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Kreativitás a zenei nevelésben
és lehetőségei az általános iskolában

„kreatív lat el., tud alkotó,
újat létrehozó, teremtő
kreativitás lat  el.,  tud
alkotóképesség,  az
embernek  az  a  szellemi
képessége,  hogy  vmi  újat
hozzon létre”1

Bevezetés

Gyermekkoromban  -  mint  minden  gyermek  -  a  világ  felfedezése,  a  tárgyak
szétszerelése, az emberekkel való ismerkedés folyamatában egyre jobban kezdett
foglalkoztatni az alkotás, a semmiből valami létrehozása. Lekötött a bunkerépítés,
a  barkácsolás.  Tinédzser  koromban  egyre  erősebben  fordultam  a  szellemi
alkotások felé.
Zenei pályámat is az nehezítette meg, hogy a fárasztó gyakorlásnál sokkal jobban
érdekelt  az  alkotás,  noha  tehetségem  és  felkészültségem  nem  volt  hozzá.  Ha
időlegesen  volt  is  lehetőségem  kipróbálni  magamat,  igazán  nem  tudtam
kiteljesedni ezen a területen. Felismertem fontosságát, és más szempontból kezdett
foglalkoztatni a téma.

Rohanó világunkban, az információk tengerében nehéz eligazodni, és kiszűrni azt,
hogy az elérhető eszközök, megoldások közül melyik válik javunkra és melyik
kárunkra.
A  felnövekvő  generáció  nem  kap  kész  megoldásokat,  mintákat.  Nagyobb  a
szabadsága, és ezzel együtt a felelőssége is. Saját sorsát és ezzel együtt a világét is
lehetősége van befolyásolni. Választhat, hogy felvállal valamilyen hitet, célt és e
szerint  dönt,  vagy  sodródik  a  globális  társadalom  önműködő  logikájával  az
önmegsemmisítés felé.
Aki szembe akar szállni  az emberiséget  fenyegető tendenciákkal,  annak valódi
„Én”2-jét  kell  követnie.  A megfelelő  erkölcsi  rendszer  (mindenhez  jogom van,
amivel másnak nem okozok kárt) felépítése, önmagunk megvalósítása lehet az útja
a Föld továbbélésének. Ennek eszköze az alkotás, a kreativitás.

1Bakos Ferenc: Idegen szavak és kifejezések kéziszótára, 430. oldal
2Az „Én” leginkább az indiai filozófia Atman (teljes ember) fogalmához közelít. Túlmutat az én-
en, a személyiségen, a test-szellem-lélek hármasságán. Tartalmazza az egyén sorsát meghatározó
körülményeket,  örökölt  adottságokat,  a követett  mintákat  és az események következményeként
leszűrt tanulságokat; a rejtett lehetőségeket.
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Kreativitás a zenei nevelésben
és lehetőségei az általános iskolában

A kreativitás, mint készség, a kreatív folyamat

A kreativitás

A szakirodalom meglehetősen ellentmondásosan -  kreativitás  nélkül  -  kezeli  a
kreativitás  fogalmát;  a  külső  szemlélő  elveszik  az  irányzatok  tengerében.  A
számunkra két fontos kérdés vetődik fel:
· Általános  emberi  képességről-készségről  van  szó,  vagy  csak  különleges

tehetségek esetében beszélhetünk róla?
Mi a kreativitás (kritériumai)? (Azonosítható-e a probléma-megoldással?)
Én abból az alaptételből indulok ki, hogy a kreatív tevékenységre mindenkinek

lehetősége  van,  és  a  hozzá  tartozó  képességek  tanulhatók  és  fejleszthetők.
Elzárkózom  attól  a  felfogástól,  amely  szerint  valóban  kreatívak  csak
művészek-tudósok lehetnek. Az ilyen, egyoldalú megközelítés félre is viheti a
vizsgálódást;  az  előbb  említett  csoport  speciális  esete  a  kreativitásnak,  a
típusos jegyeket kiemeli, de el is torzítja.

Közelinek  érzem  Magyari  Beck  István  felfogását1,  ami  szerint  a  kreatív
teljesítmény  az  egyén  paradox  helyzetéből  eredő  feszültség  terméke,  de  túl
mennék  rajta.  A  harmonikus  személyiség  összhangban  van  a  világgal,
tétlenségében teljes. Az egyensúly megbomlása készteti cselekvésre az embert. Ez
a feszültség utakat keres magának. Az ösvények közül azok értékesek, amelyek az
egyén  és  a  társadalom  szempontjából  is  hasznosak,  megoldásokhoz  vezetnek,
megszüntetik a probléma okát - ez a kultúra.  Akkor a kreativitás egy speciális
helyzet, feszültség-együttes következménye lenne?
A  szakirodalom  nem  tisztázza  ellentmondásmentesen  a  kreativitás  fogalmát.
Körberajzolja, kritériumait sorolja fel:
· kreatív lehet: személyiség - folyamat - produktum,
újat hoz  (az egyén aktuális tapasztalatai szempontjából),
átstrukturálódás jellemzi,
„... a korábban elszigetelt tapasztalatok között kapcsolatokat találjunk, amelyek új

gondolkozási sémák formájában, új tapasztalatokként, elképzelésekként vagy
produktumokként jelennek meg.”2

a probléma megoldása,
kommunikáció a belső és a külső között,
önmegvalósítás,
rátalálás, kitalálás,
„... az egyén önmagát fejleszti, megvalósítja, külvilágát  aktívan  átalakítja  és a

jövő változásait formálja.”3

A továbblépéshez elengedhetetlen tisztázni a kreativitás fogalmát. Segítségül - a

1Magyari Beck István: A tehetség mint meghasonlás
2Erika Landau: A kreativitás pszichológiája 19. oldal
3Erika Landau: A kreativitás pszichológiája 20. oldal
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számomra leginkább elfogadható - Popper Péter1 fogalmi rendszerét használom.
A kultúra: a problémák kezelésére és az igények kielégítésére irányuló

értékkombinációs képesség és gyakorlat
A tudás szintjei: - információk (halmazai)

- ismeretek
 - interiorizált

- alkotó és önalkotó
A kreativitás: konkrét  oksági  előzmény  nélküli,  intuitív  és  spontán

karakterrel,  közvetlen  reagálásként  realizálódó  újatalkotó
készség  és  késztetés  a  személyiség  egészét  mozgósító
megnyilvánulásokra,  kifejeződésekre,  amelyek
szükségszerűen önmegvalósító tartalmúak.

A  kreativitás  kritériuma  az  intuíció,  a  megérzés,  egy  tudományosan
megfoghatatlan,  de  létező  folyamat,  ami  többnyire  nem
tudatos  rétegekben,  spontán  módon  zajlik.  A  kreatív
késztetést egy probléma váltja ki, amelyben fontos szerepe
van  a  motivációnak,  az  érzelmi  ráhangolódásnak.  A
személyiség  egésze  részt  vesz  a  folyamatban,  így
önmegvalósítás  eredményeként  a   produktum -  az  ember
egyediségéből következően - szükségszerűen lesz újszerű.

A kreatív képesség

A kreativitás az egyén lehetőségeinek teljes kihasználása. 
Merészségre,  bátorságra,  belső  szabadságra  és  a  környezet  biztonságára  van
szükség  ahhoz,  hogy  az  egyén  -  kényelmességét,  a  konformitás  kényszerét
leküzdve  -  az  ismert  körből  behatoljon  az  ismeretlenbe.  A  kreativitás  állandó
kommunikáció az egyén belső világa és a külvilág közt, a külvilág nyitott átélése,
a problémák létének átérzése. Az ismert és az átélt közti kapcsolat hozza létre a
belső  asszociációkat,  amelyek  a  megoldáshoz  vezetnek.  Ezután  fordítja  le  az
egyén a külvilág számára is érthető alakba.
Kíváncsiság,  tudásvágy  teszi  az  egyént  nyitottá.  Szükség  van  az  ellentétek
egyesítésének  képességére,  játékos  könnyedségre,  a  kudarcok  éntől  való
elvonatkoztatására,  az  önsajnálat  elkerülésére.  A  kreatív  gondolkodást
könnyedség,  mozgékonyság,  kidolgozottság,  originalitás,  a  problémák  iránti
érzékenység  jellemzi.  A  kreatív  egyén  számára  fontos  a  problémák
újrafogalmazása,  személyiségét  komplexitás,  differenciáltabb  és  komplexebb
pszichodinamika, függetlenebb ítéletek, öntudatosság, dominancia, az elnyomás és
a korlátozás elleni védekezés hatja át.
Ebben  a  képességegyüttesben  az  emberiség  csinálás,  alakítás,  létrehozás  során
szerzett  tapasztalatai  sűrűsödnek.  Az  embert  jellemző,  páratlan  cselekvési
késztetés,  melyet élményszinten  önmegvalósításként (alakító  kíváncsiság) élünk
meg  -  társadalmilag  értékképző  feszültségcsökkentés.  Ez  az  emberi  adottság

1Popper Péter: A kreativitásról - előadás a  KLTE-en 
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valamilyen fokban minden embernél fellelhető, fejlesztést kíván, és ha nem kap
megfelelő megerősítést, elsorvad.
9-10 éves korukig a gyerekek tevékenységét alapvetően az utánzás tölti ki. Itt a
kreativitás  úgy  valósul  meg,  hogy  a  tapasztalat  egy  belső  képpé  alakul,  ami
alapján  az  utánzott  tevékenységet  végzik.  Így  az  utánzás  is  -  külső  mintából
belsővé vált tapasztalat alapján - újraalkotássá válik, ha a nevelő lehetőséget és
teret  ad a belső képek hatóvá válásához; szelíd  elvárása lesz az egyéni  jegyek
megjelenése, ezeket észlelni tudja és értékeli.
Az ifjúkor - az önkifejtés, önmegvalósítás ideje - a serdüléssel előbb kezdődik,
mégis tovább tart az iskolás kor, ezért a személyiség kifejtése kitüntetett szerephez
jut.  A  társadalom  igénye  arra,  hogy  belátható  jövőképe  legyen,  egybevág  az
ifjúság önmegvalósító, új, előremutató trendeket kereső gondolkodásával. 

A kreatív folyamat

A  kreativitást  a  pszichológia  az  eredmény  és  a  (pszichikus)  folyamat
szempontjából vizsgálja, minket pedagógiai szemszögből az utóbbi érdekel.
A  folyamatokat  célszerű  megismerni,  (észszerű  mértékig)  részekre  bontani  és
általánosítani, hogy tudatosan befolyásolni, tervezni, irányítani lehessen. 
A kreatív folyamatban való jártasság, annak tudatos megismerése az élet minden
területén  segítségünkre  lehet;  ezért  különösen  fontos  az  általános  iskolában  a
művészeti oktatás gyakorlatiasabbá tétele, mert itt van lehetőség igazán a kreatív
képességek gyors kibontakoztatására és (szinte) azonnali visszaigazolására.

A kreatív folyamat dinamikus folyamat. Hasonlít a problémamegoldó folyamatra:
a  meglévő  információkat,  korábbi  tapasztalatokat  kombináljuk,  új  struktúrákba
visszük át, amely elvezet a megoldáshoz. Elindítója a probléma: egy olyan inger,
amely felkészületlenül éri az egyént. 
A kreatív (alkotó) folyamatok közös elemei (közösségi folyamat esetén tisztábban
kirajzolódnak)  időben nem cserélhetők fel,  de  lehetséges,  hogy összeolvadnak,
vagy kimaradnak. Ezek a lépcsők jellemzik az emóciókon alapuló műalkotások
elkészítését és a racionális problémamegoldást, a tudományos tevékenységet is.
A  kreatív  folyamat  mindig  a  probléma  megfogalmazásával  kezdődik.  Az
élmények felidézése indítja el és alapozza meg a folyamatot. Az alkotó(k) számára
körvonalazza a feladatot, kijelöli a bevonandó gondolatok, érzések, tapasztalatok
határát, és a feladatra hangol. A koncentráció, az adott „problémakörre” irányított
figyelem elindítja az azonosulást, hatására a teljes ember részt vesz a folyamatban.
(Emeli  a kreativitás  emberi  minőségét,  az  alkotást  és  az embert  is  nemesíti,  a
tevékenység  elhivatottá  válhat.)  A  tevékenység  és  az  ember  egymást  alakító
szerves egésszé alakul. 
Ennek a lépcsőfoknak legfontosabb eleme a  koncentráció,  amelynek módszere
lehet a keleti jógából ismert relaxáció-meditáció, az autogén tréning, vagy bármi,
ami  alkalmas  a  külvilágtól  való  elszakadásra,  az  ellazulásra  és  a  figyelem
összpontosítására. Az egyén mindenképpen egyedül, többnyire csendben idézi fel
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élményeit, amiben nagy szerepe van a képzeletnek,  - alkatától függően - a vizuális
felidézésnek.  Ezek  során  feltorlódnak  az  adott  témával  kapcsolatos  emlékek,
élmények, ötletek. Összegyűlnek azok a tapasztalatok, amelyekből majd kinőhet
az új alkotás.
Ezt követi a felidézett gondolatok rendszerezése és/vagy megosztása. Az élmény
és  emlék  halmazból  kirajzolódik  az  a  szűkebb  kör,  amely  a  további
tevékenységben bevonható lesz. 
Közösségi folyamatban ez a rendszerezés a célprobléma szempontjából fontos, a
megosztás során közössé vált emlékek, élmények körét eredményezi. Módszerként
bármilyen szabályozott kommunikációs eszköz választható, amely biztosítja, hogy
nem lesz parttalan, szétszórt a beszélgetés, mindenkit  bevon, senkit  nem enged
eluralkodni a folyamat felett. 
A megosztás során sok újabb élmény felszínre kerülhet, de mindenképpen cél az,
hogy a kört  szűkítsük. Az egész folyamat kreatív  jellegéből  adódóan jellemző,
hogy mindig újabb és újabb ötletek merülnek fel, ami jó; de a végső cél, az alkotás
szempontjából  fontos  a  folytonosság  és  a  gondolatkörök  leszűkítése,
koncentrációja,  hogy  az  alkotásban  testet  öltve  önálló  életre  kelhessen,
karakteresen képviselhesse azt, amiért létrejött, hasson a külvilágra és alkotóira.
Egyéni  alkotásoknál  nehéz  szétválasztani  a  felidézést  a  rendszerezéstől,  ehhez
alkalmazhatunk  azonos  módszereket  is,  vagy  választhatjuk  az  összegyűlt
információ papíron való rendezését, ami végül a vázlat kialakításához vezet. De
fontos,  hogy  olyan  eszközt  használjunk,  amely  biztosítja  az  asszociációk
szabadságát.
A rendszerezés  során  a  figyelem fokozottan  a  feladatra  irányul.  Folyamatosan
szelektálódnak  a  gondolatok,  és  az  alkotó(k)  rendszeresen  kontrollálja,  hogy
mennyire  tud  azonosulni  a  kialakult  gondolatkörrel,  az  mennyire  felel  meg
konkrét és távlati céljainak. 
A rendezés során problémák, kérdések merülhetnek fel. Amelyek eltéríthetnek az
eredeti  céltól,  azokat  el  kell  vetni.  Ellenkező  esetben  döntés  kérdése,  hogy
megoldásukra valamilyen eszközt keresünk, vagy praktikus okokból (a végső cél
érdekében) kirekesztjük azokat a gondolatkörből. 
A  szűkebb  gondolatkör  kialakulása  után  ki  kell  választani  azokat  az
eszközrendszereket,  amit  az alkotás további folyamatában használni  fogunk. Itt
még  nem  konkrét  eszközökről  van  szó,  csak  irányultságokról.  A  felvállalt
élménykör önmagában is hordozza a felhasználható eszközök lehetőségét, de ez
függ a résztvevők felkészültségétől, lehetőségeitől és a konkrét megállapodástól.
(A  gyakorlatban  sokszor  a  kreatív  folyamatok  hátráltatója,  hogy  bizonyos
embereket eszközként használunk az alkotó folyamatokban; és ők ahelyett, hogy
az egész folyamatot gazdagíthatnák saját kreativitásukkal, eszköz-szerepük ellen
való lázadással hátráltatják azt.) A kiválasztott eszközrendszerek meghatározzák a
folyamat további menetét. Sokszor probléma a rosszul, a célnak nem megfelelően
megválasztott eszköz, és az adottságokhoz való alkalmazkodás hiánya.
Ennek tudatában lehet kialakítani a vázat. A vázlat létrehozása során az alkotás
menete  a  gondolati  síkból  a  tárgyiasulás  irányába  vált.  Alkotó  és  alkotása
folyamatosan  inspirálják  egymást,  miközben  a  gondolatok  és  az  eszközök
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szövevényéből kialakul a gondolati vázlat. Ez tartalmazza a szerepeket, az időbeli
sorrendeket, a feladatokat.
A  kidolgozás  során  a  gondolati  váz  alapján  a  külvilág  számára  lefordítjuk,
előkészítjük  az  alkotást.  A  vázolt  eszközök  használata  közben  gyakorlati
kreativitásunkat  hasznosítjuk.  A  folyamatnak  talán  ez  a  legpasszívabb  része,
mégis a megvalósulás reménye és látványa fokozza az alkotókedvet és különleges
„felpörgetett” állapotba hozza a résztvevőket.
A  megvalósulás  során  az  elkészült  alkotás  megmérettetik.  A  siker az,  amely
megszünteti a kezdeti célt vagy problémát, végérvényesen elszakítja az alkotást az
alkotójától,  és  ezzel  lezárja  a  bennük  lezajlott  változásokat.  Valamit  befejezni
önmagában  is  siker.  Siker,  hogy  létrejött  valami  az  elképzelésünkből,  olyan,
amilyen még nem volt. Siker ha az alkotás olyan lett, amilyennek terveztük, olyan
hatást váltott ki, amilyet szerettünk volna.
A  folyamatot  a  fokozatos  koncentráció  jellemzi.  A  tudatosan  egy  problémára
irányított  gondolatok  egyfajta  megoldást  szülnek,  ami  belőlünk  megszületve
függetlenedik tőlünk és önálló életre kel.

A folyamat minden egyes fázisát pszichodinamikai szempontból feszültség indítja,
ami  frusztrációvá  alakulva  „kényszeríti”  az  egyént  a  feladat  elvégzésére  és  ez
vezet a szakaszt lezáró örömérzethez.
A folyamat jól elválasztható szakaszai:
¨ élmények felidézése, előkészítés:
a probléma felfogása, információk gyűjtése az „ítéletalkotás elhalasztásával”
¨ rendszerezés, megosztás, lappangás:
a  tapasztalatok  nem  sztereotip  kategóriák  szerinti  rendeződése,  a  megoldás  -

általában - nem tudatos keresése,
¨ belátás, váz, vázlat:
a megoldás felismerése,
¨ kidolgozás:
a megoldás lefordítása, a külvilágnak megfelelő formába alakítása, a megfelelő

kreatív kommunikáció megválasztása,
¨ az alkotás megvalósulása:
a megoldás ellenőrzése, igazolása.
A kreatív folyamatra leginkább a megoldás keresésének  nem tudatos szakasza a
jellemző. Ennek módszere lehet: a vak próbálkozás, a belátás (hirtelen, világos,
értelmes  felismerés  a  legváratlanabb  pillanatokban  és  helyzetekben)  vagy  a
lépésenkénti  elemzés.  A  megoldást  erős  érzelmek  („aha”-,  „heuréka”-élmény)
kísérik.
A  folyamatot  áthatják  a  paradoxonok:  aktív  és  passzív  fogékonyság,  a
kérdésfeltevés leszűkítése és kibővítése, elmerülés és rácsodálkozás a  problémára,
a tárggyal kapcsolatos szenvedély és távolmaradás, objektív odaadás, tulajdon és
megszállottság,  a feladat  ösztönző erővé válása.  Az ismereteket  kreatív  módon
kell gyarapítani, a problémát újra kell tudni fogalmazni. Ehhez bizalomra, külső
kritikától  mentes  atmoszférára,  beleélő  megértésre  van  szükség,  amelyben  a
szimbolikus  kifejezésnek  szabadsága  van.  Szükség  van  az  én  megerősítésére,
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amely véd a konformizmus ellen. 

9



Kreativitás a zenei nevelésben
és lehetőségei az általános iskolában

Kreativitás a nevelésben

A hagyományos pedagógia ismeretek tanításával, a tudomány tantárgyakra osztott
rendszerével próbálta formálni a gondolkodást. Eszménye az általános műveltség
volt. Az ismeretek dinamikus fejlődésével az iskola nem tudott lépést tartani, és ez
akadályozta a társadalmi mobilitást.
A  hasznosság  elvére  épülő  pedagógiai  áramlatok  hamar  felismerték,  hogy
mozgósítható, új helyzetekben is alkalmazható ismeretek adására van szükség. A
hatásfokra,  a  jövőbeni  teljesítményre  irányuló  értékek  képességcsoportja  az
intelligencia.  Segítségével  a  megszerzett  tapasztalatokat  új  helyzetekben  is
alkalmazhatjuk. Az értelmes alkalmazkodásnak ez az iskolája sem tudja követni a
jelen világot átható folytonos szemléletváltásait. Ez vezet a mai pedagógiát átható
sajátos konfliktushoz.
Az  emberiség  tudásának  átalakulása  azt  az  igényt  jeleníti  meg,  hogy  a
megszokottól  eltérően  is  tudjunk  látni,  el  tudjunk  térni  a  járt  úttól.  Ez  az
ismeretektől,  intelligenciától  nem  független,  de  azon  túllépő,  önálló
alkotótevékenység a kreativitás.

„A  külvilágot  a  technológia  és  a  művészet  hatja  át.  A  kultúra
kreativitása egy dinamikus kontinuitást  ad, amely mindig új célokat
keres,  és  amelyet  az  információk  osztályozásával  vagy
ismeretgyarapítással nem lehet felfogni. Az egyén a frusztrációtól, a
félelemtől  és  a  külvilágtól,  a  külvilág  általi  elidegenedéstől  csak a
kreativitás  útján  tudja  magát  megóvni.  A  külvilághoz  való  kreatív
alkalmazkodás - a társadalmi változások ellenére - a jövő alakítását
jelenti.”1

A megszokottól való eltérés, a másként látás, a tankönyvi ismeretektől
eltérő gondolkodás szemben áll a tananyag egyoldalú megközelítését
képviselő  iskolákkal.  A  kreativitást  fejlesztő  pedagógiai  munkát
akadályozza a  mai  tanórák felépítése,  szerkezete,  szigorú fegyelme.
Sok  konfliktus  forrása  a  kreatív  nevelői  légkört  jellemző  belső
szabadság és spontaneitás.

Kreativitás, spontán alkotókedv a gyerekek óvodás és kisiskolás korában jelenik
meg  a  legmagasabb  szinten.  A  világ  jelenségeit  önállóan  létrehozott
elméletrendszerük  szerint  jelenítik  meg  rajzaikban,  beszédükben,  zenei
improvizációikban. Ezt a realitás korlátai törvényszerűen elhomályosítják, de az
elvtelen  alkalmazkodás  (a  konformizmus)  el  is  süllyeszti.  A  kreativitás
gyermekekben  élő  előjeleit  át  kell  menteni,  be  kell  illeszteni  a  későbbi
erőfeszítésekbe.
Alapvető feltétel az alkotó és önalkotó tudás léte és működése. A kisgyermekek
világképe  egységes,  a  szerzett  tapasztalatok  -  az  anyag  sajátossága  szerint,  a
cselekvéseken keresztül - automatikusan rendeződnek; a megfelelő környezetben
nevelkedő gyermek tevékenysége (ön)alkotó  (spontán  kreatív).  Az iskola,  nem
törődve  az  alaptapasztalatokkal,  információk  rendezhetetlen  halmazát  zúdítja  a

1Erika Landau: A kreativitás pszichológiája 123. oldal
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tanulókra.  Nincs  követhető  példa,  elegendő  idő  és  cselekvési  lehetőség  a
rendteremtésre; ami a kreatív képességek totális elfojtását eredményezi.
Szabad, spontán iskolai légkörre van szükség, ahol az alkotás és a tudatos élet, a
helyes kérdésfeltevés és az önálló gondolkodásra nevelés áll a középpontban. Ez
teszi szükségessé a pedagógia kreatív átalakítását.

A társadalmak elvárása az egyén felé a beilleszkedés. Ennek módját mindig az
aktuális  paradigma  határozza  meg.  Az  elmúlt  évszázadot  átható  mechanikus
gondolkodásnak  a  formálhatóság  és  a  hatékonyság  állt  a  középpontjában.  A
pedagógia „tabula rasa” emberképe egy olyan folyamatot vetített elénk, amelyben
a  személyiség  a  jól  szervezett  tanulási  tevékenység  során  alakul  a  megfelelő
formává, így lesz képes a társadalmi feladatai  ellátására. Ennek eszköze volt  a
direkt pedagógia.
Paradigma  váltás  korát  éljük.  Láthatjuk,  hogy  az  egyéniség  fontosabb  és
összetettebb jelenség. Az újszülött már élményekkel, rejtett személyiség jegyekkel
jön  a  világra.  Összetett  hatások érik.  Az ösztönei  diktálta  módon   -  a  túlélés
érdekében  -  alkalmazkodik  a  külvilághoz.  De  rajta -  a  belsőben  rejlő  kis
irányjelzőkön  -  múlik,  hogy  az  őt  érő,  általa  aktuálisan  felfogható  ingerekből
melyikre reagál, és a lehetséges válaszok közül melyiket választja. A fejlődés a
gének, a mémek és a környezet által determinált keretben zajlik, de ezen belül az
egyénnek szabadsága van. Egészen egyszerűen: a fajra jellemző azonosságokon
belül óriási egyéni különbségek lehetségesek.
A  fejlődésnek  különböző  lehetőségei  vannak,  ez  egyénenként  különböző.
Mindenkinek megvan a saját útja, amit végig kell járnia. Társadalmi elvárás, hogy
mindenkiben kialakuljon a gyors változásokhoz való alkalmazkodás képessége: az
önnevelés.  Minden  világra  születő  egyed  a  saját  útját  járja,  ezt  (az  önnevelés
szükségességét) később tudatosítani is kell.
Pedagógiai szempontból: az egyéni fejlődést a belső adottság és a külső környezet
határozza  meg.  Az  egyéniséget  az  egész  személyiséget  átható,  önként  vállalt
cselekvés  formálja.  Mi  a  szerepe  akkor  a  nevelésnek?  A  személyiség
kibontakoztatásának  segítése:  katalizátor.  Kezeli  a  külső  és  belső
ellentmondásokat, lerövidíti a kerülőutakat; biztat és biztonságot ad.
Mi  az  eszköze  a  nevelőnek?  Önmaga  és  a  környezet;  empátia  és  segítői
módszerek. Önmagát, mint mintát adja (a gyerekek spontán módon a pedagógus
egész  személyiségét  másolják,  akkor  is,  ha  ezt  nem veszi  tudomásul  a  tanár).
Tudatosan szabályozza a környezet elemeit, a gyerekeket érő hatásokat. Figyeli a
gyermek belső történéseit, alkalmazkodik lelkiállapotához, a pozitív folyamatokat
erősíti, a negatív tendenciákat gyengíti. Használhatja a segítő eszközeit: tanácsot
ad, tanít (tájékoztat), szembesít, megerősít, azonosít és felold.

Három tudományosan nem feldolgozott tényezővel számolnunk kell:
· a harmonikus egyéniség kifelé sugárzó ősi ereje,
a tudatosan nem kezelhető tapasztalatok mágikus ereje,
a közösség - az egyének addíciójánál többet hozó - katartikus ereje.
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Kreativitásra nevelés

„... a kreatív gondolkodást csak a gyakorlással lehet megtanulni.”
A kreatív nevelést csak olyan pedagógia képes megvalósítani, amely képes az új
helyzeteknek megfelelő új megoldásokat megtalálni, így maga is kreatív.
Le kell küzdenie az alapvető ellentmondásokat és problémákat:
· A  nevelés  csoportos  formában  történik,  így  mindenben  az  általánost  kell

keresnie, de célja a kreatív egyéniség felszínre hozása, így középpontjában az
egyéni kell, hogy álljon.

A  társadalom  elvárása,  hogy  konformizmusra  neveljen,  de  a  fejlődés
szükségszerűsége  megkívánja  a  kreatív  egyének  „kitermelését”,  ez  viszont
szemben áll a konvergens gondolkodással.

A hagyományos keretek felszámolása felveti a fegyelem problémáját. 
A kreatív szemléletű gyerekek által teremtett, váratlan helyzetek kínos helyzetbe

hozhatják a pedagógust.
Az időhiány keresztbe húzhatja a megoldás kiérlelését. 
A játékosság és könnyedség bűntudatot ébreszt a pedagógusban.
A kreativitásra nevelés olyan interdiszciplináris, nyitott,  előítélet-mentes légkört

igényel, ahol helye van a különböző megközelítéseknek. Felismeri és fejleszti
az egyediséget. A kreatív magatartás megteremti a belső fegyelmet.

A pedagógus eszközei:
· a megerősítés, a problémák különböző megközelítése,
az új gondolatokkal szembeni tolerancia,
a probléma meglátása,
a kreatív folyamat tudatosítása, 
a kreativitás elvárásának tudatosítása,
a képzelet jelentőségének kihangsúlyozása.
A nevelő elsődleges feladata a kreatív készségek:
· érzékenység, nyitottság,
a külvilág felfogása, probléma-látás, 
összpontosítás, ellazulás, koncentráció, oldódás,
dolgok kapcsolatba hozása, asszociáció, 
belső rend (a külső, ráerőszakolt felfüggesztése),
saját tapasztalat,
látás, hallás, tapintás
fejlesztése a „zavartalan szabadság” légkörében.
Ehhez „kalandkedvelő”, kreatív tanári egyéniségre van szükség.
A kreatív tanulás feltételei:
· saját kezdeményezés,
önálló tanulás,
öntudat, önbizalom,
a fantázia kiteljesedése,
feloldódás a cselekvésben,
művészeti nevelés.(A művészi kreativitás fejleszthető a legkönnyebben, és az itt

kialakult képességek más területekre is átvihetők.)
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Gátló tényezők:
· sikerorientáltság - csak biztos sikerre törekvés,
kortársakhoz igazodás,
a kérdezés és a felfedezés tilalma,
a nemi szerepek hangsúlyozása,
a megszokottól eltérő azonosítása az abnormálissal,
a  munka  és  a  játék  mondvacsinált  ellentéte,  amely  megkérdőjelezi  a  játékos

formában végzett tevékenység komolyságát, eredményességét és hasznát.
A gondolkodás gátlásai:
· a probléma lehatárolása és igazolása,
az ész és a logika túlértékelése,
a hibáktól való félelem,
a perfekcionizmus vonzása,
tekintélytisztelet.
A csoportos kreatív tevékenység jellemzői:
· kevésbé szokatlanabb megoldások,
gátlások felszabadítása,
a sok - nem mindig továbbfejleszthető -  új gondolat nehezíti a tájékozódást, gátló

hatássá válhat,
gyakorlati jelentősége van (vállalatok, iskolák),
javítják a teljesítményt.

A kreativitás problematikájával foglakozó pszichológiai és pedagógiai irodalom
kihangsúlyozza a művészeti nevelés szerepét a kreatív gondolkodás fejlesztésében.
A  kreativitás  feltételét  interdiszciplináris,  komplex  nevelésben  látja,  amely  a
gyermekkori spontán kreativitást megerősíti, átviszi és kibontakoztatja a serdülő
korban, a kreatív képességeket (tapasztalat, szemlélet, nyitottság) fejleszti.
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Kreativitás a zenei nevelésben

A korunkra jellemző racionalizmus, és a „szocializmus” eszménye által preferált
poroszos iskolarendszer elterelte a figyelmet az érzelmi fejlődés fontosságáról. A
„rendszerváltás”  óta,  a  beözönlő  újdonságok  és  a  nyugati  pedagógiai  paletta
sokszínűségének  hatására  egyre  nagyobb  az  igény  erre.  Törvényi  szinten  is
megfogalmazott elvekké váltak a teljesség és a komplexitás; de az iskola- rendszer
a túlhajszoltság, a szervezetlenség, a tananyag túlméretezettsége, és a társadalmi
támogatottság hiánya miatt nem képes megfelelni feladatának. Az iskolák egésze
„beteg”,  változtatni  csak  teljes  regenerációval  lehetséges.  A  `90-es  évek
reformpedagógiai törekvéseinek ezekkel kellett szembenéznie.
A  „szocializmusban”  csak  annak  volt  súlya,  ami  mérhető,  racionalizálható,  a
„vulgármarxizmus” tanaival  megtámogatható.  Még mindig  nem sikerült  igazán
tisztázni,  hogy  a   pedagógia  elsősorban  nem  tudomány,  hanem  tevékenység.
Eszközéül használhatja a tudományos lehetőségeket, de tárgya az ember és annak
egyéni,  közösségi  fejlődése;  ezért  eszköze  elsősorban  az  ember,  a  Pedagógus.
Minden  pedagógiai  folyamatnak  legfontosabb  meghatározója  a  vezető
személyisége, tőle függ a választott módszer és annak megvalósulási formája.

A  zeneóra  a  mai  általános  iskolákban  szelepként  működik.  Az  életkori
sajátosságoknak  ellentmondó  tudomány-oktatás  feszültségeket  termel.  Ezek  a
túlterheltségből,  az  egészséges  gyermekek  mozgás-igényéből,  a  társadalom
ellentmondásainak  beszűrődéséből  keletkeznek.  A  feszültségek  mindig  a
legkönnyebb ellenállás felé mozognak. A zeneóra társadalmi (szülői), iskolai és
tanulói  megítélés  szerint  is  kisebb  fontossággal  bír.  A  végletesen  racionális,
neomaterialista, rövid távú közgondolkozásban kicsi praktikus értékkel bírnak a
művészetek.
Az átlag-pedagógusok gondolkodását is áthatja az a szemlélet, hogy minden, ami
távol esik a hagyományos „megerőltető” munka jellegű tanulástól, nem érettségi
tárgy, nem fontos a továbbtanulás szempontjából,  annak csak időkitöltő  jellege
van. A tanulók átveszik ezeket a ki nem mondott ítéleteket. A zenetanítás kudarca,
hogy  az  ének-zene  órákon  nem fogják  meg  szerzett  élmények  a  tanulókat.  A
zeneóra minden oldalról „szükséges, megtűrt rossz”, ami alkalmat ad - a hasonló
követelményekkel nem bíró, következményekkel nem járó tanórákkal együtt - a
feszültségek kiélésére. 
(Ezzel szemben feltűnően jelentkezik az érzelmi nevelés hiánya. Azok a szülők
akik  ezt  megértik,  az  iskolán  kívül  keresik  erre  a  problémára  a  megoldást:
zeneiskola, szakkörök, tanfolyamok, tréningek).
Az  általános  iskolai  zenetanítás  helyzete  siralmas.  Ezzel  a  megítéléssel  kell
felvennie a harcot annak, aki hasznosan akarja kitölteni az ének-zene órát.
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Énekes improvizáció
Szabó Helga

Szabó Helga pedagógus-író, aki Kodályt tartja mesterének. Kodály nyomán indul
el.  Elvei  és  zenepedagógiai  kiadványai  segítségével  keresi  sajátos  pedagógiai
rendszerét. Megközelítése organikus, kreatív és komplex.
Gondosan kiválasztott zenei anyagát sajátos sorrendben tálalja a gyermekeknek.
(A századvég ízlésére jellemző, hogy a zenei közízlést  a klasszikus-romantikus
stílusjegyek hatják  át,  de a  zeneértők és  a  szakemberek a  XX. századi  művek
mellett  a  dallamvonalat  előtérbe  helyező  középkor,  reneszánsz,  barokk  és  a
népzene iránt érdeklődnek.) Látásmódját a ritmus, a vers és a dallam hármassága
határozza  meg.  Elemzéseinek  célpontja  a  műrészletek  alapelemei:  ritmusa,
hangsora, mikrostruktúrája.
A négy kötet zenei anyaga:
I. Pentatónia (zenei ált. 2. o.)
Kodály  kis  indulóira  és  Weöres  Sándor  verseire,  gyermekdalokra  alapozza  a
zenetanulást. Elsőnek a ritmus világába vezeti be a gyerekeket. A zenei anyanyelv,
a  népzene  megismerése  az  első  lépés.  A  magyar  népzenébe  Kodály  333
olvasógyakorlatával vezeti be tanítványait. A ritmus szaporítása, ritkítása, cseréje
ad az improvizációra lehetőséget. A dallamokhoz ritmuskíséret, új ritmus és vers
társítható. A formavilág elemzésével a dallammotívumok változásait  figyelhetik
meg: variálás, bővülés, visszatérés, tükör, szekvencia, kvintváltás (reális, tonális),
periódus. Az elemzés és a szerkesztés egységével mélyebb tudatosítást ér el. A
magyar népzene világával az Ötfokú zenén keresztül ismerkednek meg. Itt jön elő
a díszítés és a tempó problémája. A többszólamúság is a ritmusokkal kezdődik
(kétszólamú  ritmus,  ritmus-kánon),  majd  az  egyszerűbb,  az  intonációt  segítő
hosszan  tartott  hangok,  párhuzamos  dallamok  és  a  dudabasszus  következik
(Bicinia Hungarica, Énekeljünk tisztán!).
Az alapvető zenei elemekben rejlő sokszínűséget, a ritmus és a dallam alapelemeit
ismerteti meg a gyerekekkel. Nem lép ki a gyerekek hangterjedelméből, és az ősi
pentatónia keretein belül marad. 
II. Mikrokozmosz (zenei ált. 4. o.)
Bartók gyermekeknek írt műveiben (Mikrokozmosz, Gyermekeknek, 44 duó két
hegedűre) megjelenő pedagógiáját bontakoztatja ki. A pentatontól a pentachordon
át vezet el a hétfokúságig, az egyszólamúságból a többszólamúságig. Tovább viszi
a  dallamalkotás  belső  rendjét,  megismertet  a  dallamvonallal,  az  ellenponttal,  a
modális hangsorokkal, a bitonalitással és a zenében megszólaló ellentétekkel. 
III. Díszítés és többszólamúság (zenei ált. 5. 6. és 8. o.)
A pentatónia színesítését a keleti népek dalain keresztül valósítja meg. Régmúlt
idők  zenéjébe  vezeti  be  a  gyerekeket  a  gregorián  és  trubadúr  dallamok
segítségével. A többszólamúságban a heterofóniát, a párhuzamokat, az orgánumot
és a fauxbourdont tanítja meg. 
IV. Kánon, imitáció és fúga
Josquin  des  Pres,  Palestrina  és  J.  S.  Bach  polifón  szerkesztési  technikáinak
megismertetésével  foglalkozik,  a  végén a régi  formákat  felélesztő XX. századi
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kompozíciókkal.
A  hagyományokhoz  híven,  a  két-három  fokot  bejáró  gyermekdalokból  és  a
népzene egyszerűbb,  szűk ambitusú  pentaton rétegeiből  indul  ki.  A különböző
hangsorokkal  folytatja  -  még  mindig  kis  hangterjedelmen  belül  maradva  -
tertrachordokkal,  pentachordokkal  kitekintve  a  modális  és  a  Bartóki  skálákra.
Fokozatosan  vonja  be  a  különböző  dallamszerkesztési  technikákat:  ritmus-
variációk,  fordítások,  imitáció,  szekvencia,  stb.  A  szerkezeteket  bővebb
összefüggésekbe ágyazza, szöveges koncentrációkkal társítja.
A  könyv  hármas  belső  elrendezésű.  Törekszik  a  nehezen  hozzáférhető  zenei
részletek példatár szerű közreadására. A feldolgozásban felváltva találkozhatunk a
szemelvények  elemzésével  és  azok  improvizációs  feldolgozási  lehetőségének
felvillantásával.
Fontosnak tartom megjegyezni, hogy Szabó Helga nagymértékben támaszkodik a
zenei általánosokban elterjedt zenei írás-olvasás gyakorlatára és szintjére, ami a
nem  tagozatos  iskolákban  nem  vállalható,  túlzott  megterhelést  jelentő  elvárás
lenne. Könyvéből az adaptálható, ami az általános készségszintnek megfelel,  és
ami az ottani órakeretek között feldolgozható.
Az  improvizáció  módszeres  leírásával  itt  sem  találkozhatunk  (A  témakörrel
foglalkozó  pedagógusok1 rendre  tartózkodnak  attól,  hogy  rendszerüket  írásos
formában rögzítsék - legtöbbször úgy vélik, hogy ez bemerevítené, megfojtaná és
hamis útra terelné tevékenységüket. Az a véleményük, hogy ezt csak személyes
kapcsolatokon  keresztül,  tapasztalat  útján,  tanfolyamokon  lehet  megtanulni.
Másrészt  -  részben  jogosan  -  rábízzák  a  kreativitást  felvállaló  pedagógus
találékonyságára.),  de  a  rendszer  lényege  átsüt  az  íráson,  és  ez  alapján
részletezem.

Improvizáció

Az  improvizációról  még  nem  jelent  meg  magyar  nyelven  pedagógiai
szakirodalom, csak különböző művekben található utalásokra támaszkodhatok.
Az improvizáció nem azonos a kreativitással. A rögtönzés jellegéből adódóan a
pillanatnyi  feszültség  elsősorban  a  sztereotípiákat  hozza  elő.  Hosszas  tanulás
eredménye, amíg az improvizáció a kreativitás, az önkifejezés eszközévé válik.
A  zenei  improvizáció:  rögtönzés  -  az  idő-síkjában  létrejövő  egyszeri  és
megismételhetetlen  zene  abszolút  megvalósulása,  amikor  az  alkotó,  a  zenész
jelentőséget adva az „itt és most”-nak, (próbálva önmaga lényegét adni) - a zenei
stílus és forma által meghatározott kereten belül - szabadon dönti el, hogy melyik
lesz a következő elem.
Az improvizáció az évezredes zenekultúrák szerves része. Része a primitív népek
zenéjének  (utánzások),  a  merev  vallási  rendet  követő  keleti  zenéknek.  Európa
középkori  kultúráját  nem  hatja  át  az  írásbeliség,  minden  egyes  megszólalás
improvizálás is egyben. A barokk zenét is áthatja a stílusnak megfelelő, le nem
jegyzett  -  kötelező -  díszítés.  A klasszikus  zenében is  fellelhetők  improvizatív

1Dalcroze, Orff, Kokas Klára, stb.
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elemek, műfajok (kadenciák, variációk). A romantikus zene bonyolult struktúrája,
terebélyesedő  apparátusa  megköveteli  a  kottaírás  tökéletesedését,  ezzel
beszűkülnek  a  rögtönzés  lehetőségei.  A  mai  kultúrát  átható  romantizáló,  a
valóságtól  elforduló  művészethasználat  nem  él  az  improvizációval,  csak
progresszív, kevésbé népszerű rétegei használják a pillanat  varázsát. Századunk
zenészei  -  főleg  a  jazz  nyomán  -  újra  rátalálnak  az  improvizációra,  és  egyre
nagyobb teret hódít a kortárs zenében.
A régebbi évszázadokban - a kottaírás elterjedése előtt - rendszeres napi gyakorlat
volt  a  rögtönzés,  a  zenészek  egyszerre  voltak  zeneszerzők  és  muzsikusok.  A
kompozíció  és  az  improvizáció  (egészen  Beethovenig)  egyensúlyban  volt.  A
gondolkodást eluraló mechanikus paradigma megnövelte a kompozíció szerepét, a
struktúrák  bonyolultsága  lehetetlenné  tette  a  rögtönzést  (lsd.  Sztravinszkij).  A
komponista,  az  interpretáló  és  a  közönség  elszakadása  (az  ego  hangsúlyossá
válása)  a  zenei  köznyelv  megszűnéséhez,  a  zenei  élet  kiürüléséhez,  részekre
szakadásához  vezetett.  A  mai  zenei  életet  az  időbeli  és  térbeli  sokszínűség,
aránytalanság és funkcionális zavartság jellemzi. Hiányzik az a rendező elv, amely
helyreállítaná a megbomlott egyensúlyt.
A kortárs zeneszerzők saját kifejező eszközeiket és a világ zenei sokszínűségének
összegzését  keresve  újra  élnek  az  improvizációval  (piktografikus  kottaírás,
véletlen,  aleatória).  A  teljességet  és  a  harmóniát  a  jelen  pillanatában  kell
megtalálnunk a múltba gyökerezve és a jövőbe tekintve.

Az improvizáció mindennapi életünknek is része. Szabályos struktúrákban élünk,
de döntéseink többségét rögtönözve hozzuk. Például: A közlekedésnek is vannak
szabályai (amit többé-kevésbé betartunk). Ha át akarunk menni egy forgalmas út
túloldalára, akkor a helyzet mérlegelése és a döntés pillanatok alatt zajlik le.

A kreatív készség fejlesztésének egyik lehetősége az improvizáció. A rögtönzések
során  a  gyermek  saját  maga  állíthatja  elő  az  elemek  rendjét,  és  ha  eljut  a
kreativitás fokára, akkor belső rendje jelenik meg alkotásaiban.
Az improvizáció tevékenységen keresztül tanulható. Feltétele a korábban már leírt
kreatív pedagógiai közeg, és a fokozatosság. A gyerekeknek mindig meg kell adni
a keretet: az elemek befogható és átlátható rendjét.
Az improvizáció dimenzióit  (elemek száma, összetettsége, viszonya; résztvevők
köre) fokozatosan lehet csak tágítani.
A  gyermekek  a  világot  egységes  egészként  élik  meg,  a  zenei  improvizációt
komplex módon,  egyszerre  több szálon  készíthetjük  elő.  Kezdetnek a  ritmikus
szerkezetek a legalkalmasabbak.
Képi alkotás: a geometriai és természeti formákból egy-egy tulajdonságuk (méret,
szín, állás, stb.) megváltoztatásával ritmikus sor (rajz, festmény, gyöngysor, stb.)
alkotható.  Képi  átváltozások,  elemek  elrendezésével  kompozíciók  készíthetők
különböző elemekből. A vers ritmusa is lehet tárgya az improvizációnak. A torna,
a tánc,  a mozgás  kínálja  a szabad variációs  lehetőségeket.  Az improvizációkat
később is tanácsos koncentrálni. Az elemekkel való játék után felszabadultabban
rögtönöznek.
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A zenei  improvizációt  három - egymást nagyjából  időben is  követő -  területre
oszthatjuk fel:
· ritmus,
dallam,
kíséret.
A  ritmus  az  azonos  és  a  különböző  váltakozása.  A  gyermekek  legelőször  a

ritmussal  ismerkednek meg,  sokszor  a  zenéből  is  csak  a  ritmust  érzékelik,
mozgásaikban - a kezdetektől fogva - sok az ismétlődés és a variálás. A ritmus
áthatja őket és könnyen meg tudják jeleníteni.

A gyerekek egyszerűbb gyermekdalokon és verseken keresztül hamar érzékelik az
alaplüktetést,  és ehhez tudják viszonyítani  a hosszabb és rövidebb értékeket.  A
séta, a járás és a futás segít a tempó érzékelésében.
Az alapelemek tudatosítása nem okoz gondot, kevés gyerek van, aki az alapvető
ritmus-arányokat nem érzékeli. A ritmusok közös megszólaltatása őket is magával
ragadja.  A ritmusokat  hamar  el  tudják  vonatkoztatni  a  daltól,  vagy  szövegtől,
tudják a nevüket, jelüket. 
Először hiányzó motívum(ok) rögtönöztetésével kezdjük. Majd a dalok ritmikus
rendjét változtatjuk meg szaporítás, ritkítás, zsugorítás, bővítés, ritmus csere, vagy
tükrözés segítségével.
Kereshetünk ritmushoz verset és vershez ritmust.
Kis segítséggel saját kompozíciókat alkothatnak. Meg kell adni a ritmus hosszát, a
ritmuselemeket, és az improvizálót segíteni kell az alaplüktetés fenntartásában.
Később  meglévő  dallamhoz  ritmust  improvizáltathatunk,  megváltoztathatjuk  a
dallam ütemformáját, vagy egyszerre az ütemformát és a ritmust.

A  dallamok  tudatosításában  nagy  szerep  jut  a  kottaolvasásnak  és  a
szolmizációnak.
Itt  is  a  hiányzó  motívum(ok)  kiegészítésével  kezdhetjük,  majd  kérdés-felelet
szerkesztésével.
A variálás segítségével vezethetjük be a dallamok formaalkotó elemeit: szaporítás,
ritkítás, zsugorítás, bővítés ritmus/hang csere, tükör. Így kap értelmet a népdalok
sorszerkezetének megismerése is  (nem a típusok megtanulása a  cél,  hanem az
ismétlések  és  változtatások  rendjéből  kialakuló  sokszínűség  felfedezése).  A
népdalokban  azonosítható  formaalkotó  elemek  a  nagy  alkotásokig  vezetnek:
(pentaton) szekvencia, kvintváltás (tonális, reális), forma (periódus, trió), díszítés.
Megfigyeltethetjük,  mi  történik  a  dallammal,  ha  megváltozik  a  dallam  belső
elrendezése, a  pódiák rendje.
Ritmus, ütemek, hangkészlet megadásával improvizáltathatunk dalokat. A dallam-
improvizációhoz meg kell adni a megfelelő keretet:

a kezdő motívumot és a formát,
csak a formát,
a ritmust,
a dallamot ritmus és ütemek nélkül,
a teljes dallamot (variáns rögtönzése),
a tempót (meghatározza a karaktert).
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Az  óra  közösségi  keretben  folyik,  a  zene  közösségi  folyamat,  a  kínálkozó
lehetőségeket ki kell használnunk. A rögtönzések előkészítésében eddig is részt
vett, segített a csoport, de maga a rögtönzés csak egyénileg volt megvalósítható.
A ritmus is ad alkalmat a közös tevékenységre: ritmus kánon, ritmus lánc (a tanár
és a diákok felváltva szólaltatnak meg ritmusokat előre meghatározott szabályok
alapján), ritmus kígyó (a diákok egymásnak adják tovább a ritmust, mindig egy
picit  változtatva  az  előzőn),  ritmushoz  kíséret  improvizálása.  A  dallam
megtámasztása,  kánon  éneklése,  kérdés-felelet  improvizálása,  párhuzam,
dudabasszus rögtönzése mind csoportos improvizáció. Megfelelő előkészítés után
két  vagy  többszólamú  improvizációt  is  kezdeményezhetünk  pentaton
hangkészletben, hiszen az így létrejövő lehetséges együtthangzások mindegyike
kellemes a fülnek.

A rögtönzés játék a zenei elemekkel, ami magával hozza az elmélyülést, az aktív
megismerést. Lehetőséget teremt a belső rendünk szerinti (kreatív) elrendezésre;
illetve a külső üzenetek megértésére is.

Hang-játék
Dimény Judit

Több, mint húsz éve, az Iskolarádió adásában jelentkezett a Hang-játék, Dimény
Judit műsora. Célja az „akusztikus környezet megismerése és birtokbavétele”, egy
újfajta nyitottság kialakítása a zene hallgatására és befogadására.
A  gyerekek  mindennapi  élete  tele  van  hangélményekkel:  zajokkal,  zörejekkel,
természetes  hangokkal,  beszéddel,  és  természetesen  zenével.  Ezt  a
„hangkörnyezetet”  a  kisgyermekek  természetesen  élik  meg,  használják;
játékaiknak,  környezetük  megismerésének  része.  A  zene  komplexebb
megismerése sok érdekes megfigyelésre és játékra ad alkalmat.
Dimény Judit játékai a csenddel és a hanggal, a hangerővel, a hangszínnel és a
hangmagassággal,  a  verssel  és  a  ritmussal,  a  népdalokkal  és  a  klasszikus
dallamokkal - igazodva az általános iskolás gyermekek életkori sajátosságaihoz -
elvezetnek a csendtől a legösszetettebb modern alkotásokig.
Szemléletmódját a teljesség igénye jellemzi: a zenét több oldalról közelíti meg,
megmutatja  az  azonos  és  különböző  dolgok  váltakozásából  felépülő
sokszínűséget. Eszközei könnyen vezethető kreatív játékok jól felépített sorozata.

A rendszer egyszerű, teleológiája fenomenális. Egységes képbe foglalja a zenei
ismereteket és úgy ismerteti meg a gyerekekkel, hogy közben van idejük átérezni,
megtapasztalni, megfigyelni, levonni belőle a tanulságokat, és játszani velük. Nem
kell foglalkozniuk a számukra idegen, felfoghatatlan és szükségtelen tudományos
definíciókkal.
A  világmindenség  egységéből  kiemelkedik  a  hang  és  a  csend  kettőssége.
Kezdetben  ennek  a  kettőnek  az  elkülönítése,  megfigyelése  a  feladat.  Majd
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kiválasztjuk  az  egyet,  a  hangot,  ennek  a  tulajdonságait  vizsgáljuk  meg.
Megismerkedünk a hang színével, magasságával és időtartamával; a ritmussal, a
hangerővel, a betűk hangzásával. A dallamhoz a hangláncokból az énekbeszéden,
recitáláson  keresztül  jutunk  el.  Aztán  a  dallam építőelemeit  figyelhetjük  meg:
ismétlések, szekvenciák, kvintválasz, variáns, fordítások, augmentáció, diminúció,
tagolás.  Belekóstolunk  a  dallamvonal  (ugrálós  vagy  kanyargós)  jelentésébe,  a
periódusba, a hangszerelésbe, a zenei formákba: a variációba, a kánonba, a fúgába,
a rondóba, az osztinátóba.
Magában  foglal  minden  alapvető  zenei  elemet.  Művészi  tömörséggel  és
szemléletes  módon,  ötletes  játékokon  keresztül  ismertet  meg  a  zenével.  Sok
mozgásra, nyelvi- és szabályjátékra épít, amit a gyerekek igényeik szerint tovább
variálhatnak.  A megtapasztaltatásra  támaszkodik,  keveset  magyaráz,  elsősorban
nem a fogalmak pontosságával törődik, hanem a zenei jelenségek megértetésével,
jelentésük  felfedezésével,  befogadásuk  megkönnyítésével.  Véleményem  szerint
minden fogalomkört tartalmaz, amit egy általánosan művelt embernek tudnia kell
a zenéről. 
Sajnos  nincs  konkrét  és  átfogó  tapasztalatom,  hogy  a  könyv  alapján  felépített
rendszer milyen hatással van a gyermekek zenei képességére, zeneértésére; de az
látatlanban is kijelenthető, hogy az ilyen struktúra és komplex játékok rendszere,
megfelelő pedagógus által vezetve csak fejlesztő lehet. Többet tanulnak általa a
gyerekek, mint a száraz definíciókból. A könyvben található ismeret bőven fedi az
általános iskolában szükséges elméleti ismereteket. Hasznossága attól függ, hogy
a pedagógus hogyan tudja óráiba beépíteni.
A módszer előnyei:
¨ előképzettséget, tárgyi tudást nem igényel,
a korosztály igényeinek megfelelően: aktív módon közvetíti  és rendszerezi is a

tudást (itt nem pusztán tananyagról van szó),
szórakoztatva fejleszti a képességeket,
azok  a  gyerekek  is  közelebb kerülhetnek  segítségével  a  zenéhez,  akik  gyenge

képességeik miatt kimaradnak az énekórai tevékenységekből.
a taneszközök hétköznapi tárgyak, amelyek olcsón beszerezhető alapanyagokból,

egy kis kreativitással könnyen kialakíthatóak.

„Tüzet viszek”
Kokas Klára

Kokas Klára (pedagógus, pszichológus) magyarországi, amerikai munkásságát és
eredményeit az elmúlt „kor” központosított kultúrpolitikája miatt nem ismerhette
meg a közvélemény, pedig magasan kiemelkedik a Kodályt követő zenepedagógus
generációból.  Tevékenysége  általános  pedagógiai  szempontból  is figyelemre
méltó.
A „szocializmus” idején a központi irányvonaltól eltérő gondolatokat üldözték, -
fennmaradását  tudományos  munkásságának  és  nemzetközi  elismerésének
köszönheti - így „csak” a látótéren túl,  a hagyományos oktatási intézményeken
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kívül  működhetett.  Módszerét  olyan  formákban  valósíthatta  meg,  amit  az
iskolarendszer nem fedett le - zeneóvoda-szerű, alternatív módon szerveződő, a
szülők által támogatott független csoportokban.

Tisztáznunk kell a módszer1 fogalmát. Belénk ivódott, hogy a pedagógiában előre
kirajzolt  utakon  járunk.  Munkánkat  tankönyvek,  taneszközök,  tantervek  és
tanmenetek segítik és korlátozzák. Képzeteink szerint - a jó módszer látványos
rendet  teremt,  színes  eszközeivel  elvarázsolja  a  gyermekeket,  független  a
pedagógus  személyétől.  Alkalmazhatóságának  a  csúcsa,  ha  bárki  képes
megvalósítani. A „mechanikus” pedagógiából kiürült az emberi. Figyelmen kívül
hagytuk  a  gyermekek  és  a  nevelő  személyiségét  is.  Újra  tudatosítani  kell:  a
pedagógus  elsősorban  a  személyiségével  hat,  a  módszer  csak  egy  eszköz
(„mankó”). 
Kokas  Klára  módszere  azért  okoz  nehézséget  az  elemzőknek,  mert  egy  olyan
személyiségen  keresztül  hat,  aki  önmagában  is  figyelemre  méltó.  A  teljesség
igényével végzett harmonikus, hivatott tevékenység olyan komplex (összefüggő és
dinamikus) egységet alkot, amit nehéz úgy analizálni, hogy ne sérüljön az egész. 

„Átváltozom a zenéimmel, kavicsként gördülök, vízcseppként  gurulok,
falevélként pördülök, ez a táncom. Mivel szabad a képzeletem, nem
kell  módszerbe  keményednem,  magamét  vagy  másokét
ismételgetnem.”2

Kokas  Klára  nem  ad  könnyen  követhető  módszereket,  de
személyiségét és munkáját megfigyelve tanulságokat vonhatunk le:

· Gyökerei:
Hagyományos  paraszti  közösségből  jött,  olyan  szerves  közösségből,  ahol  még

éltek a gyermekjátékok (amelyek elevenen őrzik a mágia ősi összművészetét)
és  a  zenés-táncos  alkalmak.  Később  a  tánc,  a  zene  és  a  parasztkultúra
szeretetében tovább erősödött. Harmonikus, teljes személyiség lévén könnyen
fogadta be az újabb hatásokat (pl. a modern, kortárs zenét, távoli népzenék),
amelyek mélyen érintették,  így azokat  -  saját  élményeiként  -  eszközként  is
használhatta.

Személyiségének legerősebb vonásai az apai-anyai mintából  merített  szeretet,  a
figyelem, a nyitottság. 

„Felfedező  lettem  gyerekországban.  Enyém  a  mese,  a  képzelet,  a
mozdulat, az érintés, a játék.”3

Kokas  Klára  Kodály  elveinek  hűséges  és  kreatív  továbbfejlesztője.
Célja  -  mint  mesterénél - az egész ember gazdagabbá tétele a zene

1A  módszer  szó  már  a  „Kodály-módszer”  fogalmánál  is  gondot  okozott.  Többen  többféle
tevékenységet folytattak Kodály nevében. Kodály idő hiányában, vagy egyéb okokból (a második
világháború  utáni  politikai  helyzet,  a  zenepedagógusok  gondolkodásmódja)  nem  dolgozta  ki
egzakt módon elveit.  A „módszerére” épülő kiadványokat is követői,  tanítványai dolgozták ki.
Ennek  okai  lehettek,  hogy  konkrét  általános  iskolai  pedagógiai  tevékenysége  nem  volt,  és
módszerét úgy adta tovább, hogy elvárta: mindenki alkalmazza saját személyiségére formálva. 
2Kokas Klára: A zene felemeli a kezeimet 10. oldal
3Kokas Klára: A zene felemeli a kezeimet 10. oldal
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segítségével.  Célja,  hogy  a  gyerekeknek  a  legtöbbet  adhassa  -
önmagát, és közben olyan „művészet-használó”-vá válik, aki szereti,
érti is a zenét és aktívan be tudja fogadni.
„Rendem világos, egyszerű, átlátszó, meg is tanulható. Egységes, mert
a  hangokat  is,  a  műveket  is,  a  frissen  születő  alkotásokat  is
természetes kapcsolataikban élem, ahogy a gyerekeim.”1

· Mi „módszerének” az alapja?
Tanítása  célja,  hogy  gyermekeit  élményekhez  juttassa,  amelyek  később

személyiségformáló  erőkké  válhatnak.  A  magányban  megélt  szépségek,  a
szemlélődés, a társak (a szokásos, folytonos versengés nélkül) örökre szóló,
életsorsot meghatározó benyomások. Megerősíti őket saját tehetségükbe vetett
hitükben, önállóságukban, értékeikben.

„A gyerekek abban a küldetésben születnek, hogy a közös szépség egy-
egy darabját közénk elhozva a maguk hozzájárulásával újjáteremtsék
az emberiséget.”2

A felnőtt  világ alkotásait tisztelettel  kezeli,  de - tegyük félre felnőtt
gőgünket - mindenki annyit ér, amennyit a másiknak segíteni tud: a
gyermekeknek  szükségük  van  arra,  hogy  saját  nyelvükön  szóljunk
hozzájuk, meghallgassuk elképzeléseiket, elfogadjuk őket számunkra
furcsa gondolkodásukkal is teljes személyiségnek, akiknek joguk van
ahhoz, hogy saját egyéni alkatuk szerint fejlődjenek.

A  személyiséget  csak  az  önként  vállalt  cselekvés  formálhatja.  Az  önálló
felfedezés, a belőle kinövő új kérdések és ötletek ereje felülmúlhatatlan.
A közös alkotások megbecsülése,  egymás kölcsönös tisztelete  olyan humanista
értékek, amelyek nélkül elképzelhetetlen a kreatív képességek fejlesztése.
Alapérték  az  egyéniség,  és  a  sokszínűség.  A  szabad  választás  lehetőségét  és
készségét  biztosítja  mindenkinek.  Kivárja  az  idejét,  engedi  a  saját  ritmusát
érvényesülni mindennek. Az egyformává alakítás, a látszólagos egyenlőség helyett
a  közös  hangzás,  az  együttes  mozgás,  a  társas  kapcsolatok,  az  energiák
összefogásának  szépségeit  adja.  A sablonokat  engedelmesen követők  csoportja
helyett a közös élményekből építkező közösséget formál. 
Olyan körülményeket  teremt,  hogy tanulás  közben szabadon -  a  tevékenységet
nem  zavarva  -  alakulhassanak  ki  kapcsolatok.  A  gyerekek  sokat  tanulnak
egymástól.
A  gyerekekhez  saját,  összetett  nyelvükön  (nonverbális  kommunikáció)  szól.
Megérinti,  mozgásával,  tekintetével  vezeti   őket.  Teret  biztosít  fantáziájuknak.
Követi  képzeletük  folyamát.  Rájuk  bízza  magát.  Életre  kelti  a  mesét.  A
rendetlenkedést - lereagálás helyett - eredeténél számolja fel.
A  mozgás  és  a  zene  kapcsolata  mély,  többrétegű.  A  tánc  a  mágiában
elválaszthatatlanul összekapcsolódott a zenével. Az embrió már az anyaméhben is
hall, lehetnek zenei élményei, de első megnyilvánulásai mozgások. A kisgyermek
mozdulataiban  éli  ki  magát,  tevékenységére  sokáig  jellemző  a  fokozott

1Kokas Klára: A zene felemeli a kezeimet 10. oldal
2Kokas Klára: A zene felemeli a kezeimet 24. oldal
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mozgásigény. A felnőtt is belső mozgásokban éli meg a zenét. (A gyermekkori
kommunikációnak csak szűk metszete a felnőtteket eluraló beszéd.) A csecsemő
előbb tanulja meg - ha zene-közelben van - a ritmusra rázni magát, mint járni; a
gyermekek a koncerttermek első soraiban lóbálják a lábukat, néha spontán táncra
is perdülnek. Az őket érő komplex hatásokból kialakuló gondolat-csíráikat, belső
képeiket cselekvéseiken keresztül képesek formálni.

„..  a gyerekek meglepően fogékonyak nagy zenék befogadására, ha
szabad mozdulataikkal élhetnek.”1

A  felszínre  jutott  mondanivaló   -  a  katarzis  élményén  keresztül  -
megmutatja az ismeretlent, felszabadulást hoz. 

A  produkció  csak  eszköz,  az  önkifejezés  eszköze,  mely  által  énünket
megerősíthetjük.

· Milyen folyamatok zajlanak az óráin? 
Minden  alkalom  regenerációval  kezdődik.  A  különböző  helyekről  érkező,

különböző állapotú gyerekeket rá kell hangolni a belső fegyelemre.
Az időt a koncentráció és a lazítás - a közös ritmus diktálta - hullámzása tagolja.
Folyamatosan  szabályozza  a  kötődéseket.  A  regeneráció,  az  újabb  feladatok
elindítása,  a  kiszoruló  egyéniségek  a  vezetőhöz  való  szorosabb  kötődéssel
kialakított cselekvéseket igényelnek. A kreativitás, a zenével való azonosulás, az
önkifejezés  szükségessé  teszi  az  irányítás  decentralizálását  és  kiscsoportok
létrehozását. Ez egyben az autonómiára nevelés eszköze is.
A  csoportenergiákat  folyamatosan  külső  hatásokkal  bővíti  a  teremben  lévő
apukák, anyukák és vendégek bevonásával.
A sokszínűség érdekében a példáknak több oldalát  mutatja  meg,  hogy minden
gyerek  kiválaszthassa  a  neki  tetszőt,  és  szabadon  továbbformálhassa  az
egyformaság  (fásultság)  veszélye  nélkül.  Minden  folyamatban  többfelé  hagy
kimenetet, több irányba tereli a tevékenységeket. A problémákra több megoldást
ad, hogy a gyerekek szabadon választhassanak, de lehetőleg maguk találhassanak
ki újabbakat.
A figyelem nem állandó. A kifelé forduló (a középpontba állított példa, a vezető, a
választott társak) és a befelé forduló között hullámzik, néha teljesen ellazul vagy
katarzisban kicsúcsosodik.
A  közösségi  alkotó  folyamatban  a  vezető  feladata,  hogy  a  körülmények
formálásával,  a  személyekkel  való  törődés,  a  csoport  tagjainak  és  a  feladatok
csoportosításával erősítse a pozitív tendenciákat.
Többször megnyilvánul a kreativitás, folyamatosan fejleszti a kreatív készségeket.

· Milyen eszközöket használ? Hogyan tanít?
Érzelmi  erőt  sugároz,  támaszt,  biztatást  nyújt  a  felszabadult,  önalkotó

tevékenységhez. Nem ad instrukciókat; körülményeket teremt: a tánchoz és a
gyermekek mozgásigényéhez szükséges mozgástér (ki a padok béklyójából),
ráhangolással  megteremti  a kellő  lelki  összetevőket,  a biztonság alapérzetét
nyújtja nekik.

1Kokas Klára: A zene felemeli a kezeimet 64. oldal
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A témákat nem direkt módon vezeti  be. Az órakezdő felhangolásokban játékos
módon  mesével,  történetekkel  vezeti  be,  mozgásos  beleéléssel  azonosítja  a
gyerekeket egy-egy szituációval. Saját élményeivel inspirál, a gyerekek képzeletét
mozgatja meg, motiválja őket a tevékenységre, és a cselekvésen keresztül tanít.
A zene befogadásához teljes figyelem szükséges. Közösen keresik meg a csöndet
(harsány  mozdulatokból,  dalokból  lecsitulva  -  parancs  szavak  nélkül,  a  példát
követve).  A csoport  rendje, szokásai és a vezető érezhető jelenléte (ahol kell,
segít, máskor a háttérben marad) biztonságot ad az elengedettséghez.
Zenehallgatás közben csak a nonverbális nyelv, a tekintet használható. A beszéd a
gondolkodást más síkra tereli, nem teszi lehetővé a hangélmények befogadását.
A zenehallgatás módszere: a gyermekek szabad mozdulataikban éljék a zenét.

„...  elfogadom  a  zenét,  és  engedem,  hogy  teljes  személyiségemre,
testemre-lelkemre-szellememre  átáradjon.  Ez  a  tökéletes
szabadságban  való  találkozás  hozhatja  létre  az  önkifejezés  vágyát,
igényét és lehetőségeit...”1 
A zenehallgatás általunk használt  módszerei megkötik a gyermekek
figyelmét, a többség nem is képes az absztrakt elemek megfogására,
de ha mégis, akkor az egyesre koncentrálva az egész elsiklik előttük.
Célja, hogy a zene egésze hasson, „a zene egészéből kiválasztják a
maguk kapaszkodóit”2, a formát, apró részleteket táncaikba rejtik. Nem
a  mozdulatok  esztétikuma  számít.  Aki  együtt  élt  a  zenével,  az
dicséretet kap (nem jegyet, gratulációt, hanem elismerést a társaktól,
és a vezetőtől mesebeli ajándékokat). Csak az elvárás, hogy mindenki
önmaga legyen. Sosem javít, korrigál, az csak gátlásokat okozna. Az
eredményességet csak a kreatív  körülmények megteremtésével tudja
befolyásolni.  Ha a  ráhangolódás  sikerült,  akkor  minden  gyermek a
legjobbra törekszik,  és  nem a saját  akaratán  múlik,  hogy mennyire
tudja levetkőzni a rárakódott sablonokat. 

Kiemeli  azt,  aki  különlegeset  hoz.  Az  állandó  megerősítés  eredményeként  a
gyerekek érzik  és  tudják,  hogy elfogadják  énjüket  és  egyetlen  elvárás  feléjük,
hogy önmaguk legyenek.
A zene kiválasztása nagyon fontos. Ihletett, értékes, számára is fontos zenéket visz
csak.  Figyelembe veszi  a  csoport  egyéneinek lehetséges  reagálását,  ügyel  arra,
hogy illeszkedjen a figyelemhez, hangulathoz. A szokatlan zenék új mozdulatokat
hoznak,  elterelnek  a  sablonos  megoldásoktól.  A  gyermekek
befogadóképességéhez jól alkalmazható kb. 2 perces részletet válogat ki, vágással,
és sokszorosítással készíti el a megfelelő anyagot.
A  zenék  kiválasztásánál  mindig  ismétlésekkel  fokozatosan  ráhangolódnak  a
zenére, gondolataikat, érzéseiket eluralja a zenei tartalom. A gyerekek benne élnek
a zenében, csak nonverbális eszközökkel fejezik ki magukat, esetleg kialakulnak
kisebb  csoportok.  Akik  igénylik,  szólóban  mutathatják  be  produkciójukat,  a
többiek  figyelnek,  vagy  a  periférián  táncolnak  tovább.  A  csak  rájuk  figyelés
élménye (a csoport és a vezető részéről is) fontos élményük lesz.

1Kokas Klára: A zene felemeli a kezeimet 49. oldal
2Kokas Klára: A zene felemeli a kezeimet 40. oldal
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Az igazán teljes azonosulás,  a kreatív,  szabad megjelenítés  olyan produkciókat
szülhet, ami a többiek számára is a katarzis élményét nyújthatja.
Nem  hagyományos  értelemben  vett  zenetanításról  van  szó,  a  zenéhez  vezető
érzékenységet, az önkifejezés igényét helyezi előtérbe.
A gyerekek saját felfedezéseiken keresztül ismerik meg önmagukat, nem fél attól,
hogy szabad szárnyalásuk eltereli őket a témától. Ha valóban fontos dologról van
szó, akkor gyerekekkel csak a képzelet szárnyán lehet azt megközelíteni
Használja  a  magyar  népdalokat,  legfőképpen  a  gyermekjáték-dalokat
(átértelmezve,  szabad  dramatikus  játékként,  hogy  ne  veszítsen  öröméből),  az
énekes improvizációt, a zenehallgatást,  a társművészeteket (rajz, festés, tánc), a
mozdulatokat és saját egyéniségét.

· Hogy használja személyiségét?
Módszere  a  tanítás  során  felvetődött  problémákra  adott  személyes  válaszaiból

alakult ki.
Empátiával figyeli a gyermekek tevékenységét. Mindig az egyén fontos számára,
teljes  koncentrációjával  fordul  feléje.  A  csoport  többségének  megfelelő
tevékenységet  az  egyének  igényeihez  formálja,  mindig  a  leggyengébbhez,  a
legsebezhetőbbhöz fordul.
Harmonikus,  nyitott  személyiségét  mintaként  kínálja  fel.  A  tevékenységet
elsősorban személyes példájával vezeti.
Kérdezési  technikája  a  beleélésen  alapul,  a  gyermekek  nyelvét  használja  és
középpontjában a valódi érdeklődés van.
Énekhangját,  képzeletét,  mozgáskultúráját,  gyermekkorában  tanult  mozgásait
(tánc, bukfenc) és a gyermekjátékok fantáziadús mágiáját  használja.
Amíg  tanításának  legfontosabb  módszertani  alapja  a  zene  befogadása  szabad
mozgásokon  keresztül,  addig  ennek  előkészítését  mozgásokkal,  játékokkal,
figyelem irányító párbeszédekkel, spontán módon valósítja meg.
Személyiségét teljes mértékben áthatja a tanítás szeretete és a pedagógiai-vezető
tevékenységre  való  felkészülés.  Teljes  egyéniségét  használja,  testét-lelkét-
szellemét folyamatosan kondicionálja, naponta küzd meg a harmóniájáért.
Nem  használ  merev  terveket.  A  közvetlen  előkészítés  során  felidézi  a
gyermekeket,  problémáikat,  várható  állapotukat,  ezek  alapján  választja  ki  az
aktuális zenei részletet, a hozzá alkalmazható eszközöket, és többféle változatot
képzel el a lehetséges helyzetek megoldására. Nem tudatos eszközöket is használ,
értelmezi álmait, meditál.

· Melyek a jó pedagógus alapattitűdjei?
„A  tanítás  is  művészet,  tudásból,  mesterségből  és  képzeletből
összekovácsoltan... A szülő és a tanító legszebb feladata, hogy segítse
a gyerekeket a lelkük, a tehetségük, képességeik felfedezésében”1

Személyiségéből  sugárzik  a  megértés,  bizalom,  figyelem  és  a
nyitottság.
„...  személyiségemet  éppúgy szüntelenül  formálnom kell,  ahogy  azt

1Kokas Klára: A zene felemeli a kezeimet 47. oldal
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tanítványaimtól remélem.”1

Tekintetén, testtartásán látszik a teljes, odaadó figyelem, az egyensúly,
a belső nyugalom.
„Harmóniában van tulajdon céljaival és a mindenség rátartozóival.”2

Vezetői stílusa: egyszerű, emberi, önmagát adja. Mentes a szokásos
fegyelmező eszközöktől, a lejáratott szerepektől, a tanítózsargont - a
gyengeség jele - nem használja.  Nem direkt módon irányít,  a kieső
gyerekeket  visszatéríti,  a  passzívakat  ötletekhez  segíti,  a
magányosokat  társhoz  vezeti,  a  tevékenység  folyamatosságát  és
frissességét a témára hangolódott gyermeki képzelet biztosítja.

Felismeri az agresszió jelzéseit, és védelemébe veszi a rászorulókat, a gyengéket,
a sebezhetőket. 
„Leereszkedik” a gyerekek közé,  lekuporodik közéjük (tátott  szájjal  fürkészik).
Belebújik a bőrükbe, játékukat - maga is átéli és példájával - élménnyé avatja.
Közben állandóan figyeli, hogy számukra mi jó, mik az igényeik, hogyan segítheti
át őket a kisebb nehézségeken, félelmeken, hogy elindulhassanak a kiteljesedés
felé.
Türelmes, nincsenek elvárásai. Mindegyik kis növendékét egyéniségként kezeli,
tudja,  hogy mindenki  a saját  törvényszerűségei  szerint  alakul,  változik;  kivárja
amíg felszabadul  a gyermek és felszínre tör öröme,  bánata,  félelme,  vagyis  az
Énje.
A  példákon  keresztül  szüntelen  türelemmel  vezeti  őket  egymás  figyelme  felé.
Megtanítja tisztelni egymás gondoltait. 
Közösen  fedezik  fel  az  értékes  mozgás  és  hangzás  örömét,  testük,  hangjuk
szépségét.
Kérdései:  rövidek,  igazi  érdeklődésből  fakadnak  (jelzi,  hogy  csak  a  gyermek
igazíthatja el).
Éneklésében  rövid,  kerek,  befogható  egységek  dominálnak,  melyben
megmutatkozik a tanító szabad lelke. 

· Mit üzen nekünk?
Szembesít  minket  azzal,  hogy  a  Pedagógusnak  egész  személyiségét  kell

használnia (ami azt jelenti, hogy teljes, harmonikus egyéniségnek kell lennie),
és a választott módszerét saját képére, alkatára kell formálnia. 

„Sima, vidám napokon és nehéz, fárasztókon dobjuk a gyerekek felé a
nekünk  lényegtelent,  oda  se  figyelve.  A  mi  lényegesünket  pedig
értelmesen  megfogalmazott  szavainkkal  okítanánk  nekik.
Csodálkozunk  és  nem  értjük,  miért  nem  az  okított  szövegeinket
követik? Ámde lelkük arcán a mi széthajigált jeleink tapadnak meg...”3

Mindig  az  egyénnel  kell  foglalkoznunk,  annak  ellenére  is,  hogy
legtöbbször csoportos foglalkozások keretén belül kell tennünk ezt.

Minden korosztályt a saját eszközein keresztül a legkönnyebb megközelíteni. A

1Kokas Klára: A zene felemeli a kezeimet 50. oldal
2Kokas Klára: A zene felemeli a kezeimet 53. oldal
3Kokas Klára: A zene felemeli a kezeimet 25. oldal
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gyerekek sok olyan dolgot tudnak, amit felnőtt korunkra elfelejtünk, de mindig az
életkoruknak  megfelelő  kommunikációs  eszközök  segítségével  képesek  a
legjobban fejlődni.
A gyerekeknek nagyon gazdag és színes a fantáziájuk. Minden gyereknek vannak
álmai,  még a legmostohább körülmények között  is  képesek játszani;  egyszerű,
szemétből kivett tárgyakkal kitölteni az életüket. Sok mindent ki is tudnak fejezni,
de verbális képességeik csak ifjúkorra teljesedhetnek ki.
A kamaszkorig  mozgásuk kendőzetlen,  nem keresik  a  külső  formát,  a  bennük
zajló történések automatikusan jelennek meg mozdulataikban. Játékaikban nagyon
fontos a mozgás, értelmi fejlődésüknek alapvető meghatározója. A fegyelmezett
iskolapadba ültetéssel többet ártunk nekik, mint amennyit használunk. 
A zenehallgatás összekapcsolódik a mozgással. A gyermekeket teljesen átjárja a
zene, az iskolában pedig állandó gond, hogy nem figyelnek rájuk. Nem képesek a
passzív figyelemre, szükségük van a történések azonnali lereagálására, és ezt ők a
mozgáson, a táncon keresztül képesek megtenni.

„Virág, virág az ember.”
Kurtág György - Teöke Marianne: Játékok

Kurtág György a kortárs zeneélet - emberségében is kiemelkedő - meghatározó
alakja; világhírű, magyar zeneszerző (ez a kettőség - Bartókhoz hasonlóan - zenei
nyelvében és gondolkodásában is egyensúlyban van). A zenei praxis, az esztétika
és a filozófia változásai megkövetelik, hogy a pedagógia is sajátos módon nyúljon
a  zenei  anyaghoz.  A  zeneszerző-pedagógus  hagyományokat  követve
megfogalmazza  pedagógiai  elveit  -  a  Mikrokozmoszhoz  hasonlóan  -
„zongoraiskoláján” keresztül vezeti  be a gyermekeket a (kortárs)zenébe, sajátos
világába.
Példásan  igazodik  a  gyermekek  életkori  sajátosságaihoz.  A  hangszertanulás
technikai nehézségeit háttérbe szorítva, a zenei tevékenység és a mozgásos játék
élményein keresztül fejleszti a teljes személyiséget.

" A játék öröme ...  hozta létre végül is ezt a gyűjteményt...  Nagyon
nagy szabadságot, kezdeményezést kíván az előadótól... vágjunk   neki
bátran a magunk örömére is."1

A hang(zás) és a ritmus sajátos felfogása jellemzi. Az alap az egyes
hang (pont) és hanghalmaz (cluster) megismerése. Ezekből épülnek fel
a rövid motívumok és formák. Kompozíciók sora épül egyetlen hangra
(illetve oktávjaira). Ezután vonja be a néhány hangos motívumokat.
Nem a hagyományos ritmusértékekkel, hanem ritmus-arányok (antik)
rendjével dolgozik.

Ennek  érdekében  a  kottaképet  is  átalakítja.  Átalakul  a  vonalrendszer,  a  teljes
billentyűzetet  birtokba  veszi,  az  alsó  és  felső  pótvonalak  olvasását  piros
vonalakkal segíti. Sajátos jelzéseket használ a ritmus jelölésére is, a fejek, szárak,
cezúrák és koronák rendszerét újraértelmezi. 
A hangszerrel, mint eszközzel, játékkal megbarátkoztatja a kezdő zongoristát, és

1Kutrág György Játékok zongorára I. Jelmagyarázat
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annak minden részével megismerteti. Megszólaltatására a hagyományostól eltérő
eszközöket is használ. A gyerekek a zongorázáshoz szükséges finom és erőteljes
ujjmozgásokkal még nem rendelkeznek, ezért  először ököllel,  könyökkel,  teljes
karral,  tenyérrel  szólaltatják  meg  a  hangszert.  Testméreteiknek  és
mozgásigényeiknek megfelelően először járva és állva tudják megismerni a teljes
instrumentumot. A zongora és lehetőségeinek megismerése fontos feladat ( néma
billentyűk, hangszínek, regiszterek, felhang-játékok, stb.)
Az  I.  füzet  (a  lejegyzés  módjától  függetlenül)  egyszólamú  zene,  ahol  a
gyermeknek mindkét kezét, de csak három ujját kell használnia. A kompozíciók
inkább pontokból építkeznek, a mozgáson van a hangsúly; nincs szükség a két kéz
elválasztására, technikai nehézségeket megkövetelő dallamok megformálására. (A
II. kötet második felében kerülnek elő ötujjas darabok, és a III. füzetben kezdődik
meg az igazi kétszólamúság.)
Törekszik  a  teljes  személyiség  bevonására.  A gyerekek  számára  történetekkel,
játékokkal, élményszerű feldolgozással, variációs lehetőségekkel teszi vonzóvá a
gyakorlatokat. Már a kezdetekkor fontosnak tartja a közös játékot, a négykezest (a
teljes IV. kötet), újabb füzeteket (VII.) készít erre a célra.

„Én azért dolgozom, hogy a mű annak, akivel együtt dolgozom, saját
élményévé váljék.”1

A  paródiákon  keresztül  a  világ  zenetörténetének  minden  elemét
megjeleníti. Saját gyermekien egyszerű és tökéletes eszközeit kínálja
fel a zene történeti és elméleti megismerésére.

A zenei elemek rendszerét úgy építi  fel,  hogy fontos szerepet kap a mozgás, a
játék,  a  fantázia,  a  kedvvel  végzett  tevékenység  és  a  szabadság.  Szükség  és
lehetőség van a  gyakorlatok variálására,  az improvizációra,  a  feladatok kreatív
megoldására. Zenei tevékenységen, tapasztaláson és a kompozíciókon keresztül,
szó nélkül, az elemekből felépítve, felfedeztetve ismertet meg a zene lényegével és
struktúrájával.

„HANS HEG - ... a játékok darabjait játszhatja gyerek is, virtuóz is.
De ezek a darabok nem csak csoda-szépek,  hanem nagyon nehezek
is...
KURTÁG GYÖRGY - ... nem kell keresgélni a hangokat. Ami nagyon
nehéz benne - de a gyerekek rendelkeznek ezzel a tapasztalattal -, az
az,  hogy  ki  kell  élni  az  agresszivitásunkat.  De  az  agresszivitás  itt
egyszersmind zenei formává is válik... éppen az benne a pedagógia,
hogy az agresszivitást egyidejűleg irányítani is kell.”2

„Bacilus gazdának kell lenni”
Apagyi Mária - Lantos Ferenc

A pécsi művész-tanár házaspár tevékenységét az alkotás és a nevelés egyensúlya

1Hans Heg: „Az ember sohasem érkezik túl későn”
2Hans Heg: „Az ember sohasem érkezik túl későn”
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határozza  meg.  Pedagógiai  munkásságukat  folyamatosan  változó  intézményi
háttérrel  folytatják.  Széles  korosztályt  -  a  gyermekektől  a  fiatal  művészekig  -
nevelnek.
Nevelési  alapelveik megfogalmazásakor  a  problémák rendszerezéséből  indultak
ki.
· Általánosan  csökken  az  előképzettség,  miközben  egyre  nagyobbak  az

elvárások.
A  gyermekekre  óriási  mennyiségű  tananyag,  információ  „zúdul”,  miközben

rendteremtő képességük nincs.
Alapvető szemléleti probléma, hogy a megoldások a technikán keresztül érhetőek

el.
Zavaros a dolgok funkciója. 
A közismereti és a speciális művészeti nevelés ellentéte.
A zenei minőség körül kialakult céltalan viták.

Általános művészeti nevelési célok:
· A teljes ember nevelése, aki „képes a világot egységes egészként értelmezni”1.
A művészeti nevelés célja, hogy minden gyermekből használó (közönség) váljon.
A szemlélet, a gyakorlat,  a módszer és a rendszer összhangja (a mit? - miért? -

kinek? - hogyan? figyelembevételével).
A  fontos  emberi  tulajdonságok  és  készségek  fejlesztése:  megfigyelés,

összefüggések  meglátása,  elvonatkoztatás,  analizálás  és  szintetizálás,
találékonyság,  variáció,  improvizáció,  következetesség,  felelősségtudat,  a
gondolkodás és a cselekvés összhangja, koncentráció, stb.

Az elsajátítható szakanyag kiválasztása, átcsoportosítása, a mennyiség helyett  a
minőség előtérbe helyezésével.

Azonos alapokra helyezett tartalmi átrendezés.
Sajátos nyelv, megismerés, kommunikáció a szakterületeken.
Az iskola legyen az élet szerves része, mutassa meg a múlt összefüggéseit és a

jelen kihívásait.
A szakmai ismeretek egyetemes alapokra épüljenek, lehetőséget biztosítsanak az

alkalmazkodásra és a kreativitásra.
· „... az iskolának olyan komplex egységet kell képeznie, mely az egészsége és

teljes emberi élethez szükséges mindenfajta környezeti problémát egymással
összefüggésben lát és láttat.”2

A korlát kapaszkodó is - szabály és a szabadság egyensúlya.

Az „ének-zene” tantárggyal kapcsolatos észrevételek és javaslatok:
· Eredménytelen, nem szeretteti meg a tanulókkal a hangszeres zenét, sem
az éneklést. Pedagógiailag rossz a tantárgy tartalma, szerkezete és célkitűzése.
Nyitott  zenei  kultúra megalapozása a hangzó világra alapozva.  Rendteremtés  a
hangzó világ információi közt.
„A hangzó világ alapismeretei”

1Apagyi Mária - Lantos Ferenc: Hol a művészetpedagógiai érték mostanában?
2Apagyi Mária - Lantos Ferenc: Hol a művészetpedagógiai érték mostanában?
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A szakmai képzés alapelvei:
· a zenei nyelv alapjai
„tekintélyelvű,  idomításon  alapuló  interpretáció”  helyett  az  improvizáció
fejlesztésének előtérbe helyezése, egyensúlya
önálló zenei beszéd szabatosságának és színvonalának fejlesztése kompozícióval
improvizáció, komponálás és interpretáció szerves egysége
analógiák más művészeti ágakból
Művész, tudós az lehet, aki a problémák centrumában helyes választ tud adni.

Tapasztalat,  hogy  az  iskolán  felnövekvő  gyermekek  hétköznapjaikban  is
szabadabban  viselkednek,  kreatívabbak,  problémamegoldó  képességük  jobb,  a
megszokottól szívesen és könnyedén térnek el - vagyis alkotóképességüket jobban
kihasználják.

Kitekintés

A  magyar  nyelvű  szakirodalom  hiányosságai  miatt  sok  -  a  témát  érintő  -
kísérletről  nem  tájékozódhattam  megfelelően.  Az  II.  világháború  utáni
elszigetelődés nem csak a haladó nyugat-európai módszerek beáramlását gátolta,
hanem azok korábbi, hazai kísérleteit is beszüntette. Hiába volt hazánkban iskolája
a Dalcroze-módszernek, folyamatossága megszűnt. Orff módszerét a pedagógusok
elszigetelve alkalmazták.
A  szakirodalom  és  a  tatabányai  Nemzetközi  Alternatív  Zenepedagógiai
Konferencia  alapján  levonhatjuk  azt  a  tanulságot,  hogy  századunkban  a
zenepedagógiát Kodály mellet két külföldi egyéniség és irányzat határozza meg:
Émile Jaques-Dalcroze és Carl Orff zeneszerző.
Jaques-Dalcroze  a  hallás  és  a  ritmusérzék  fejlesztését  mozgásos  gyakorlatokra
építette.

„A módszernek, melyet alkottam, és mely a nevemet viseli, az a célja,
hogy a zene segítségével összhangba hozza az egyén értelmi és testi
képességeit.”1 
A  németországi  Allerauban,  majd  az  I.  világháború  után  a  Genfi
Intézetben a közvetlen gyakorlati szükségszerűségből kiindulva fokról
fokra  alakította  „Eurithmic” módszerét.  Az  értelemre  alapozott
zeneoktatás  hibáját  az  érzékelés  területén  mutatkozó  hiányos
tapasztalatokban és az elemek szétválasztásában (a technika céllá vált)
látja. A zenetanulást meg kell előzze a zene megismerése a fizikum
természetének  ösztönös  megjelenítésén  keresztül.  A  figyelmet
hangsúlyozza,  majd  a  hallott  zenére  rögtön  reagálni  kell,  később
értelmezni.  Az érzékenység és  mozgás  fejlesztését  helyezi  előtérbe.
Járásból  indul  ki,  a  zongorán  improvizált  zenék  segítségével
különböző  karaktereket  és  ellentéteket  jelenítenek  meg.  A
dallamvonalat  kézzel  vagy  az  egész  test  hajlongásaival  jelzik.

1Szőnyi Erzsébet: Zenei nevelési irányzatok a XX. században 10. oldal
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Történeteket dramatizálnak a zenei folyamat átélése céljából.
A zenetanulás „alapszükségleteit” a következők szerint körvonalazza:

„1.  hallás,  mely kapcsolatban áll  a  látással,  és  mely elsősorban a
hangszínekre, hangerősségre, az időtartamra és a csendre kifinomult
fület jelenti;
2. idegi érzékenység, ami a zene hatására való gyors reakciót jelenti;
3. ritmusérzék + metrikus érzék - a zenei mozgás egyensúlya időben és
térben;
4. érzelem, érzések kifejezése - nem jelzésszerűen, hanem az átadás
képességével.”1

Megkérdőjelezi a hagyományos, európai ritmikai alapokat (a hosszú
értékek egyenlő részekre osztása), a ritmus antik elméletét vezeti be
(rövidebb és hosszabb értékek egymáshoz adása), ezzel utat nyitott a
távol-keleti poliritmika felé.

A teljes személyiséget fejleszti, a tevékenységekben kialakuló aktivitás, kreativitás
és koordináció kihat az egész gondolkodásra és viselkedésre.
Dalcroze saját munkáit  néhány év múlva visszavonta, módszerét csak képzésen
keresztül lehet megtanulni. A pedagógustól hangszeres (zongora) improvizatív és
mozgáskészséget követel meg, ami elterjedésének gátja. Magyarországon Szentpál
Olga és Erdélyi Lászlóné kísérletezett vele.

Orff 1924-től tanít a Günther Tánc és Torna Iskolában. Felismeri, hogy a tánc- és
ritmusgyakorlatokhoz  nem  mindig  felel  meg  a  használatban  lévő,  romantikus
zene,  maguknak  kell  a  megfelelő  eszközöket  megtalálni.  Tanítványait  sajátos
zenei  tevékenységre  ösztönzi,  amelyet  a  hagyományostól  eltérő  technika,
tananyag, gyakorlat  és hangszer jellemzi.  Célja  „a nyelv, ritmus,  mozgás, tánc
egységét  megteremtő  zeneszínház  létrehozása”2.  Folyamatosan  kiadják  az
improvizációs gyakorlatokat (Rhytmic-Melodic Exercices), de a zenetanárok csak
1950-től kezdik elismerni.
Carl Maendler zongorakészítő fejleszti ki és alkotja meg a hangszereket (ritmus-
hangszerek,  könnyen  kezelhető  népi  hangszerek  másolata,  leegyszerűsített
hangszerek). Egyik tanítványa, Hans Bergese fejleszti ki hangszeriskoláját. 1948-
ban a  Bajor  Rádióban Gunild  Keetmannal  leckesorozatot  indít,  ekkor  kerül  az
eszköztárba az ének és a beszéd. A programot kiterjesztik a gyermekek számára is
(Salzburg, Mozarteum kísérleti osztályai), 1950-54 között öt füzetben jelenik meg
a Schulwerk, beindul a hangszergyártás (Stúdió 49). 1961-ben a Mozarteumban,
1963-ban a salzburgi Frohnburg kastélyban Orff Intézeteket alapítanak.
Abból indul ki, hogy a zenei tapasztalásnak korán, még a zenetanulás megkezdése
előtt meg kell kezdődnie. Ez csak aktív részvételen keresztül történhet. Szerinte a
gyermek fejlődése nagy vonalakban a zene történetéhez hasonlít. Célja,  „hogy a
gyermek spontán módon, teljes egészében zenével fejezze ki  magát”3, fejlessze ki a
zenei kifejezés természetes ösztönét.

1Tóth Anna: Cél az út
2Tóth Anna: Cél az út
3Szőnyi Erzsébet: Zenei nevelési irányzatok a XX. században 89. oldal
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Felismeri, hogy a ritmikai képzést korán el kell kezdeni. Kisgyermekek számára
gyermekdalok szövegére komponált  egyszerű kíséretű (osztinátó)  és  szerkezetű
(rondó), pentaton dallamokat ajánl;  szem előtt tartja a zene, a tánc és a beszéd
egységét. Fontos a kreativitás és az improvizáció (csoportos) kibontakoztatása. A
beszéd ritmusából indul ki, fokozatosan elvonatkoztatja a ritmust, majd dallammal
társítja. A pentatóniától a hexakordokon keresztül vezet el a hétfokúságig és a dúr-
moll  harmóniák  világáig.  Anyagát  a  gyermekek  érdeklődésének  és  életkori
sajátosságainak megfelelően választja meg.
Pedagógiai  módszerét  nem dolgozza  ki,  ezt  a  feladatot  gyakorlatain  keresztül
képzett  tanárokra  bízza.  Francia  nyelvterületen  Jos  Wuytack adaptálja,  a  cseh
hangszergyár  elkészíti  az  eredeti  hangszerek  másolatait  és  Petr  Eben  helyi
használatra átírja a Schulwerket.
A mutatós hangszerek (a hangszergyárak anyagi érdekeltsége) és a kisgyermekek
korai  eredményes  szereplése  nagy  vonzerő.  Azonban  az  aktív  és  kreatív
tevékenység valódi  értéket  képviselnek, a zenei  képzés és a művészeti  nevelés
terén is hatékonynak bizonyult.
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Komplex módszerek

A  gyermeki  felfogás  jellemzője  az  egységes  (több  oldalú;  érzelmi  és  érzéki)
látásmód, a részek beillesztése az egészbe. A XX. század paradigmáját áthatja a
racionalizmus  és  az  analízis.  A tudatos  gondolkodásunkat  jellemző  atomizálás
szintézis nélkül törmelékekre bontja a világot, a túlzott materializmus felborítja a
természetes  egyensúlyt.  A  tapasztalatok  hiányában  az  önmagáért  való  tudás
(felelőtlen kezekben) romboló eszközzé válik.
Már  a  tudományos  élet  is  túlhaladott  azon  az  állásponton,  hogy  mereven
elhatárolja  egymástól  a  tudományos  területeket.  Az  emberek  a  világban  nem
tudományterületenként  járnak-kelnek,  a  világ  egésze  hat  mindenkire,  és  a
különböző  ingerek  összefüggően  érik  az  embert  (pl.  multimédia)  ekként  kell
eligazodnunk  köztük.  A  darabokra  szabdalt  tudat  képtelen  eligazodni,  és
megvédeni önmagát az információs társadalom támadásai ellen.
Szükséges a gyermekkori sajátosságokhoz alkalmazkodó, a spontán cselekvést és
a megtapasztalást középpontba állító teljesség igényű nevelés, amely visszaállítja
a gondolat és az érzelem egyensúlyát. Ezeket hívjuk komplex törekvéseknek.

Waldorf

Rudolf  Steiner az  európai  zsidó-keresztény,  görög-latin  kultúra  gyökereiből,  a
természettudományosan iskolázott tudat és gondolkodás vizsgálatából indul ki, az
emberi individuum szabadságát helyezve a középpontba. Kezdettől fogva keresi a
megoldást  a  fogyasztói  társadalom,  a  környezetszennyezés,  az  egyoldalú
intellektuális  képzés problémáira - több, mint fél évszázaddal megelőzve korát.
Tevékenységének  egyik  praktikus  eredménye  a  Waldorf-óvodák  és  -iskolák
rendszere, amelyek több országban működnek.
Steiner  1919-ben  nyitja  meg  első  iskoláját  a  stuttgarti  Waldorf-Astoria
cigarettagyár igazgatójának jelentős anyagi támogatásával a munkások gyermekei
számára.  Az  iskola  12  osztályos  egységes,  „általános”  iskola,  mindenféle
adottságú  gyermekek  számára.  Lassan  újabb  iskolák  nyílnak  meg  Nyugat-
Európában,  majd  a  II.  világháború  után  az  Amerikából  beáramló  „akadémiai
homokozókban  kiagyalt”,  ember-  és  gyerekellenes  iskolák  hatására
robbanásszerűen növekszik a számuk.
1926-ban Magyarországon is volt Waldorf-iskola, (Budán a Kis-Svábhegyen dr.
Göllner  Mária  vezetésével)  1933-ban,  Hitler  hatalomátvétele  nyomán,  több  ok
miatt  bezárják az iskolát.  A rendszerváltás után, 1989-ben Solymáron Waldorf-
iskola,  1990-ben  Gödöllőn  és  Győrött  Waldorf-óvoda  kezdi  meg  működését,
megindul a tanárok posztgraduális  továbbképzése. Az új oktatási  törvényben, a
NAT-ban is megjelenik a Waldorf-pedagógia hatása, de a kezdeti lendület ellenére
a kormányzatok nem megfelelő súllyal támogatják a Waldorf-iskolákat (ahogy az
egész oktatásügyet sem).
A Waldorf-iskolákban alkalmazott pedagógiai rendszer meglehetősen heterogén,
hiszen az alapelvek szerint - deklarálva - igazodik a pedagógusok adottságaihoz, a
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gyermekek személyiségéhez, életkori sajátságaihoz, a szülők igényeihez és a külső
körülményekhez,  amit  a  lakóhely  (székhely)  és  a  nemzeti  nyelv  és  kultúra
alapvetően meghatároz. Előtérbe helyezi a képességek fejlesztését, az egyéniség, a
személyiség  kiérlelését,  háttérbe  szorítva  a  verbális  tudás  rendezetlen
felhalmozását.  Nincs  osztályzás,  nincsenek  tankönyvek,  nincsenek  merev
tantervek, elmozdíthatatlan padsorok. A napok beosztása a gyerekekhez igazodik.
A figyelem a belső rend felé irányul! Mindenre van idő!
Ebből következik, hogy óriási felelősség nehezedik a pedagógusra, elsősorban az
osztály-tanítóra (tanárra),  akinek kevésbé a tananyag kiválasztása a gondja.  Az
első években a gyerekek utánzásainak mintája, később - a dackorszakban - biztos
pont, a feléje irányuló feszültségek oldója. Személyisége a legfontosabb eszköze,
így legfontosabb feladata önmaga folyamatos rendezése.
A Waldorf-pedagógiában nincsenek a hagyományos értelemben vett tantárgyak,
az ismeretek felosztása sem a megfelelő tudományterületek szerint történik, mint
minden, ez is a gyermekhez van igazítva. 3-8 hetes Epochákban tanítanak, amely
egy  adott  problématerületet  türelmes,  alapos  és  a  gyermekek  érdeklődésének,
életkori  sajátosságainak  megfelelő  módszerekkel  járnak  körbe.  Szemléletük  az
egyből,  az  egységesből  indul  ki,  ennek hozadéka a  komplexitás.  A módszerek
kiválasztásánál  nem csak  az  egyedfejlődést,  hanem az  emberiség  fejlődését  is
figyelembe veszik.
A  Waldorf-iskolákban  nem  csak  Epocha  keretén  belül,  hanem  napi
rendszerességgel  találkoznak  a  gyermekek  zenével.  Bármelyik  pillanatban
felhangozhat egy ének. Az anyanyelv,  az idegen nyelv, a geometria (ritmusok)
tanulásakor is hasznos lehet egy-egy dal. Az euritmia szerves része a zene, és az
iskola központjában elhelyezkedő színpad is helyet ad zenés eseményeknek. 
Minden reggel „szertartásos” része egy  közös kórusszavalat, vagy dal.  minden
„tantárgyat” áthatnak a ritmus, az ütem és a dallam zenei elemei. A kisgyerekek -
kezdetben - a zenét is mozgásukban, cselekvéseikben jelenítik meg (az életkori
sajátosságoknak  megfelelően  -  mint  Kokas  Kláránál),  ezen  keresztül  érzik  át
valódi hangulatát, jelentését, mélységét. A gyermekeket a zenei mindig magával
ragadja (míg meg nem tanulja a felnőttektől a pózok rabságába bújtatott,  átélés
nélküli  zenehallgatást),  kapcsolódásuk  spontán  Táncban  nyilvánul  meg  -  a
nevelőnek  kiegyensúlyozó  szerepet  kell  játszania,  hogy  a  megragadottságot  a
harmóniával összhangba hozhassa.
Iskolarendszerünk súlyos hibája, hogy a botfülűnek, nem muzikálisnak kikiáltott
gyerekekről lemond, kirekeszti  őket, pusztán azért,  mert a zenei érzék nem tud
megnyilvánulni bennük. Megfosztja őket a zenei élményektől, és a rejtett  gúny
vagy a lemondás  falakkal  választja  el  őket  ettől  a  világtól.  (A zenei  általános
iskolákat  félrevezeti  az,  hogy  hat  éves  korában,  bizonytalan  teljesítményeik
alapján  választják  ki  növendékeiket,  és  túlbuzgóságukban  „versenyistállókká”
válnak.) „Valójában: nincs botfülű gyerek. A hallás képezhető.”1

Saját tapasztalatom: alapvető hátrány, hogy a zenei hallást a hangmagasság tiszta
visszaéneklése alapján ítéljük meg. Azok a gyerekek, akik valamilyen hátrány,
hanginger szegény környezet hatására nem próbálkoztak a hangok,

1Vekerdy Tamás: A Waldorf-iskola első három évének programjáról
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hangmagasságok utánzásával, nehezebben tudják visszaadni a hangmagasságot, és
ez nem jelenti  azt,  hogy ő nem hallja,  hogy hamis.  Ellenkezőleg; valószínűleg
tudja, ezért bátortalan, és a környezet sem segíti, sőt elveszi a kedvét. A „tiszta
fül” valóban az énekléssel alakítható a legjobban, de nem ez az egyetlen módja.
Másik  oldalról  a  zenei  hallás  nem  egyezik  a  hangmagasságok  relatív,  vagy
abszolút tiszta észlelésével. A „botfülű” gyerekek az iskolában kirekesztődnek, de
az  igazán  érzékenyek  nem  távolodnak  el  a  zenétől  (védekezésül  -  a
megbélyegzettséget kivetítve - így alakul ki az elkülönített iskolai zene); sőt egy
kis belátással és odafigyeléssel később is megtaníthatók a tiszta énekre. 
A Waldorf-zenepedagógiában több helyen is megjelenik az ógörög minta: a zene
filozófiai  felfogásában,  a  verslábak  használatában,  a  hangszerhasználatban.  „A
steineri  embertan  a  zenét  a  zenei  harmóniák  rendjét  -  a  phütagoreusokkal
egybehangzóan - olyasvalaminek tekinti, ami az ember testi - és lelki - arányaiba
is  be  van  építve  és  megfelel  a  számokban  -  vagy  éppen  a  csillagos  égbolt
mozgásaiban - megnyilvánuló törvényszerűségeknek.”1

Az életkornak megfelelő hangterjedelmű és tartalmú dalokon keresztül jutnak el a
gyermekek a bonyolultabb művekig. Az egy-két hangból építkező dalok után a
kvinten belüli fordulatok, majd az oktáv hangterjedelem következik, amíg kb. 14
éves  korban  megismerkednek  az  oktávok  rendszerével.  Kezdetben  a  játékos
gyermekdalok, majd az egyszerűbb népdalok vezetnek a nehezebb, összetettebb
műdalokig.
Fontos  szerepe  van  a  hangszereknek.  A  Waldorf-iskolában  a  közkedvelt
ritmushangszereken  kívül  furulyákat  és  a  lírát  használják.  A ritmushangszerek
egyszerűbb megszólaltatása, a mozgás öröme minden gyereknek kedvet csinál a
zenében  való  részvételhez.  A  furulyázást  az  egyszerűbben  kezelhető,  kisebb
méretű, a kezükhöz jobban illeszkedő, hatlukú pásztorsíppal kezdik, majd később
térnek át a bonyolultabb modern hangszerre. A líra a citerához hasonló könnyen
megszólaltatható,  egyszerűen  előállítható,  egyhúros  hangszer.  Nagyon  jó
hallásfejlesztő.  Kezelése  könnyű.  Ez  a  három  hangszer  lefedi  a  nagy
hangszercsaládokat  (ütős,  fúvós,  húros),  bármelyik  kiválasztása  elvezethet
valamelyik klasszikus hangszerhez. A hangszereket, mint eszközt teljességükben
ragadják meg, megfigyelik formájukat, alakjukat, többféleképpen megszólaltatják,
érzéki-érzékszervi  módon  megismerik.  Utána  a  hangszerek  megszólaltatásához
szükséges mozdulatokat utánozzák, majd erősebben, gyengébben megszólaltatják.
Kipróbálják, hogy különböző módokon fogva, megszólaltatva milyen hangot ad.
Megpróbálnak  egy  hangot  megszólaltatni,  és  ezzel  mondókákat  gyakorolnak,
sokáig,  kitartóan.  Így  később  biztonsággal  játsszák  az  egyszerűbb  dalokat.  A
hangszerekkel való ismerkedés sokáig fontos marad. 
Csak 9-10 éves korban kezdik meg a kottaírás tanulását és utána a kottaolvasást -
C-dúrban. 10 éves koruk után lépnek ki a dúr hangnemből. Kánonokkal kezdve a
többszólamúság  is  belép.  Bővülnek  a  hangszerek,  kisebb  együttesek,  majd
zenekarok jönnek létre. A népdalok után a népzene (hangszeres) is fontos lesz,
csak 17 éves koruk környékén ismerkednek a stílusokkal, és hangsúlyos szerepet
kap az improvizáció.

1Vekerdy Tamás: A Waldorf-iskola első három évének programjáról
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Az euritmián belül találkoznak a ritmusokkal és a zenei hangzással, a dúr-moll
ellentétet mozgásban is megjelenítik. Ezt az epochát a színpadi előadó-művészeti
szintig fejlesztik, így a zenéhez való érzékszervi-mozgásos kapcsolat mindvégig
élő marad. A zene átszövi a többi „tantárgyat” is.

Pécsi Géza

Pécsi Géza a zenetanári praxisából származó tapasztalatokat a Kulcs a muzsikához
című  kiadványán  (könyv  és  hanganyagsorozat)  keresztül  adja  tovább.
Zeneközpontú, komplex művészettörténeti áttekintést ad a fiataloknak. A könyv a
hanganyagokkal együtt tulajdonképpen önállóan is feldolgozható, sőt megítélésem
szerint  tanári  segédeszközként  nehezebben  használható.  Tulajdonképpen  egy
kezdetleges  (a  kor  magyar  színvonalából  kiinduló)  technikájú,  interaktív
programcsomagról van szó, ahol a zenetörténet multimédia-szerűen jelenik meg
képekkel,  szövegekkel,  táblázatokkal,  zenei  szemelvényekkel  és  Pécsi  Géza
kommentárjával  (hasonló  módon,  mint  Kárpáti  János:  Muzsikáló
zenetörténetében).
Érdeme,  hogy  valóban  széles-körű  koncentráció  jellemzi  (a  korabeli  magyar
pedagógiában  talán először), széles látókörű, de tömör.
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Koncentrálj a hangokra!

A hang, a hangulat az ember életének fontos meghatározó része. A környezetünk
és önmagunk olyan viszonyáról van szó, amit csak részben tudunk tudatunkkal
irányítani;  mégis  mindennapi  létünk  meghatározó  része.  Az  érzések
megfoghatatlan  kapcsolatot  teremtenek  köztünk  és  a  világ  között.  Sorsunk,
boldogságunk múlik rajtuk, általuk lehetünk alkotó vagy romboló résztvevői az
életnek.
Az iskolában sok okos  dolog mellett  arról  sem tanulunk semmit,  hogy mihez
kezdjünk az érzéseinkkel. Azt sem tudjuk, hogy ezek hasznosak, vagy károsak.
Nem tudjuk, mihez kezdjünk velük, mit üzennek és hogy változtassunk rajtuk.
Pedig az érzések ősibbek a gondolatnál, valami olyan gondolkodást rejtenek, ami
teljes harmóniában áll a világgal és nem köti béklyóba a racionalizmus kötelékei.
A hangulat olyan dolgokat árul el a valóságról, ami mással nem helyettesíthető.
Az érzések,  a  hangulatok  megjelennek a művészetekben,  az észlelésen alapuló
érzésekből áll össze az a "kép", amely a művészi alkotásokon keresztül hat ránk.
Mi a művészeti  órákon mégis a művészet racionális  oldalával foglalkozunk; a
befogadás helyett az alkotások felületes szemlélésével.
A zene,  a  hangok keltette  érzések  jobb megértését,  a  zene közösségi  voltának
felfedezését  segíti  az  a  francia  típusú  kreatív  tréningen alapuló  módszer,  amit
Süket-tréningnek neveztem el. A módszer nagy előnye, hogy előképzettséget nem
igényel, bárki alkotó módon vehet benne részt, ha kedve van hozzá.

A tréning váza

A tréning feltételei: 
- egy vezető, aki ismeri a folyamatot,
- 8-26 résztvevő, 
- csaptok számának megfelelő csendes helység,
- egy nagyobb terem ahol az összes résztvevő és a közönség elfér, és a

produkciók előadhatók,
- kb. 4 óra, lehetőleg 2 napra elosztva.

· 1. Előkészítés:
     
A   tréning   meghirdetése,  a  megfelelő  hely  kiválasztása,  a  résztvevők
összegyűjtése  után  az  előkészítő  előadás  vázolja  fel  a  tréning  folyamatát.
Általában sorsolással vagy játékkal osztjuk be a 4-6 fős csapatokat.
     
· 2. Az előkészítő előadás vázlata:

Lényeg:  Teremtő,  alkotó,  közösségi  és  egyéni  folyamat  kibontakoztatása,
érzelmeink, hangulataink megismerése.
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Cél: A zene előadása, SIKER megélése.
Mi a zene? - közlés zajokkal, hangokkal,

- eszköze: a tárgyak és az emberek által kiadható hangok,
- empátia, beleélés,
- a hangok által hordozott és keltett érzések.

Szabályok: - minden köztünk marad,
- rend,
- az idők betartása, 
- fontos az önkéntesség.

A téma kiválasztása (az érzelmek, gondolatok csapongásának elkerülése), a munka
vázlatos ismertetése.
Oldó és  segítő  játékok hangokkal  (pl.  élő  zongora,  suttogó  üzenet,  átkiabálás,
utánzás, stb.)
Minden alkalmat  a feladat,  a célszerű szabályok tisztázásával kezdünk, majd a
csoportok külön szobában folytatják a munkát, végül közös értékeléssel zárunk.

· 3. A tréning (5 alkalom)

1. alkalom:
ÉLMÉNYEK FELIDÉZÉSE (15 perc)

"Elég a napnak a maga baja!"

Lényeg: az egyének belső akcióra késztetése
Cél: ön- és szerepazonosítás
Az  egyéni  összpontosítás,  elmélyedés,  befelé  szemlélődés,  elmélkedés  során
létrejön  a  feladatra  hangolt  belső  állapot.  A káoszból  a  többség a  belső  béke,
harmónia, erő állapotába jut.

2. alkalom:
AZ ÉLMÉNYEK MEGOSZTÁSA (25 perc)

"Türelem, hallgass meg mást is!"

Lényeg: A csoport egyéneinek közös akcióra késztetése.
Cél: Közös akcióra késztetett egyének.
Ekkor  az  ismerkedési  hangulat,  kedv,  akarat  jellemzi  az  egyéneket,  fontos  a
nyíltság,  a  befogadókészség,  hogy  mindenki  megnyilvánuljon.  A  közös
beszélgetés  során  kialakulnak  a  közös  vélemények,  felvetődnek  a  problémák.
Élmények,  gondolatok,  érzések  halmozódnak  fel,  vannak  köztük  közösek  is,
ezekből valamilyen sorrend is kialakulhat.
A  feladatra  hangolt  belső  állapotú  egyének  az  alkalom  végére  kapcsolódnak,
azonosulnak egy-egy közös érzéseken keresztül egymással.

3. alkalom:

39



Kreativitás a zenei nevelésben
és lehetőségei az általános iskolában

A ZENEI VÁZ (25 perc)

"Ne uralkodjon el a csapaton senki!"
"Légy ízléses, koncentrált, fegyelmezett, őszinte!"

Lényeg: Csoportos szellemi alkotó folyamat.
Cél: A csoportos alkotófolyamat kibontakoztatása.
Az  első  körben  a  résztvevők  felajánlásokat  tesznek  (ki,  mit,  mivel,  hogyan),
azután a kirajzolódó szerepek és a közös élmények mentén elindul a folyamat.
Fontos,  hogy  felismerjék  a  megmutatkozó  irányt,  építsék  az  elképzelést,
fegyelmezetten és elkötelezetten viszonyuljon mindenki a választott tervhez.
Az  alkalom  végére  rendezetlenül,  de  kialakul  a  zenei  elképzelés,  a  csoport
tevékenységközösségé alakul át. Az alkotó hangulatú problémaközösség kiérleli
egyéni és közös összpontosítással az alkotást.

4. alkalom:
KIDOLGOZÁS

"Ne játszd túl magad!"

Lényeg: autonóm egyének autonóm közössége.
Cél: Társult ének spontán, kreatív megmutatkozása.
A zenei folyamat elkészítése során el kell osztani a szerepeket, úgy, hogy azzal
mindenki  azonosuljon,  és  alkotó  részese  lehessen  a  produkciónak.  Ki  kell
választani azokat az eszközöket (hang - zaj - szerek), amit az előadáson használni
fognak.  Az  előadásnak  csak  egy  rögzített  váza  készüljön  el,  teret  hagyva  az
improvizációnak. A színpadon az ÉN-ek spontán felszínre törhetnek. 
A tevékenységközösség egy olyan előadást hozhat létre, amely azonosító erejű.

5. alkalom:
ELŐADÁSOK

A vezető szerepe itt már csak az alkalom megszervezése, az előadások bevezetése,
a  csapatok  kéréséinek  teljesítése,  és  az  előadás  megfelelő  körülményeinek
megteremtése (esetleg a látvány kizárása).

· 4. Értékelés

A közös értékelés legfontosabb szerepe, hogy a csapatok megéljék a sikert.  Itt
olyan alkotásokról van szó, amelyek már létükkel értéket jelentenek függetlenül
attól,  hogy a közönség hogyan értékeli őket. Az alkotást mindenkiben jó érzést
kelt, de a közös folyamatot csak közös elégedettséggel lehet lezárni.
Itt  egymás  szembedicsérésén  túl  csak  a  különlegességek  kiemelésének,  a
rácsodálkozásoknak van szerepe, esetleg a folyamtokról szólhat pár szót a vezető.
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A  tréning  egy  kreatív  játék,  amely  a  résztvevőket  végigvezeti  egy  alkotó
folyamaton. Megvalósítása, a benne való részvétel könnyebb, mit érthető leírása.
Az  eddigi  megvalósulások  tapasztalata  alapján  a  tréning  működik,  a  benne
résztvevőkre pozitívan hat. Legkedvesebb emlékem az a fiú, akit éneklése miatt
kigúnyoltak  az  iskolában,  a  tréningen  kifinomult  és  felszabadult  zenei
érzékenységgel adta önmagát.
Nehézséget a zenei nyelv használata jelent. Nem eléggé kidolgozott a módszernek
az a része, hogy a résztvevőket hogyan térítsük el az uralkodó verbális-vizuális
látásmódtól a zenei gondolkodás felé. Az alkotó fantáziának a hangi kötöttségek
korlátot  jelentenek,  de ez a  megszorítás  szükséges  a  cél  -  a  tapasztalatok  más
rétegének  felszabadítása  -  érdekében.  A  zenével  kapcsolatos  gátlásokat
beszélgetésekkel és játékokkal oldhatjuk fel. Hangsúlyozni kell, hogy amit tesznek
fontos és értékes, hiszen önmaguk és őszinte érzelmeik nyilvánulnak meg.
Az  általános  iskolai  oktatásba  a  hagyományos  órakeretek  megváltoztatásával
beépíthető. Természetesen változtatni lehet és kell a tréning menetén. Több időt
szánhatunk az előkészítő játékokra, amelyek más célt is szolgálhatnak. A tréning
azt az igényt elégíti ki, amelyet az Orff és a Waldorf módszer is megfogalmazott:
a gyermekeknek a hangszer és a zenetanulás megkezdése előtt szüksége van zenei
tapasztalatokra, élményekre; az iskolai közélet szerves része kell legyen a színház.
A  rendszer  egyszerű  és  megtanulható;  a  közösségi  alkotófolyamat  természetes
mechanizmusára épít.  A vállalkozó kedvű pedagógus egy Süket-tréningen való
részvétel és a folyamat tudatosítása után vállalkozhat vezetésére. A vezetőnek csak
annyi  a  szerepe,  hogy  tudatosítással,  a  tévutak  elkerülésével  és  a  hibák
kijavításával segítse a folyamat haladását. Az alkotás és a közösségi lét az ember
természetes igénye és képessége, ezek mederbe terelése, a torzulások elkerülése, a
folyamat  menedzselése,  a  személyiségek egymásra  találásának segítése  hárul  a
vezetőre.
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Konklúzió

A kreativitás  nem öncél:  létkérdés.  A jelen világban csak a  kreatív  ember tud
szembenézni  a  problémákkal  a  boldogulás  esélyével,  nem  felélve  a  jövendő
lehetőségeit. 
Az általam megismert szakirodalom és saját véleményem szerint a kreatív nevelés
az a pedagógiai kihívás, amit meg kell oldani ahhoz, hogy az iskolák (az egyén és
a társadalom szempontjából)  hatékonyan,  hasznos -  a  szerepüknek megfelelő  -
módon tudják ellátni feladatukat.

Néhány gondolat az általános iskolákról

A gyermeklélektan,  a  társadalom-szociológia  és  a  pedagógia  nézetei  szerint  is
elavult a mai iskola. Ennek főbb jelei:
· A  tananyag  túlzott  mérete,  jelentősége,  verbalitása  és  tudományossága.  A

koncentráció hiánya.
A nevelési eszközök elavultsága, személytelensége.
Az iskolai légkör merevsége.
Az iskolák családi és társadalmi kontrollja, támogatása és finanszírozása.
A pedagógusok identitása, anyagi és társadalmi helyzete.

Iskolarendszerünk  poroszos  hagyományai  miatt  irreálisan  naggyá  nőtt  az
alapkövetelmény, amit az iskolában a gyerekektől elvárnak. Bizonyított tény, hogy
ez önmagában pszichoszomatikus  és  szomatikus  megbetegedésekhez vezetett  a
tanulók egy részénél.  Az anyag elvszerű szelektálása hiányában, a gyermekkor
sajátosságainak  figyelembevétele  nélkül  a  gyerekekre  olyan  információ-
mennyiség zúdult, amely művelt felnőtteket is zavarba hozott volna. 

A jelen állapotot jól szemlélteti a könyvkiadás és a tankönyvkiadás. Az utóbbi tíz
évben eltűntek az ifjúsági- és gyermekkönyvek a polcokról. Helyükre csicsás és
drága,  tudóspalántáknak  szóló  kiadványok  árasztották  el  a  boltokat.  Újabb  és
újabb, egyre vastagabb könyvek jelentek meg a tankönyvkiadóknál. A könyvek
tartalma nem változott,  csak bővült és egyre szigorodtak a definíciók, a száraz,
tudományos  elemek  -  miközben  a  diákok  még  nem  alkalmasak  a  definitív
gondolkodásra. Több oldalú tapasztalás helyett lassan a legkézenfekvőbb dolgokat
is verbális és tudományos módon kell megtanulniuk. - Ez az „építmény” nagyon
labilis: egy, a kommunikációban fejletlen, nyelvhasználatban elmaradott generáció
(hiszen  nincs  aki  beszélgessen  velük,  nem szeretik  meg az  olvasást  sem),  idő
hiányában - a gyermekkor tagadásával - nem tapasztalhatja meg a világot, a ki
nem alakult fogalmi gondolkodására töménytelen szóbeli ismeretet halmozunk.

Az  órákon  még  mindig  a  frontális  osztályfoglalkoztatás  és  az  önálló  munka
dominál,  a szűkös idő nem ad lehetőséget  más,  -  társadalmi  szemszögből  is  -
hasznosabb  munkaformák  megismerésére.  Az  iskola  nem  tanít  meg  az
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időbeosztásra (riasztó,  hogy a felnőttek többségének koncentrációját  is  a tanult
háromnegyed órás figyelmi szakaszok jellemzik) nem tanít együttműködésre. A
használt  formák  nem felelnek  meg  a  személyes  motivációs  igénynek  sem.  A
gyerekek az utánzás korszakában megtesznek mindent  a „tanító néni kedvéért”
később ez a rend felbomlik, és az osztály kezelhetetlen lesz. 

Az iskolai  életet  még mindig a merev határok jellemzik.  Társadalmi környezet
hatásai miatt már nem tarthatók be ezek, de rendet kell tartani az iskolában, és új
hiányában a hagyományos eszközökkel élnek. 
A gyerekek élete rendkívül felszabdalt.  A tanítóknak, tanároknak a mértéktelen
tananyag  leadásán  kívül  nincs  idejük  a  gyerekekkel  foglalkozni.  Állandóak  a
személyi  változások.  A  közélet  demokratizálódása  folyamatosan  negligálja  a
paternalista vezetést, de a pedagógusok és a családok többsége nem szán időt és
éretlen a valóban rendet teremtő demokrácia működtetésére (pl. iskola bíróság). A
fennálló rendet minden fél - jobb híján - elfogadja, és folyamatosan megszegi. A
hagyományos formában nincs lehetőség a fegyelmezési problémák megoldására.
A gyermekek csak tiszteletből engedelmeskednek, csak a szükséges határig, nem
tanulnak sem külső, sem belső fegyelmet. A problémákkal terhelt gyerekek nem
látják  a  megfelelő  kapaszkodókat,  bukdácsolnak,  iskolákat  váltanak  és
visszavetítik környezetükre azt a rendezetlenséget, amiben ők élnek.
Az  iskola  tükrözi  a  társadalmi  berendezkedést:  a  civil  társadalom  hiánya  a
formális  demokráciához, a nagytőke korlátlan uralmának veszélyéhez vezet. Az
iskolában a közélet megszűnése, az elemi közösségek bomlása tudásgyárrá alakítja
a nevelő intézményeket, a felnövekvő generációk sorsát a véletlenre bízva (kitéve
a médiák romboló hatásának).

A  demokratikus  iskolák  alapvetően  hármas  meghatározottságúak:  a  környező
társadalom,  a  gyermekek családja  és  az  iskola  dolgozói-tanulói  által.  Ennek a
működésnek meg van a törvényileg is meghatározott módja, ami formálisan sem
működik.  Ez  azért  jelent  gondot,  mert  az  iskola  és  a  család  tehetetlenségüket
egymás folyamatos kritizálásában élik ki, a megoldásra, a problémák tisztázására
nem szánnak  időt,  így  ez  nehezíti  az  amúgy  is  rossz  helyzetet.  A  társadalmi
környezet  szükséges  rosszként  értékeli  és  nem  támogatja  az  intézményeket,
egyetlen elvárása a költségvetés minél szűkebbre szabása.

A  problémák  kereszttüzében  a  pedagógus  áll,  aki  ideológiai,  pedagógiai,
módszertani  válságban  van  és  fokozottan  hatnak  rá  a  demokratikus  átalakulás
torzulásai.  Ez  a  helyzet  megsemmisítő!  A  pedagógus  identitása  (hely,  cél  és
feladattudat)  visszabomlik  feladatának  megfelelni  nem  tud,  de  ha  tesz  is
erőfeszítéseket, a társadalom nem értékeli - nem fizeti meg.

A helyzet társadalmi méretekben elszomorító. Megoldás csak az iskola-rendszer
teljes  reformjával  (az  iskolai  légkör  demokratikus  átalakulása,  a  tanár-diák
viszony segítői alapokra helyezése, a pedagógusok anyagi, társadalmi és iskolai
viszonyainak átalakulása, a tananyag drasztikus csökkentése, képességfejlesztés,
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valódi  komplexitás,  életkorhoz  igazodás),  a  pedagógus-társadalom
regenerációjával lehetséges. Ennek több mozgatója lehet, amik együtt és külön-
külön is teljesülhetnek.
· Társadalmi:  a  hatalom  azonosul  azzal,  hogy  az  előbbre  jutás  feltétele  az

oktatásügy fejlesztése, fontosságát a megfelelő finanszírozással tudja kifejezni,
aminek csak egy része a pedagógusok bérének drasztikus emelése.

A  társadalmi  környezet  együttműködik  az  iskolákkal:  az  önkormányzatok
felvállalják  a  nevelő-iskola  problémáját,  partneri  viszonyt  alakítanak  ki  az
intézményekkel.

A család aktív  alakítója  lesz az iskolai  életnek: rendszeres és gyakori fórumok
jönnek létre, ahol szülők, gyerekek és tanárok (esetleg támogatók) közösen és
rendszeresen alakítják és rehabilitálják a közéletet.

· A pedagógus: amennyiben képes megfelelő módon elrendezni saját magában a
világ  dolgait  (ehhez  lenne  szükség  a  biztos  anyagi  háttérre)  és
tevékenységében  önmagaként  viselkedik,  automatikusan  ható  erővé  válik  -
persze ebben az esetben ki van téve a környezet támadásainak, ezért ez csak ott
jöhet létre, ahol tevékenységéhez támogatókat vagy társakat talál.
Ez  természetesen  maga  után  vonja  a  tananyag  észszerű  szelektálását,
csökkentését, egységes szemléletét (mintha ugyanannak a világnak egy másik
oldaláról  lenne  szó  -  koncentrálás)  a  tartalom  és  a  forma  életkori
sajátosságokhoz  illesztését,  az  osztályfoglalkoztatás  módszereinek
megváltoztatását,  a  gyerekekkel  közvetlen  és  tartós  viszony kialakítását,  és
minden olyan merev és értelmetlen határ felrúgását, átértelmezését, amire csak
lehetőség van (teremrend, tankönyvek, füzetek, időbeosztás).

Lehetőségek az általános iskolai zenei nevelésben

A zenei  nevelés az iskolarendszer egészén belül  is  sajátosan torzult  helyzetben
van. A komolyság és a tudományosság mérhető eredményeket és számonkérhető
tananyagot követelt. A készségeken alapuló tantárgy lényege a tevékenység lenne,
de ettől a verbális, számonkérő iskola megfosztja. A célokat rosszul fogalmazták
meg. 
Az igazi megoldás az egységes, kreatív szemléletű iskolarendszer lenne: a merev
tantárgyi  határok  feloldása,  a  gyermekek  életkori  sajátosságainak
figyelembevétele,  az  alkotó  képességek  fejlesztése  halaszthatatlan  feladat.  A
megvalósuláshoz  hiányoznak  a  feltételek.  A  kreativitásról  szerzett  ismereteink
tudatában nem válhatunk a körülmények rabjaivá. Keresnünk kell a lehetőségeket,
a határokat folyamatosan tágítanunk kell.
Nekünk,  zenetanároknak  ki  kell  lépnünk  „aranyketrecünkből”  és  szembe  kell
néznünk  elszigeteltségünk  problémáival.  Ki  kell  tekintenünk  a  valóságos
zenehasználat területeire, és minden koncentrációs lehetőséget meg kell ragadnunk
(tánc,  film,  színház,  zenekari  játék,  euritmia,  zenés  tornagyakorlatok).  A
lehetséges  utat  az  előző  fejezetben  tárgyalt  megközelítések  szintézisével
közelíthetjük  meg.  Módszerünk  a  gyakorlat  során  alakul  ki  gyermekeink,
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kreativitásunk és pedagógus attitűdjeink hatására. 
Zenetörténet és szolfézs tanítás helyett az idő nagy részét zenei tapasztalatokkal,
tevékenységgel  és  élményekkel  kell  kitöltenünk.  A  romantikus  gyakorlatban
beszűkült  eszközhasználatot  ki  kell  bővítenünk  a  zenés  játékra  alkalmas
tárgyakkal,  eszközökkel.  A  száraz,  elméleti  oktatást  minimalizálni  kell.  A
tudatosítást  a megismert zenei elemekkel való játékkal érjük el!  (Szabó Helga,
Carl Orff)
Le  kell  számolni  a  kottaírás  és  olvasás  magas  követelményeivel.  A rohanó,  a
szemléletre nem támaszkodó, elvont jelrendszertanítás túl korai kezdete felesleges
terheket ró a gyermekekre. (A felnőttek 90 százaléka zenei analfabéta. A betűírás
és olvasás türelmetlen tanítása is halmozza a problémákat - diszlexia, diszgráfia -
az  apró mozgások káros hatással vannak a kézizmokra és az idegrendszerre is.) A
jelrendszer  alapos  bevezetése,  és  a  gyakorlati  tapasztalatokon  alapuló  tanítása
lehet eredményes (Dimény Judit).
Fel  kell  szabadítani  a  zenehallgatást.  A  hangok  megtapasztalásának  fokozatos
bővülésére, a belső mozgásra (pszichikus dinamika) kell építeni a belső figyelem
kialakítását. A belső csend elérése után a hallott zenei anyagnak szabad kifejezési
utat kell engedni (Kokas Klára).
Az  éneklést  vissza  kell  helyezni  a  zenében  elfoglalt  természetes  helyére.  Az
énekes  és  hangszeres  tevékenység  arányát  az  egyéni  adottságoknak  megfelelő
egyensúly határozza meg.
A komplex-kreatív nevelés rendszerének és az - ettől elválaszthatatlan - kreatív
zenei nevelés elméletének kidolgozása nem lehet tárgya dolgozatomnak. Itt csak a
haladó példákat követve a lehetőségek felvillantására vállalkozhatok.

Csend - hang - ritmus
(9-11 éveseknek - vázlat)

A következő gyakorlati elképzelések a zenei nevelésnek egy kiragadott fázisát, a
zenei elemek tudatosításának kezdetét vázolja fel. Előfeltétele az iskola első két
évének minden kényszert  mellőző  játékos  (gyermekjátékok  szabad,  dramatikus
rendszere)  zenei  tevékenysége.  A  témakör  részletes  kibontása  és  felépítése  a
gyermekek adottságaitól, ötleteitől, igényeitől, érdeklődésétől, a befogadó közeg
(iskola)  rugalmasságától,  koncentrációs  lehetőségeitől  és  a  pedagógus
személyiségétől függ.

A gyermekek is igénylik a fokozatosságot, a téma bevezetésével elő kell segíteni a
feladatra hangolódást. Érdeklődésüket felkeltik a mesék, a történetek. A bennük
szereplő  elemeket  nem  kötik  szorosan  a  valósághoz,  de  szívesen  játszanak
mesebeli elemekkel. Sokban segít, ha témánkat egy általunk kitalált legendával,
vagy népmesével (pl. A csodafurulya) vezetjük be.

Csend

45



Kreativitás a zenei nevelésben
és lehetőségei az általános iskolában

A  kreatív  zenei  nevelés  alapja  a  játék.  Az  óvodás  korban  folytatott  spontán,
komplex  tevékenység  -  amelynek  (a  beszéden  és  a  különböző  hangelemeken
keresztül)  elválaszthatatlan  része  a  hangzó környezet  -  lesz  a  kiindulópontja  a
zenei tevékenységnek.
Minden zenei tevékenység talaja a csend. Innen indul ki és ide tér vissza. A teljes
belső és külső csend az elérhetetlen cél, amiért újra és újra meg kell küzdenünk. A
gyermekek aktív kapcsolatban vannak a világgal, velük mindig történik valami, ha
mégsem,  akkor  provokálják  a  környezetet.  Cselekvéseiket  kell  úgy  irányítani,
hogy  a  belső  történések,  a  befelé  forduló  koncentráció  segítségével  a  csendre
hangolódjanak.
· Relaxáció: vezetéséhez saját tapasztalat és nyugalom szükséges. A gyerekek

laza  -  lehetőleg  háton  fekvő  -  pozícióban  elhelyezkednek,  és  a  tanár
segítségével  saját  testükre  figyelnek,  átvéve  biológiai  ritmusukat
megnyugodnak;  és  együtt  lélegeznek  a  mindenséggel.  Ehhez  teljes  külső
biztonság szükséges. Az elcsendesedést segíti, ha a megfelelő elhelyezkedést
rövid, dramatikus tornával készítjük elő, ami a megelőző állapotból kiindulva,
asszociációk  csúsztatásával  a  nyugodtabb  helyzet  felé  terel.  Mindig
szerencsés,  ha  a  relaxáció  előtt  a  testrészeket  átmozgatjuk,  tudatosan
végigmegyünk rajtuk, apró, játékos, körzőmozdulatokkal. Az elhelyezkedés, a
szemek lehunyása után a testritmusok - a szívverés, a vér lüktetése, a légzés -
megfigyelése,  „átélése”  következik.  A  testrészek  ellazítása  egy  tudatos
folyamat, amit gyerekek csak úgy tudnak véghez vinni, ha az érzeteket már
meglévő tapasztalataikhoz kötjük (pl. bizsergés, forróság, hangyák, emelkedő
víz). Az ellazítás a lábtól a fejtetőig tart (néha fordítva), amíg csökken a tudat
kontrollja. A laza állapotból fokozatosan térítjük őket vissza, és a következő
tevékenységre hangoljuk a belső figyelemre kész gyerekeket.

Vezetett relaxáció: az ellazult állapotban a fantáziát fejlesztve és használva nem
létező, vagy aktuálisan nem modellezhető élményeket, érzéseket élhetnek át,
emlékeket éleszthetnek fel a gyerekek. A tanár érzetek és víziók segítségével
programozhatja a gyermekek elképzeléseit  - ügyelve arra, hogy a környezet
folyamatosan gyermeki  maradjon.  A rendszeresen relaxáló  gyerekek hamar
megtanulják  a  technikát;  segítségével  bármilyen  absztrakt  témát  könnyen
bevezethetünk. A tanulók tapasztalatait a belső cselekvésen keresztül rendezi,
segítségével a tevékenységet témájában is elő lehet készíteni.

Relaxáció sor: a témánknak megfelelő élményanyaghoz vezetett relaxációk sorát
kapcsolhatjuk, amelyek az előzőhöz és a tevékenységekhez is társulva erősíti
az elmélyülést, erősíti az aktív kötődést.

Mozdulatok  hangjai:  különböző  mozdulatainknak  különböző  hangjai  vannak  -
suhogás, dobogás, csattanás, stb. Ugyanazokat a mozdulatokat elvégezhetjük
hangosan és némán is. Például járhatunk nesztelenül és dobogva, végezhetünk
karkörzést hangtalanul és suhogva, stb. A mozdulatok hangtalanságára való
figyelem a csendet és a koncentrációt erősíti.

Osonós: mindenkinek van egy száma, választunk egy hunyót, akinek bekötjük a
fejét, körbeüljük. A hunyó mond két számot, akiknek helyet kell cserélniük,
míg  neki  lépteik  zaja  után  tájékozódva kell  megfognia  valamelyiket.  (Erre

46



Kreativitás a zenei nevelésben
és lehetőségei az általános iskolában

csörög a dió...)
Tanulóink a gyermekzsivaj természetes közegében élnek (a rádió és a tévé fokozza

a háttérzajt). A csendet (és a passzivitást) néha ők is igénylik. A csendesség és
a hangoskodás váltakozásának ritmusa hatja át napjaikat. A közösség ritmusát
az egyének adják, nehezen elérhető, hogy egy pillanatban mindenki csendben
legyen.  Nem kívánhatjuk  tőlük  a  folyamatos  csendben  létet.  A  váltakozás
ritmusának követésével, irányításával lehetünk úrrá a helyzeten.

· Átkiabálós: a gyerekeket két csapatra osztjuk. Két, egymástól 15 lépésre lévő
sorba szembeállítjuk őket. Mindegyik csapatból egy-egy gyereket a másik sora
mögé állítunk. A csapatok kapnak egy-egy szót, amit a másik soron átkiabálva
csapattársuknak  kell  megértenie.  A  szabályokat  tovább  alakíthatjuk,  az
átkiabálandó üzenetet zenei témánknak megfelelő hanggá változtathatjuk.

A kiabálás és a csend jelre történő váltakozása. A játékot a tanár vezeti először,
aztán ez változhat. A játék többszólamúvá alakulhat, a hangoztatott anyag is
változhat. 

Néma vers: (a gyermek versek, a mondókák, a gyermekdalok szövegei és Weöres
Sándor versei sok zeneiséget, zenei elemet - hangzás, ritmus, szerkezet, stb. -
hordoznak)  rövid,  ritmikus  vers  többszöri  hangos  ismétlése  kialakítja  a
ritmikus versmondást és a többé-kevésbé állandó tempót. A verset előadhatjuk
közösen, együtt, csak artikulálva. A koncentráció belső fegyelmet és csendet
hoz létre.

A  csend  hangjai:  játék  a  környezetből  származó  háttérzajokkal  Dimény  Judit
módszere szerint. Hangtérkép készítése idő, tér, erősség, stb. szerint.

Csendből hang

· A  hang  eltűnése  I.:  halk,  fokozatosan  megszólaltatható  hangforrásokat
keresünk  (pl.  húr  vonóval,  fúvós  hangszerek,  pohár  széle  nedves  kézzel
simítgatva,  stb.),  lassan  berezgetjük,  majd  a  gyerekek  néma  jellel  jelzik
(lehetőleg becsukott szemmel, hogy ne egymást utánozzák), hogy mikor szólal
meg, és mikor nem hallható.

A hang eltűnése II.: az előbbi játék mintájára a gyerekek fokozatosan szólaltatnak
meg és halkítanak el egy-egy hangot, együtt illetve külön.

Ki szólt?: a hunyó kimegy, a többiek választanak egy szólót. Mindenki elrejti az
arcát, a hunyót behívják, és ki kell  találnia, hogy ki a szóló. Lehet azzal is
játszani, hogy eszközzel torzítjuk el a hangot, vagy eszközt szólaltatunk meg
és  a  hang  irányából  kell  kitalálni  a  hangforrást.  A  játékot  énekessé  is
alakíthatjuk, amikor a hunyó és a szóló csak énekelve beszélhetnek.

Hangtérkép hangszerelése, megszólaltatása.

Egy hang

A hang a csend ellentéte. A kettő elképzelhetetlen egymás nélkül. A hangelemet
alaposan körbe kell járnunk ez lesz az alapja a további tanulmányoknak. Már itt
eldől a gyerekek zenei nyitottsága; minél több szempontból tudjuk megközelíteni
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a hangot, annál differenciáltabb lesz a hallásuk.
· Mi szól?:  a  tárgyakat  jellemzi  a hangjuk.  A gyerekek ismerik  környezetük

hangjait. Rengeteg hangutánzó szavuk van. A rejtve megszólaltatott tárgyakat
ismerjék  fel  hangjukról.  Nehezebb,  ha  a  hagyományostól  eltérő  módon
szólaltatjuk meg. Utánozzák le a hallott hangokat.

Térképezzék  fel  testüket  hangjait.  Hányféle  képpen  tudnak  testük  segítségével
hangot teremteni.

Milyen  a  hang?:  hasonlítsuk  össze  különböző  hangok  színét,  hosszúságát,
hangerejét, magasságát, telítettségét, indulását, végét, felületét, stb. (Lehetőség
van egy kis  akusztikai  előtanulmányra is:  megfigyeltethetjük,  hogy a tárgy
milyen adottságaitól függ a hangja.)

Párosítsuk  össze  a  hangokat  tulajdonságaik  alapján  színekkel,  felületekkel,
tárgyakkal.  Könnyebben  elvonatkoztatnak  a  hangot  adó  tárgytól,  ha  az
szokatlan, ismeretlen, eltorzított, vagy élőlény által kiadott hang.

Kérdés-válasz: szólaltassunk meg egy általunk keltett hangot. Az a feladat, hogy
utánozzák le. Ha már ügyesek, akkor a hangot úgy kell visszaadni, hogy nem
látják, milyen módon keletkezett.

Hányféle  képpen  tudják  a  tárgyakat  (pl.  zipzárat,  pulóvert,  széket,  stb.)
megszólaltatni. Kinek van eredetibb ötlete?

Utánozzák élőlények, majd tárgyak hangját, ismeretlen, idegen népek kiejtését.

Ritmus

A  ritmust  a  hang  és  a  csend  váltakozásával,  az  egymást  követő,  újabb
megszólalásokkal vezetjük be. Alapvetően arányokról és váltakozásokról van szó.
(Az  európai  osztásos  rendszert  jellemző  konkrét  arányok  a  természetes
ritmusoknak csak szűk részét fedik le.) A gyerekek először az egyenletes lüktetést
és a hosszabb és rövidebb váltakozását ismerik meg. A ritmus tanulásakor olyan
eszközöket is kell használni, amelyek a ritmus értéket (a kitöltést, a tartamot) tudja
megjeleníteni.
Legtermészetesebb élményük a mozgás ritmusa.
· A gyermekek többsége kezdetben a zene ritmikus vetületét érzékeli. Énekes és

hangszeres, általunk előadott és gépzenére is végezhetünk mozgást. Próbáljuk
a  ritmust  először  járással,  körben-járással,  majd  egyéb  mozdulatokkal
megjeleníteni. Természetesen segít, ha a zene ritmikus karakterű. Emeljük ki
azokat a gyermekeket, akik mozdulataikkal újat hoznak.

Játszhatunk a járás tempójával és karakterével is.
A megfigyelt ritmusokat gyakran hangutánzással kísérik (pl. si-hu-hu-hu, tik-tak,

bimm-bamm,  stb.).  Feladatként  adhatjuk  a  természetes  zajok  utánzását,
megszólaltatását.

Ritmus válasz: ez a komplex játék magas fokig fejleszthető. A lényege az, hogy
egy ritmikus elemekből  álló  kérdésre egy válasz érkezik.  Egyetlen hanggal
kezdjük. Itt csak az a kérdés, hogy a válasz mikor szólal meg. A kérdés és a
válasz  lehet  azonos,  de  lehet  különböző  eszközzel  megszólaltatott  is.  A
következő, amikor egyenletes lüktetés (mérő, vagy egyszerűbb osztinátó, pl.
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szívverés!) meghatározott darabját kell visszaadni. A verses kérdés-felelet után
a 2-4, majd a 3 ütemes ritmus játékok következhetnek. A tudatosítás magasabb
fokán a válaszolónak a ritmust szabályok szerint kell  megváltoztatnia,  vagy
transzponálnia  (ritmus  fordítás,  rák,  ritmus  csere,  stb.).  Ebbe  a  csoportba
tartozik a ritmus lánc és a ritmus kígyó is.

· A ritmusoknál sokat segít  a versek ritmizálása.  Először mondjuk a sorokat,
majd  eszközök  segítségével  ritmizáljuk.  Később  kérdés-feleleteket
szerkesztünk  belőlük.  Haladó  szinten  a  vers  ritmusának  eltorzításával  is
játszhatunk.

A  ritmus  tudatosításának  eszköze  a  ritmus  kiemelése:  a  dallamba  öltöztetett,
szövegbe  rejtett  ritmust  tapssal,  ritmus-  vagy  dallamhangszerrel!  kell
megismételni.  Ha ez  jól  megy  akkor  kell  a  ritmusneveket  tanítani  (esetleg
tanszöveg segítségével, pl.: pipás bácsi - ti-tám-tám-ti).

Mit  mond?:  hangzó  ritmusokhoz  megfelelő  ritmusokat  keresünk.  Ezt  úgy
könnyíthetjük meg, ha először a ritmikus szöveget többször elismételjük, majd
utána emelünk ki belőle elvonatkoztatott ritmusokat. A szöveg csak segítség
legyen, ha valaki a ritmushoz saját vagy halandzsa szöveget tud társítani

A ritmusok jeleit vizuális koncentrációval vezetjük be. A hangoztatott ritmusokat
rajzban is megjelenítjük, az ismétlődő alakok, és a kisebb-nagyobb váltakozása
alapozza meg a ritmusok grafikus megjelenítését.

Ritmusaink tárházát bővíthetjük, ha poliritmikus, váltakozó ütemű afrikai és távol-
leleti zenékből hozunk szemelvényeket. Az idegen hangzások és az egzotikus
hangszerek  felkeltik  a  figyelmet.  Később  téma  lehet  a  jambikus  versek
ritmusa,  a  melizmatikus,  szabad  ritmusú  dallamok  (gregorián,  keserves)
ritmizálása dallamhangszerrel.

A különböző  hangszereken  közösen megszólaltatott  ritmusok  olyan  kakofóniát
teremtenek,  amely  lehet,  hogy  nehezen  elviselhető,  de  ezt  valószínűleg  a
gyerekek is megérzik. Mindenképpen kiemelkedik a ritmus, mint az egyetlen
összetartó erő. A kialakuló hang-kavalkád talajából kompozíciók csírázhatnak.
Teljes zenei tevékenység (akár Orff zeneszínháza) valósítható meg egyszerű
eszközök segítségével, ritmikus környezetben.

· Készíthetünk egyszerűbb hangszereket. Ritmushangszerek hangolás nélkül is
készíthetőek (konzerv dobozból, fadarabokból, tökből, konyhai eszközökből,
stb.). Később - a teljesség kedvéért - kidíszíthetjük ritmikus motívumokkal.
Fontos,  hogy  ne  kerüljenek   túlsúlyba  a  ritmushangszerek,  egyszerűen
kezelhető húros és fúvós instrumentumokat ugyanúgy készíthetünk (kifeszített
húrból,  műanyagcsövekből).  A  találékonyságban  segítséget  nyújthat  a  régi
hangszerek tanulmányozása.

Ritmuskíséret: társíthatjuk ritmushoz, vagy dallamhoz. A kezdeti mérőütőseket az
osztinátó  követi,  majd  ritmuskánont,  fejlettebb  fokon  ritmus  kíséretet
improvizálhatunk.

Az alapvető formai elemeket is modellezhetjük ritmusokkal: rák fordítás, (tükör -
minden  elem  ellentétesre  cserélése)  variáció,  ritkítás,  szaporítás,  bővítés,
elhagyás, kánon, imitáció, sorszerkezet, periódus.

A  hangszerek  jelenléte  nagy  zenebonát  okozhat.  A  gyermeknek  természetes
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igénye,  hogy  a  kezébe  került  eszközt  többféle  módon  próbára  tegye.  Erre
megfelelő időt kell szánni. Mindig kell legyen olyan játék, amely érdekesebb
számukra,  mint  az  eszközökkel  való  manipulálás,  ami  leköti  a  kezüket  és
megszünteti a zajt.

A  ritmussal  való  foglalatosságainkat  is  izgalmasabbá  tehetjük,  ha  differenciált
játékmódra tanítjuk a gyerekeket. Ugyanazt a ritmust elő lehet adni halkan és
hangosan, lágyan és keményen, lazán és feszesem, lassan és gyorsan stb.

A  kreatív  cselekvés  alapja  az  önkéntesség.  Ez  nem  azt  jelenti,  hogy  minden
passzív gyereket magára lehet hagyni. A bevonást jobb a társakra bízni, vagy
indirekt módon megoldani. Legegyenesebb megoldás, ha az okát megértjük, és
segíteni tudunk megoldani. Elsődleges szerepe van a motivációnak.

Az zenei írás-olvasás bevezetése
(vázlat)

A  kotta  a  zene  meghatározó  aspektusainak  rögzítésére  -  évszázadok  alatt  -
kikristályosodott  grafikus  jelrendszer.  Eszköz,  amely  a  zene  megőrzésében,
reprodukciójában segít bennünket. A kottát úgy kell használnunk, hogy erősítse
(ne helyettesítse) a zenei tevékenységeket.
A gyerekeket csak több éves zenei tapasztalat után - amikor már cselekvéseiben el
tudja különíteni az idő- és hangmagasságbeli különbségeket - szabad rávezetni a
szemlélet  alapján,  sok  mozgással,  hangsúlyos  nagy  formákban  (nagy  papíron,
színessel,  kezdetben  ecsettel  és  vonalazás  nélkül,  majd  saját,  a  hangkészlettel
bővülő vonalrendszerben) a kottarajzolásra.
A zenei írás-olvasás tanulását az anyanyelvi írás-olvasás képességek kialakulása
után,  lehetőleg  a  zenei  alapelemek  tudatosítása  után  kezdjük  el.  Az  írással
kezdjük, és a gyerekek által készített képekre alapozzuk az olvasást.
· Kiinduló pontunk a hangtérkép: a zajok megfigyelése és időbeni ábrázolása a

hangzó világot időtengely mentén rendezi el. A lejegyzett zajok kompozíciót
alkotnak, lehetőség van a reprodukcióra a kép alapján.

A  ritmus:  a  tudatosításban  és  a  kottázásban  is  előbb  ezzel  ismerkednek  meg.
Komplex megközelítést  javasolok.  Vizuális  eszközökkel  alkossunk ritmikus
sorokat.  A szervező elv változatos lehet,  a különböző elemek sorrendjének,
visszatérésének matematikailag is leírható változatosságát a gyermekek hamar
kibővítik. Szűkítsük az elemek körét, majd válaszon ki minden gyermek egy
elemet, és ennek tulajdonságait variálva készítsen sorokat. Így juthatunk el a
kisebb  nagyobb  váltakozásához,  ami  már  megszólaltatható  ritmus.  A
kottaíráshoz úgy közelíthetünk, ha visszatérünk a hangtérkép időtengelyéhez
és olyan elemet használunk ritmusszerkesztéshez, ami közelít a kottaképhez.

A  hangmagasság  ábrázolása:  a  hangtérképen  partitúra  szerűen  helyeztük  el  a
különböző ritmikus zajokat.  Mindegyiket (maximum három - lehetőleg egy
időben nem hallható - szólamot) ábrázoljuk egy-egy színes vonalon a tanult
ritmusképek  segítségével.  A  reprodukcióhoz  hangolt  ritmus  hangszert
használjunk. Ez már hallhatóan nem három szólam, a zajtérképből egy (max.
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háromhangú)  dallam  keletkezik.  Ezért  a  vonalakat  magasság  szerint
rendezzük, és  összekapcsolhatjuk vonalrendszerré. Az alsó és a felső vonalat
elhagyjuk.  Mindig  a  lehető  legkevesebb  vonalat  használunk.  Három  hang
esetén  egy  vonalat  húzunk  és  rá,  alá,  és  fölé  rajzoljuk  a  kottafejeket.  A
hangmagasságok  váltakozásának  függőleges  irányát  és  az  idő
folytonosságának vízszintes vonalát  megszokva bővíthetjük a hangkészletet.
Kialakul  a  vonalak  és  a  vonalközök  rendszere,  az  ötvonalas  kotta,  ahol  a
hangok helyét és távolságát a szolmizáció tudatosítása során tisztázzuk. Az
írást  segíti,  ha  először  inkább  tetra-hexachord  rendszerben  kottázunk,
kihagyjuk a gyermeki világnak megfelelő pentaton dallamok lejegyzését, és
csak a pentaton sor szerkezetének megismerése után helyezzük el hangjait a
vonalrendszerben.

A kottaírást nagy papíron, vastag nyomot hagyó, színes íróeszközzel kezdjük, a
kottázás  fekete-fehér,  tömör  kód  jellege  idegen  a  gyerekektől,  írására  és
értelmezésére is csak később lesznek fogékonyak.

Egyéni és csoportos improvizáció
(bevezetés, vázlat)

Az általános iskolai nevelésnek nem célja a improvizációs készség művészi szintre
fejlesztése.  Az  improvizációt  eszközként  használjuk,  amelynek  segítségével  a
gyermekek  szabadabban  és  otthonosabban  mozognak  a  zenei  anyagban.  Az
improvizált alkotások nem (mindig) bírnak művészi tömörséggel, de értékesek; a
gyermek belső valójából valók, és mint ilyen, hibáival együtt is fontos kell legyen
a számunkra.
A  zeneórák  csoportos  jellege  megköveteli,  hogy  a  tevékenységek  többsége
közösségi jellegű legyen. A művészeti ágak közül a zene és a tánc egyedülálló
lehetősége a magával ragadó, közös cselekvés. Megfelelő keretben ez könnyen
kreatívvá  alakítható.  Alapja,  hogy  a  zenei  köznyelvet  szabályokkal  kell
helyettesítenünk.
Az improvizáció az utánzásból nő ki. A gyermekek tudatában sokáig nem különül
el a belső és a külső világ, ennek kettéválása után az improvizációt felfoghatjuk
transzponált utánzásnak is. 
A zenei elemek tudatos szintjét megelőzően nyelvi, később ritmikai és hangzás
beli elemekkel improvizálunk. A szabályokat nem körülírással, hanem példákon
keresztül határozzuk meg.
Kezdetben  az  improvizáció  és  a  kompozíció  egységét  kell  megéreztetnünk  a
gyerekekkel. A közös improvizáció heterofon, de legtöbbször kakofon hangzást
eredményez.  Meg  kell  értsék,  hogy  hangzásban  egymáshoz  kell  igazodniuk,
eredetiségük feladása nélkül.  A gyerekek könnyen válnak egymás utánzóivá,  a
rendezetlen  szólamok  könnyen,  spontán  módon  egységes  és  unalmas  tömbbé
rendeződnek.  Ki  kell  emelni  a  kreatív  megoldásokat,  az  improvizálás  szabad
légkörét kell megteremtenünk.
· Versekkel aleatórikus kompozíciókat készíthetünk A korábban már használt,
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ismert  ritmikus  szövegeket  szétdarabolhatjuk,  különböző  tempóban  egymás
mellé helyezhetjük.

Ugyanazon  szöveget  azonos  tempóban,  de  eltorzított  hangzókkal  egyszerre
mondatjuk.

A hiányos részek kiegészítése kreatív feladat. A kérdés-felelet játék szóló-kórus
formában a csoportos improvizáció eszköze lehet, ahol a szóló által bevezetett
anyag határozza meg a szabályokat. A kiegészítő és kérdés-felelet játékokat a
pedagógus és a gyerekek találékonysága improvizációs eszközzé alakíthatja.

· Torz visszhang: a hangoztatott ritmust, vagy hangot, dallamot meghatározott
szabályok  szerint  kell  eltorzítani  (pl.  magasabban,  gyorsabban,  halkabban,
stb.)

Torz  hangkígyó:  a  gyerekek továbbadják  a  ritmust  vagy a  hangot,  de  valamit
változtatnak rajta.

A  zenei elemek tudatosítása után az improvizáció eszköztára megnő.
·  Megfelelően kiválasztott (melyeknek együtthangzása nem disszonáns) ritmus

vagy hangelemek segítségével két három szólamú, harmonikus improvizációk
jöhetnek létre.

Az improvizáció másik gyökere a variáció.
· A lehetséges elemekkel  hiányos részeket  egészíttetünk ki,  vagy a gyerekek

maguk készíthetik el az elemek sorát.
A kíséretek is alkalmat adnak az improvizációra. Az eszközöket az eredeti anyag

határozza meg.
· Mozgások  ritmussal  kísérése  különlegesen  kreatív  lehetőséget  ad  az

improvizációra.
Improvizált  dallam  is  kísérhető  improvizatív  módon,  akár  több  szólamban  is.

Ebben az esetben a szólamok eszközeit megfelelő módon kell megválasztani.
(pl.  rögtönzött,  kétnegyedes,  pentaton  dallamhoz,  rögtönzött  háromhangos
negyed kíséret, osztinátó, szinkópából, negyedekből és nyolcadokból építkező
improvizált ritmuskísérettel). 

Improvizálhatunk előre megszerkesztett kísérethez is.
A zenei formák, szerkezetek sok lehetőséget nyújtanak az improvizációra.
· Improvizáció sorszerkezet alapján (Szabó Helga módszere szerint).
Poliritmikus  improvizáció:  együtt-hangzó,  különböző  alaplüktetésű  szólamok

improvizációja. (A szólamokat hangszínnel válasszuk külön.)
Heterofónia: ismert ritmust vagy dallamot egyszerre többen adnak elő más-más,

előre meghatározott szabályok szerinti módosítással.
Rondók: a hagyományos variációs és improvizációs forma (a jazzben is) keretet ad

a rögtönzéshez.
Improvizáció és közös tevékenység alakítható ki, ha választunk egy karmestert,

aki a csoportokat improvizált hangokkal instruálja.

A  felvázolt  módszerek  játékok  sorából  állnak.  Rendszeresen  megkérdőjelezik,
hogy van-e helye az iskolában? A rendszer komolyságát a teljes átéléssel végzett
tevékenység - mással nem pótolható - személyiség alakító hatása adja.
Ne feledjük el, hogy a gyerekek szabadabbak. A kreatív nevelő alapattitűdjének
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fontos része az alkalmazkodás és a gyermekek ötleteinek bevonása - ami egyben
kimeríthetetlen forrás is.

A  zenei  nevelés  kreatív  aspektusának  bevezető  szakaszában,  feltevésekre
támaszkodva csak felvetésekről írhattam. A gyakorlat adhatja meg a választ, hogy
a  széles  tapasztalatokon  nyugvó,  rendezett  tudás;  a  belső  rend  és  a  kreatív
képességek fejlesztése milyen  támaszt  és  lehetőségeket  ad  a  kamaszkorba érő,
önmagát kereső személyiség kibontakozására.
A személyiségre az egész pedagógiai folyamat hat; ennek csak szűk metszete a
zeneóra.  A  „tudásgyár”,  az  információt  halmozó  iskola  a  kreativitást
visszafejleszti. Az ellentétet csak az oldhatja fel, kreatív zenei nevelés csak úgy
tud hatékonnyá válni, ha komplex összhangban van az iskola többi területeivel. A
kreatív  pedagógiának  ez  a  legnehezebb  -  Magyarországon  jelenleg
reménytelennek tűnő - feladata.
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Utószó

... végszó helyett.
Egy  ilyen  munkát  nem lehet  befejezni,  csak  abbahagyni.  Csekély  az  értelme,
hiszen  olvasni  csak  néhányan  fogják,  kulturális-gyakorlati  haszna  kevés.  Igazi
haszna  -  életre  kelése  a  pedagógus  tevékenység  kétségek  közt  hullámzó
mindennapjaiban - még több munkát, kompromisszumot és elszántságot követel.
Mégis, sokat jelent nekem: rendszerezni tudtam a múlt eredményeit, és fel tudtam
vázolni a jövő teendőit.
Félve, féltve engedem útjára...

Köszönöm...

Apagyi Máriának, hogy új szakdolgozat írására kényszerített,
Kokas  Klárának,  hogy  könyvéből  és  filmjéből  kisugárzó  embersége  újra  erőt
adott,  
Kurtág Györgynek, hogy egyszerű embersége és rendje elhitette velem, hogy van
még kortárs zene, 
Turi Zsoltnak, a technikai segítségért,
a  mohácsi  Mohácsi  Jenő  Könyvtárnak,  a  források  felkutatásában  nyújtott
segítségükért,
Lakner Tamásnak és Korom Pálnak, akik a megfelelő pillanatokban segítettek át a
mélypontokon,
és
családjaimnak, barátaimnak, (azoknak, akik rendet tettek magukban, hogy szebbé
és jobbá tegyék  ezt a világot) akik unszoltak és segítettek.
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