 
és akkor felmegyünk az osztályunkba. Lepakolunk, majd párba állunk, 
mindenki elcsendesedik, mert 7.50-kor megszólal a csöngő, akkor a nagy 
lányok furulyahangjának kíséretében elindulunk az Aulába. Legelöl 
mindig két első osztályos megy. Ha összegyűltünk énekelünk, felolvas-
sák az aznapi evangéliumot. Megemlítik a nevét, ha van aznap születés-
napos közöttünk, vagy történt valami örömteli esemény. Közben ismét 
énekelünk a nagy lányok vezetésével. Mindig marad néhány szülő is ott 
velünk. Majd csengőszóra felvonulunk a termeinkbe és elkezdődik  
a tanítás.”

Így kezdődik mindennap énekszóval a tanítás – a Pannonia Sacra 
Általános Iskolában .

Befejezésül az iskola énektanára, karnagya Blazsek Andrea szavait 
idézem: Magunkból ajándékozunk valami szépet, nemeset másoknak, 
hogy gazdagodhassunk valamennyien.

Márkusné Natter-Nád Klára

Zenés ötletek 
Országos Zenepedagógiai Konferencia,  

ELTE Tanító és Óvóképző Kar
2018. január 25.

Immár nyolcadik alkalommal került megrendezésre az ELTE Tanító- és 
Óvóképző Kar Ének-zenei Tanszékén a zenepedagógiai konferencia.  
A szervezők „Zenés ötletek” címen hirdették meg az országos ren-
dezvényt, melynek előadásai elsősorban kisgyermek nevelőknek, óvóda- 
és alsó tagozatos pedagógusoknak szólt. 

A konferenciát dr . Márkus Éva habil. egyetemi docens, megbízott dé-
kánasszony nyitotta meg. A résztvevőket dr . Döbrössy János habil. egye-
temi docens, az Ének-zenei Tanszék vezetője üdvözölte köszöntő beszé-
dében. Kiemelte, hogy a 15–20 perces előadások – melyeket nagyrészt a 
Tanszék oktatói tartottak – a zenepedagógia különféle területeire enged-
nek bepillantást. A programot közös éneklések színesítették, melyek 
nemcsak az előadások között hangzottak el, hanem több előadó is így 
kívánta bevonni hallgatóit a fél napos rendezvénybe. Dr . Kismartony 
Katalin habil. egyetemi docens, a konferencia moderátora oldott han-
gulatban vezette le az eseményt.
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A bölcsődés korosztály számára szólt Hegedűsné Tóth Zsuzsanna  
tanársegéd, doktorandusz Babaszínház című előadása, melyet Csóka 
Eszterrel közösen állítottak össze. A legkisebb korosztály számára 
létrehozott Babaszínház kezdeményezés 1996-ban Norvégiából indult 
el, melyben főleg hangokra és játékra épülő foglalkozásokat mutattak 
be. A nagy sikerre való tekintettel 2003-2006 között megszületett egy 
nemzetközi kezdeményezés, a Glitterbird-Art for the Very Young, az első 
csecsemőszínházi projekt, melyben a Kolibri Színház is részt vett. Ennek 
köszönhetően alakult meg 2005-ben a TODA – csoda gyereknyelven – 
melyet hazánkban is lehetett látni. Hegedűsné Tóth Zsuzsanna megis-
mertette a közönséggel a babaszínház sajátosságait, mely a négy évnél 
kisebbek legelső színházi élménye. Nagy hangsúlyt kapnak a színészek 
törekvései, miszerint a kicsik érdeklődését, érzelmi megnyilvánulásait 
elsősorban mozgással, hangefekttel és zenével próbálják meg fent tarta-
ni. Magyarországon több városban – Békéscsabán, Győrben, Veszprém-
ben, Kecskeméten és Budapesten – tartanak babaszínházakat. Ezek az 
előadások nemcsak a kicsiknek, hanem az őket kísérő bölcsődei gondo-
zók és szülők számára is élményt jelentenek! 

Szintén a bölcsődéseket célozta meg az Élő népzene a bölcsődében 
zenés bemutató. Tárnoki Erzsébet az Óbudai Egyesített Bölcsődék intéz-
ményvezetője a Budapest III. kerületében immár ötödik éve működő, 
az önkormányzat által támogatott népzenei foglalkozások létrejöttéről 
és működéséről beszélt. A kerület három bölcsődéjében hetente egy al-
kalommal, 40 perces élő népzenei foglalkozást tartanak. Ennek megva-
lósulásában Csoóri Julianna kisgyermek nevelő és népzenész járt élen, 
aki később a program vezetője lett. A közönség ízelítőt kapott a bölcső-
dei népzenei foglalkozásokból, melyekben hangsúlyt helyeznek a zene 
megszerettetésére, a különböző hangszerek megismertetésére, valamint 
a zenében gyökerező közösségi élmények átélésére. A gyerekek szülők 
nélkül, a kisgyermek nevelőkkel közösen vesznek részt ezeken a foglal-
kozásokon. Csoóri Julianna énekét a Kerek Együttes muzsikusai hege-
dűn, brácsán, bőgőn és cimbalmon kísérték, majd a közönséget is be-
vonták az éneklésbe. 
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Szabadi Magdolna tanársegéd, doktorandusz a Zeneterápiás pszicho-
drámáról tartott előadást. Először a zeneterápia elméleti hátterét és spe-
ciális eszközrendszerét ismertette, majd kifejtette a pszichodráma – nem 
tudatos lélektani tartalmaink, azaz érzéseink, emlékeink, indulataink 
– játékkal történő megjelenítéséi formáit. A játszás központi szerepe 
meghatározó a módszerben, hiszen a homo ludens az emberi önkifejezés 
ősi formáitól kezdve a magyar népi játékokig megjelenik a fejlődésben. 
Szabadi Magdolna ismertette a módszer felépítését, a célcsoportot, az 
eszközöket, a munkafázis szakaszait és a különböző technikákat. Elő-
adása végén két technikát, az ambivalenciát és a folyékony szobrot mu-
tatta be egy kollégájával, melyet hangadások kísértek és mozdulatok 
jelenítettek meg.

Az óvódai zenei neveléshez kapcsolódott Sapszon Borbála Játék  
a zenével című könyvének bemutatása. Az „élménybeszámolónak” is 
értelmezhető írás, melyben a szerző a bölcsődei és óvodai foglalkozáso-
kon bevált ötleteit veszi sorba a Bethlen Gábor Alapítvány által 2013-ban 
jelent meg. A Kínától az Egyesült Államokig 4000 példányban, magyar 
nyelven, a külhoni magyarok számára kiadott könyvben a gyakorlatban 
kipróbált és jól bevált játékos tevékenységek vannak csokorba szedve.  
A szerző bemutatja hogyan lehet különböző eszközökkel – bábok, rit-
mushangszerek, játékok, kislabda – színesíteni a gyerekekkel való zenei 
fejlesztést, és sokféle élethelyzethez kínál ötleteket, játékos feladatokat. 
A könyvhöz tartozik egy CD, melyen mondókák és dalok szerepelnek, 
közreműködők a Kodály Zoltán Kórusiskola 2. osztályos tanulói, vala-
mint Ökrös Csaba népi hegedűn. 

Kisiskolásokkal tartott bemutató foglalkozást dr . Szesztay Zsuzsa ad-
junktus. Kurtág: Játékok címmel az ELTE Gyertyánffy István Általános 
Gyakorló Iskola harmadik osztályos tanulóival (tanáruk Mihalovics Csilla 
vezető énektanár) mutatott példát arra, hogyan lehet a kortárs zenét 
közelebb hozni a gyerekekhez. Bizonyára sokan tapasztalták már, hogy 
a kortárs zenével való ismerkedés, annak könnyebb megértése, valamint 
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megszerettetése nehéz feladat elé állítja a pedagógusokat. A bemutató 
foglalkozás a gyerekek nyitottságára, játékosságára, mozgékonyságára 
és kreativitására épült. Szesz tay Zsuzsa a zongorán természetes módon 
használta a Kurtág által alapelemként használt technikai elemeket. Te-
nyérrel, könyökkel, alkarral szólaltak meg részletek, melyeket a tanulók 
mozgással imitáltak, kottaképpel követtek, sőt ők maguk saját kompo-
zícióikat mutatták be. A bemutatón példát láthattak a résztvevők arra 
is, hogyan kapcsolható össze egy mondóka Bartók és Kurtág egy-egy 
zongoradarabjával. 

Alsó tagozatos gyerekekkel megvalósult különleges kezdeményezésről 
számolt be dr . Asztalos Bence egyetemi adjunktus, aki Performance kí-
sérletek egy negyedikes osztályban című nemzetközi oktatási-művészeti 
együttműködést ismertetett. Négy ország – Németország, Franciaország, 
Csehország és Magyarország – részvételével, az Erasmus+KA 2 Stratégiai 
partnerség szektorközi együttműködés keretein belül megvalósuló 
projektjébe kapott betekintést a közönség. Az együttműködés célja, 
hogyan lehet az ének-zene oktatásban a gyerekek kreativitását és 
vállalkozókedvét fejleszteni? A felmerülő ötletek közül a magyar 
résztvevők a vonósnégyest, mint „kis zenekart” használták a gyerekekkel 
való kommunikáció eszközéül. A „Kis karmesterek” program több 
lehetőséget kínált a vállalkozó szellemű negyedik osztályos tanulók 
számára. Asztalos Bence több videó bejátszásban mutatta be, hogyan 
valósult meg a program a muzsikusok és a tanulók között. 

A kisiskolás korosztályban megvalósítható zenehallgatás és kreatív 
zenei ötletek köré épült Bánki Vera főiskolai docens Humor, játékosság, 
rejtélyek című előadása. Az előadó a zene, a képzőművészet és a költészet 
szoros kötelékére, valamint titkok és fejtörők megválaszolásának játékos 
megfejtésére irányította a közönség figyelmét. Chagall: Sárkány című 
festményét egészében és részleteiben megvizsgálva különböző zenei és 
társművészeti impulzusok villantak fel. A résztvevők megtapasztalhatták, 
hogy különféle asszociációs játékokkal hogyan lehet az egészből a 
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részletek felé közelítve játékosan zenélni és énekelni. Bánki Vera 
előadását videó bejátszások és zenei felvételek gazdagították. 

Dr . Kismartony Katalin az előző előadáshoz kapcsolódva Dohnányi 
Ernő és Sáry László a Zene-játék c. könyvekben bemutatója a kisisko-
lások ötletes zenehallgatását célozta meg. A Bánki Vera és Kismartony 
Katalin által írt Zene-játék c. könyv (megjelenési évek: 1999, 2001, 2005) 
alsó tagozatos gyerekek számára készült, melyben a hagyományos ének-
órák típus feladatait egészítették ki a „nem zene világából” való ötletek-
kel. Az előadás alatt a könyvben zenehallgatási anyagként feldolgozott 
Dohnányi részletek – Ünnepi nyitány, Változatok egy gyermekdalra Op. 
25 – csendültek fel. Ezekben a művekben olyan dal részletek vannak 
játékosan elbújtatva, melyeket a kisiskolások is szívesen énekelnek, így 
jól használhatóak zenehallgatáshoz. Kismartony Katalin a könyv meg-
jelenését megelőzően a Muse program kísérleti szakaszában együtt 
dolgozott Sáry László zeneszerzővel. A gyerekekkel való közös munka 
eredményeit is magában foglalja Sáry: Kreatív zenei gyakorlatok c. 
könyve. A közönség az előadás végén a húsz évvel ezelőtti, stúdióban 
készült videó felvételekből láthatott néhány izgalmas, nemcsak zenészek 
számára használható kreatív zenei játékot.

Dr . Döbrössy János tanszékvezető Elfeledett példaképek: Deák-
Bárdos György címmel a méltatlanul háttérbe került zenész zenepeda-
gógiai munkásságát ismertette. Deák-Bárdos György (1905–1991) a múlt 
század termékeny, a zenei élet széles palettáján tevékenykedő muzsiku-
sa volt, aki magát elsősorban zeneszerzőnek és karnagynak tartotta, de 
orgonistanként, egyház zenészként, zenepedagógusként és szakíróként 
is maradandót alkotott. Döbrössy János érdekes dokumentumokat osz-
tott meg a közönséggel Deák-Bárdos György életéről. 

A konferencia művészi élményét hagyományosan Dr . Dombi Józsefné 
(zongora) és dr . Varjasi Gyula (ének) adták. Előadásukban Ránki 
György-Weöres Sándor: Haragosi dalciklusa hangzott el. Dombi József-
nétől megtudhattuk, hogy a dalok csak kéziratban maradtak fent, melyet 
Ránki Katalin, a zeneszerző lánya juttatott el az előadók számára. A mű 
bemutatója 2017. október 30-án, a zeneszerző születésének 110. évfordu-
lóján volt, a dalok címe: Állathangok, Haragosi, Aranyágon ül a sármány. 
A különleges zenei élményt Varjasi Gyula szuggesztív, a különböző ál-
lathangokat ötletesen utánzó előadása és Dombi Józsefné színes, virtuóz 
zongorajátéka teremtették meg. 

A szervezők köszönik a szép számban megjelent hallgatóságnak  
a részvételt és bíznak abban, hogy a zenepedagógiai konferencia jövőre 
újra megrendezésre kerülhet. Kérjük, hogy kövessék figyelemmel az  
ELTE TÓK Ének-zenei Tanszék honlapját. http://old.tok.elte.hu/enek/
index.html

Dr . Szesztay Zsuzsa


