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Beszámoló a zeneiskolai szekció munkájáról

A szekció programjában zenei bemutató órákat hallhattunk, melyek a 
konferencia elméleti témáit a gyakorlati pedagógiai munka oldaláról egé-
szítették ki. A kamarazene-, a szolfézstanítás és a zenekari muzsikálás pe-
dagógiai kérdéseit állította középpontba.

A kamarazene tanításának bemutatását Marosné Kovács Tünde tanár-
nő vezette, négy növendéke közreműködésével. A tanárnő az ország egyik 
legeredményesebb fuvola tanára. Növendékei rendszeresen díjazottjai az 
országos versenyeknek. Ezen az óráján betekintést kaphattunk „műhely” 
munkájába. Bemutatta növendékeivel az együttmuzsikálás kezdetét az 
első és második évfolyamban, és azt, hogy milyen lépésekkel haladnak a 
tovább egészen a fuvola kvartett megszólaltatásáig. Az órát szakmai meg-
beszélés követte. 

Spiegel Marianna 5. évfolyamos szolfézs órája ugyancsak élményt jelen-
tett a szekció résztvevőinek. A szolfézs csoport nem „saját” növendékeiből 
állt, Némethné Bíró Emma és Horváth Erika osztályát tanította. A beve-
zető éneklés után (Mozart dal) a táblára felírt, a tanulók számára össze-
függéstelennek tűnő zenei elemek ritmikai, dallami „megfejtése” és rend-
szerezése során a növendékek „észrevétlen” készségfejlesztési munkával 
eljutottak Don Giovanni Szerenádjához. Az áriát megszólaltatták zongo-
rakísérettel, elemezték a hangnemi történéseket, a zenei érdekességeket. 
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Az óra felépítésének e módja nagyszerű volt! Ezután következett az 
igazi zenei élmény: a mű meghallgatása többféle előadásban, majd ezek 
összehasonlítása. A hallás utáni összehasonlítás a tanulók számára nem 
könnyű feladat: a megfigyelőképességet, a zenei memóriát, az azonnali 
hallási folyamatot és az „egész” viszonyának felismerését, a gondolkozást 
egyszerre aktivizáló tevékenység. A gyerekek láthatóan örömmel teljesí-
tették, így a zenei és intellektuális élmény az órán kiválóan megvalósult.

Végezetül gitár, zongora és cselló kísérettel hangzott el a mű.
Baranyai István tanár úrnál vonószenekari főpróbát hallgathattunk 

meg. J. Haydn Vivaldi, Kocsár Miklós műveinek részleteit játszotta, csi-
szolta a zenekar. Tagjai között egészen kicsi, második évfolyamos tanu-
lókat is láthattunk, bizonyítva, hogy az együttmuzsikálást minél korábban 
kell elkezdeni! A gazdagabb hangzás eléréséhez nagyon pontosan meg-
fogalmazott szakmai és technikai tanácsokat adott. Ezeket inspirálóan 
mutatta be hegedűjén is. A gyerekekkel kiváló kapcsolatot épített ki, 
ugyanakkor az együttmuzsikálás érdekében fegyelmet követel. Véleménye 
szerint a növendékek szeretik az értelmes rendet és munkát.

A szakmai napot hangverseny zárta. Először a vonószenekar műsora 
aratott nagy sikert, majd a fuvolás kamaraegyüttesek.

 Összegezés: a zeneiskolai szekció bemutató órái élményt és sok értékes 
szakmai tapasztalatot nyújtottak. A bemutatókon olyan foglalkozásokat 
hallgathattunk, melyek hosszú távon eredményesen meghatározzák ta-
nulóink zenei érdeklődését, fejlődését. Mind a kamaramuzsikálás, a ze-
nekari játék, és a szolfézs órai „értő” zenehallgatás mély és életre szóló, 
maradandó élményeket jelent növendékeinknek.

A résztvevők nevében szeretnék köszönetet mondani a Liszt Ferenc 
Zeneiskola vezetőségének és tanárainak, akik gondoskodó szeretettel ter-
vezték, szervezték és kiválóan valósították meg a szekció szakmai bemu-
tatóit. 

A zeneiskolai szekció állásfoglalása: 
– Fontosnak tartjuk a zeneiskolai struktúra fenntartását, a közoktatásban

elfoglalt helyének megőrzését, erősítését, az állami feladatként való mű-
ködtetésének (közfeladat) további támogatását.

– Szakmailag erősíteni kívánjuk a már hagyományosan jól működő sza-
kokat, tanszakokat.

– Támogatjuk és szorgalmazzuk a zeneiskolai oktatás módszereit moder-
nizáló és megújító törekvéseket mind tartalmi-, mind eszközfejlesztési
vonatkozásban.

– A tapasztaltak alapján megerősítjük, hogy a művészeti – ezen belül
elsősorban a zenei- nevelés olyan lehetőséget biztosít és tár fel a gyer-
mekek személyiség- fejlesztésében, mely módszereivel, transzfer hatá-
sával a közoktatás egészét gazdagítja és eredményesebbé teszi.

Papp Károlyné




