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Az elmúlt évtizedek tanárképzési programjainak hatása ...

Az elmúlt évtizedek tanárképzési programjainak hatása az 
ének-zene szakos tanárok képzésére

1. Bevezetés

Harminc éve kezdte első tanévét Budapesten az Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Általános Iskolai Tanárképző Főiskolai Karának (ELTE ÁITFK) Ének-zene Tanszéke 
– vagyis, mostani helyzetében és nevén, a Bölcsészettudományi Kar Trefort-kerti 
kampuszán intézettől független, önálló tanszékként működő Zenei Tanszék –, abban 
a Kazinczy utcai épületben, mely napjainkban a Pedagógiai és Pszichológiai Kar 
otthonául szolgál. (A meglehetősen bonyolult kezdőmondat érzékeltetni szeretné, 
hogy az eltelt idő alatt az egyetemi struktúra, két alkalommal az oktatás helyszíne, 
de még tanszékünk elnevezése is megváltozott, és – korántsem függetlenül e válto-
zásoktól – jelentős mértékben módosult a képzési program, bár a három évtizede 
megfogalmazott cél máig ugyanaz maradt: tehetséges hallgatók kreatív szaktanárrá 
nevelése.) A tanulmány a Zenei Tanszék munkáját mutatja be különleges nézőpont-
ból: a jelenlegi állapot ugyanis többlépcsős folyamat eredménye, mely azonban nem 
nevezhető minden esetben egyenes irányúnak és tudatosan tervezettnek, hiszen 
egyes elemeit a társadalmi átalakulások hozták létre, másokat intézményen belüli 
vagy oktatáspolitikai koncepciók. Összességében talán a változtatási kényszerek 
– kényszerített változtatások fogalompárral jellemezhető leginkább.

Röviden összefoglalva az alábbi – irányított vagy öntudatlan, az oktatók kezdemé-
nyezési szándékától függő vagy attól független – folyamatok történtek:

 – A tanszék megalapítása (az 1984/1985-ös oktatási évben) eleve jelentős változ-
tatási kényszer miatt vált halaszthatatlanná, mivel a társadalomi átalakulások 
mélyrétegében végbemenő fordulat megnyilvánulásaként az iskolai ének-zene 
tanítás és a szaktanárok addigi helyzete alaposan megváltozott, s ez szükségessé 
tette az új lépéseket, melyek hatására néhány éven belül az országban máshol 
is alakultak ilyen tanszékek.

 – Rövidesen a hallgatók és a középiskolai tanár kollégák is jelezték igényüket 
egyrészt a képzés bővítésére, másrészt kiegészítésére, ezért változtatni kellett 
az oktatási módszereken: új képzéseket, módosított tanterveket volt szükséges 
létrehozni.

 – Hamarosan elkezdődött a társadalmi rendszer fokozatos átalakítása, és (szinte 
szimbolikusan) a tanszék ekkortájt költözött új épületbe, az addigra már Tanár-
képző Főiskolai Kar működési helyszíneinek bővülése következtében.
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 – Később az ELTE intézményi szerkezetének központi átalakítása folytán a tan-
szék a Bölcsészettudományi Kar (BTK) része lett (ismételt helyszínváltozás-
sal), s ez lehetővé tette az ének-zene tanárok egyetemi szintű képzését. Ezáltal 
a hallgatók számára megnyílt az a perspektíva, hogy hamarosan középiskolai 
tanításra jogosító oklevelet szerezhetnek.

 – Magyarországnak az Európai Unióhoz történt csatlakozása magával hozta a 
tanárképzés Bachelor-Master rendszer szerinti, egységes átalakítását, melynek 
következtében létrejött az ének-zene alapszak (BA) és a tanári mesterszak 
(MA) ének-zene tanár modulja. Mindez természetesen jelentős változásokkal 
járt mind egyetemi, mind kari és tanszéki szinten.

 – A 2013/2014-es tanévtől a tanárképzés országos szintű döntés következménye-
ként osztatlan, kétszakos formájúra alakult. (A kétszakosság a Zenei Tanszék 
történetében lényegében új fejezetet nyitott, mivel – számos társintézményünk-
kel ellentétben, de a Zeneakadémiához hasonlóan – nálunk a képzés eredetileg 
nem társult más közismereti szakpárral, és hallgatóink a fentebb említett mes-
terszintű tanárképzés társszakjaként is inkább pedagógiai szakot választottak.) 
Az eltelt idő csekély, ugyanakkor a tanulmányok kezdetétől megjelenő kétsza-
kosság előnyei és problémái jól megfigyelhetők: előbbi a több tudományterüle-
tet folytatólagosan érintő képzés, utóbbi elsősorban az oktatásszervezés terén.

Ilyen „változási állomások” között zajlott az elmúlt három évtized, melyben nagy-
részt ezek következményeként, az oktatóknak újra és újra meg kellett fogalmazni a 
képzés lényegét és módszereinek részleteit. Emellett természetesen a tanszék életé-
nek mindig is fontos, nélkülözhetetlen és előrevivő eleme volt a tematikus kutatás,  
a tehetséggondozás, a kapcsolatépítés és más, szakmaspecifikus oktatói kezdemé-
nyezés.

A következőkben mindezt bővebben próbálom kifejteni, egyben levonni a tanulsá-
got: a különféle kényszerítő helyzetekben a legjobb megoldás azok előnyeit kihasz-
nálni, illetve a tőlünk függetlenül létrejövő folyamatok sodrásában nemcsak a (nagy 
hagyományokkal rendelkező) túlélési, hanem a saját megújulásunkat segítő és az 
adott körülmények szülte kreatív, előrevivő stratégiák is alkalmazhatók.

2. Előzmények: a társadalom és az ének-zene tanítás krízise

Furcsának tűnhet, de az ének-zene tanítás helyzetének rosszabbodását a társadalom 
helyzetének javulása indította el, mivel az „Új gazdasági mechanizmus” bevezetése 
nyomán megindult változások más területeken, így az iskolákban is megingatták az 
addig szinte bebetonozottnak mondható viszonyokat, függetlenül attól, hogy az 
adott terület miként működött.

Az ének-zene tanításában a megelőző évtizedek során nemzetközileg is kiemelkedő 
eredményeket sikerült elérni, a struktúra az óvodától a felsőoktatásig egységessé 
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szilárdult, sőt a zeneiskolai és zenei tagozatos osztályokkal „megerősített” rendszer 
privilegizált helyzetbe került a közoktatásban. Talán épp ez volt a baj, hiszen amint 
a kiemelt állami (erkölcsi és anyagi) támogatás kevesebb lett, a családok és az iskolai 
közösségek azon nyomban észlelték a presztízscsökkenést, ezért a lelkes és elhiva-
tott ének-zene tanárok egyre több akadállyal kezdtek szembekerülni az iskolai és az 
iskolán kívüli programok szervezése, lebonyolítása során (Szabó 1991: 131–132). 
 Tanulóként vagy tanárként sokunk számára váltak akkortól ismerőssé – és sajnos 
máig ismerősek – az olyan típusú kifogások, mint: „erre már nincs elég pénz” vagy: 
„van a diákoknak fontosabb dolguk”.

A hetvenes évek legvégére, amikor Magyarország már megfelelően nyitottá vált a 
piacgazdaság felé, az idegen nyelvek tanulása jóval fontosabb lett a szülők számára, 
mint a művészetek, emellett az érettségihez és az egyetemi felvételihez fontos tan-
tárgyak tanulása is rengeteg időt követelt a gyerekektől. A délutánok fizetős külön-
órákra mentek el, a zeneóra vagy az énekkar háttérbe szorult, a tagozatos iskolák 
profilt kezdtek váltani, a (jellemzően) „normál”-nak nevezett, tehát „nem zenei”  
intézmények kínálatában az ének-zene szerepe marginalizálódott. A társadalom a 
maga módján gyerekes bosszút állt az egykori állami kedvencen.

Az általános nyugati nyitás a pop- és a rockzene előretörését is eredményezte, amit 
szintén sajnálatosan a korabeli zenei élet nem tudott tolerálni és/vagy feldolgozni 
(tulajdonképpen még ma sem képes kezelni a jelenséget), s ez tovább fokozta az  
elszigetelődést. A zenetanulás anyagi terhei súlyosan növekedtek, miután a zeneis-
kolák állami támogatása jelentősen csökkent – hasonlóan például a közösségi közle-
kedéshez, ám arra az emberek kénytelenek voltak pénzt áldozni.

A zenésztársadalom, kikerülvén az „üvegházból”, levegő után kapkodott: érzékelték 
a közeg hirtelen rosszabbodását, elkeseredetten vették tudomásul a drasztikus  
romlást a tanulók zenei átlagteljesítményében és saját addigi megbecsültségükben, 
de az események befolyásolására nem volt eszközük. A követelmények csökkentése 
viszont minden iskolatípusban fokozatosan bekövetkezett.

Ráadásul annak is tudatára kellett ébredni, hogy az ének-zene tanárok képzése iga-
zából megoldatlan. A Zeneakadémia (akkori hivatalos nevén: Liszt Ferenc Zenemű-
vészeti Főiskola) „középiskolai énektanár és karvezető” megnevezésű diplomáját 
megszerzők egy része más területeken érvényesítette szakmai tudását, s akik tanítani 
mentek, ők sem az általános iskolákat választották, főként nem a központi régión 
kívül. A „kirakat” persze nagyszerűen működött: a kivételezett intézmények való-
ban kimagasló tudású zenészeket, zenekari és kórustagokat képeztek, a tanárok 
munkájának külföldön is csodájára jártak (Szabó 1999: 20). Ám a zenei nevelés 
alapvető helyzete katasztrofálissá kezdett válni, az iskolákban nem megfelelő  
végzettségű, néha képesítés nélküli pedagógusok tanítottak.

Egyértelmű lett, hogy a közoktatás, főleg annak alsóbb foka számára több felsőok-
tatási intézményben több szakember képzése szükséges, minél előbb. Ennek volt 
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kezdőlépése egy, az Eötvös Loránd Tudományegyetemhez nem sokkal azelőtt csat-
lakozott főiskolán az általános iskolai ének-zene tanárok képzésének megindítása – 
a korábban említett változási láncreakció „nulladik” fokozataként.

3. A kezdetek és a változások kezdetei

Az induló évek – visszatekintve – szinte romantikusnak mondható körülmények 
között zajlottak: két alagsori és két negyedik emeleti tanteremben, előbbiek az egyéni 
jellegű, utóbbiak a csoportos órák részére (Bodnár 2009a: 74). A felvett hallgatók – 
zeneakadémiai mintára – ének-zene–karvezetés szakra iratkozhattak be, a tanterv, a 
felvételi vizsga, valamint a kollokviumok követelményrendszere ugyancsak a nagy 
múltú intézményéhez hasonult, így a szak tulajdonképpen annak „kistestvéreként” 
vonult be a szakmai köztudatba – annál is inkább, mivel a kezdeti években a Zenei 
Tanszék által irányított szakon gimnáziumi tanárokat nem képezhettünk. Az 
ének-zene tanári pályát választani szándékozó felvételizők előtt tehát akkoriban, 
legalábbis Budapesten és vonzáskörzetében ez a két lehetőség állt. (Az ország más 
területeinek felsőoktatási intézményeiben az ének-zene rendszerint egyéb közisme-
reti szakokkal volt szakpárba állítható.)

A húsz főt rendszerint meghaladó létszámú évfolyamok számára elsősorban karve-
zetés-központú óraterv készült, melyhez magas szintű elméleti és énekes-hangsze-
res egyéni oktatás társult (utóbbin túlnyomórészt a zongoratudás fejlesztése értendő, 
más hangszer csak kiegészítő szerepet kaphatott, s mivel az ilyen típusú oktatás nem 
is tanszéki keretekben ment végbe, a megszervezés és lebonyolítás nehézkesnek  
bizonyult, végül ez a szakterület „el is kopott”). A szakmódszertan és a gyakorlati 
tanítás természetszerűleg szintén fontos részt képviselt a tananyagban, a tárgyak 
felügyelete a tanszék feladata volt.

Az egyes tantárgyakat és tantárgycsoportokat a következőképpen lehetett tematikus 
kategóriákra bontani:

 – A karvezetői tudás megszerzéséhez szükséges kurzusok: Vezénylési gyakorlat, 
Kargyakorlat, Diplomakórus, Kórus (ezek között az aktív vezénylési tudás és 
a kóruséneklés gyakorlata egyaránt szerepet kapott)

 – Elméleti jellegű, de a teljesítéshez gyakorlati tudást is igénylő kurzusok:  
Zeneelmélet, Zenetörténet (ezen belül Magyar zenetörténet és 20. századi  
zenetörténet), Zenei analízis, Hangszerismeret, Transzponálás-partitúraolva-
sás, Szolfézs, Magyar népzene

 – Az ének- és beszédhang képzéséhez, valamint a hangszeres tudás fejlesztéséhez 
szükséges, elsősorban gyakorlati profilú kurzusok: Magánének, Hangképzés, 
Beszédtechnika, Zongora, Zongorakíséret
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 – Egyéb, kiegészítő tantárgyak: Hangszeres népzene, Néptánc, Historikus tánc, 
Drámajáték, Kötelező speciális kollégium, Szakmai tanulmányút (mely túlnyo-
mórészt a kórus tevékenységéhez kapcsolódott)

Az iskolai tanítási gyakorlatok teljesítése és a szakdolgozat elkészítése után következ-
hetett a komplex záróvizsga, ahol a hallgató egy adott zenemű történeti kontextusba 
helyezett, részletes bemutatásával, elméleti elemzésével és zongorás-énekes meg-
szólaltatásával bizonyíthatta többoldalú felkészültségét.

Mindezt azért szükséges hangsúlyozni, mert a mindenkori oktatói testület a fenti 
tantárgyi struktúrát mindig is igyekezett egyrészt megtartani, másrészt – az oktatási 
koncepció központi változtatásai ellenére (vagy inkább hozzájuk alkalmazkodva) – 
szakmai tartalmát és minőségét megőrizni. Ez, úgy gondolom, mindvégig sikerrel 
járt, noha az állami szubvenció fokozatos leapadása az óraadó kollégák leépítését, 
ezáltal a kiegészítő jellegű tárgyak nagy részének elhagyását eredményezte, ugyan-
akkor a felvételizők általános tudásszintjének az évek során végbemenő csökkenése 
miatt a tananyag megtanítása egyre nagyobb erőfeszítést kívánt az oktatóktól.

4. Munkaerőpiaci indíttatású változások és hatásaik

Talán a szakmai színvonal állandóságának és megbízhatóságának is köszönhetőek 
az első periódus változtatásai, amelyek a képzési kínálat nagyfokú bővítését eredmé-
nyezték. A visszajelzések alapján ugyanis jelentős igény mutatkozott olyan oklevél 
megszerzésére, ami igazából a szaktanári munka „könnyített”, tehát kisebb karveze-
tői tudással járó formájára jogosított, de az akkoriban „fehér foltként” számon tartott 
szolfézstanári kiegészítő képzés elindítását is sokan tőlünk remélték, s többen  
tanítói vagy akár képesítés nélküli tanári munkájuk mellett szerették volna végezni 
tanulmányaikat. Így jöhetett létre az addigi ének-zene–karvezetés szak, illetve az 
újonnan bevezetett ének-zene tanár és szolfézstanár szak több változata, nappali és 
esti tagozaton egyaránt. (Részletesebben: az ének-zene–karvezetés szakon 8 féléves 
nappali és esti tagozatos alapképzés és – felsőoktatási intézményben szerzett okle-
véllel rendelkezők számára – 6 féléves kiegészítő képzés, az ének-zene tanár és a 
szolfézstanár szakon 6 féléves „diplomás” esti képzés, utóbbin ennek nappali tago-
zatos lehetőségével kiegészülve.)

Az eredetileg egyedüliként indítani tervezett ének-zene–karvezetés szak rövidesen 
specializációkkal is kiegészült, szintén a hallgatói észrevételek nyomán, akik ily 
módon zongora- és szolfézstanári ismeretekkel gyarapíthatták tudásukat, és az ott 
szerzett oklevélmelléklet a jövőbeli elhelyezkedési esélyeiket is javította.

A képzésbővítés természetesen új tantárgyak létrehozását is jelentette, így a szol-
fézstanár szakon a Szolfézstanítási módszertan, a Hospitálás és az Iskolai szolfézs-
tanítási gyakorlat oktatása/ellenőrzése is szakmódszertan-oktatóink feladata lett, 
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ami igen jelentős szakmai eredménynek számított. Ehhez csatlakozott a zongora-
tanári és a számítógépes kottagrafikai pedagógus-továbbképzési program akkredi-
tálása, mely által a tanszék a felnőttképzésben is érdekeltté vált. Az utóbbi révén a 
szakmai és a metodikai profil is kibővült egy akkoriban még újdonságnak számító, 
de gyorsan fejlődő tudományággal. Az új területek bevonásával hallgatóink többirá-
nyú és összetettebb szakmódszertani képzést kaphattak.

5. Központilag kezdeményezett változtatások és hatásaik

Az ezredfordulót követően a képzés alapvető struktúráját inkább a „felülről” jövő 
döntések határozták meg. Ennek első állomása az ELTE szervezeti rendszerének 
átalakítása volt, amely során az Egyetem főiskolai szakjai különböző karok képzé-
seibe integrálódtak (Borsodi–Tüskés 2010: 262). A Zenei Tanszék újabb költözés 
után a Bölcsészettudományi Kar része lett mint az ország legrégebbi egyetemének 
egyik legfiatalabb tanszéke (Bodnár 2009b: 2). A változásnak, noha a végleges hatá-
rozat előtt meglehetősen nagy volt a bizonytalanság, számos előnyét tapasztalhat-
tuk. Közülük talán a legfontosabb, hogy az addig meglehetősen elszigetelten működő 
zenészképzés bekapcsolódhatott a művészetekhez legközelebb álló humán tanszé-
kek munkájába, valamint a sokszínű, állandóan „vibráló” kampusz életébe. (Az 
előny talán kölcsönösnek mondható, hiszen a tanszék kórusa és művész-oktatói idő-
közben nélkülözhetetlenné váltak a kari rendezvényeken.)

Erre az időszakra tehető ugyanakkor az egyetemi szintű oklevelet adó képzések 
akkreditációjának visszautasítása: nem indulhatott el sem a 10 féléves egyházzene 
és népzene, sem az ugyanilyen időtartamúra tervezett, „meghosszabbított”  
ének-zene–karvezetés szak, természetesen szintén rajtunk kívül álló okokból. 
A mesterszintű tanárképzés közelgő bevezetésével számítanunk kellett arra, hogy a 
szolfézstanár szakot szintén elveszítjük, és az állami finanszírozás újraelosztása  
miatt a felvehető hallgatók létszámának csökkentése is várható volt. (Ez végül vala-
mivel később következett be, ám a kapacitásmaximum az addigiak felére apadt.)

Mivel a metodikai szempontból is megújulást, feljebb lépést jelentő terveink meg 
nem valósulása és egy módszertanilag jelentős szakterület elvesztése lélektanilag is 
rossz hatással volt a tanszék oktatóira, úgy döntöttünk, ki kellene dolgoznunk –  
tulajdonképpen saját magunk megerősítésére – egy „szakmódszertani hitvallást”, 
melyre jó alkalom volt a megszűnt Tanárképző Főiskolai Kar oktatóinak összefogá-
sával megszülető, „Tanuljunk, de hogyan?!” címet viselő tanulásmódszertani kötet 
ének-zenei része. A könyv gyerekeknek készült, de rajtuk keresztül szándékozott 
megszólítani a szülőket és a tanárokat, ezért közvetlen stílusban megfogalmazott 
információiba „becsempészhetők” voltak a fontos szakmódszertani elvek és a rájuk 
épülő gyakorlati tanácsok. Az ének-zene esetében mindezt annak tudatában kellett 
megírni, hogy az időközben jelentősen redukálódott iskolai óraszámban tanuló 
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 gyerekek olyan alapvető dolgokat nem tudnak a zenéről, ami a megelőző generáci-
óknál még egyértelmű volt, miközben az iskolai és a „felnőtt” társadalom művésze-
tekhez való hozzáállása is egyre inkább elutasítóvá vált. Ezért a fejezet bevezetése 
(a korábban divatossá vált „zenei anyanyelvünk” kifejezés analógiájára) „zenei ide-
gen nyelvünkről” tesz említést (Bodnár – Kleeberg – Z. Juhász 2005: 270). A tanul-
mány végén erről a nyelvről – a példák, ötletek, tanácsok hatására – kiderül, hogy 
egyrészt nem is olyan idegen tőlünk, másrészt elsajátításával sok minden más tanul-
nivaló tehető könnyebbé, és talán még a világról alkotott képünk is jobbá válik 
 általa. Mindez, összefoglalásként, igazából maguknak az alkotóknak is biztató volt.

5.1. Az osztott tanárképzés bevezetése

A BA-MA típusú képzések tantervkészítésében a legnagyobb kihívás az addigi, sok 
tekintetben különböző képzésfajták speciális tárgyainak egyetlen rendszerbe történő 
integrálása volt (Bodnár 2008: 19). Ez a munka viszont lehetőséget adott az addig 
valamelyest háttérbe szorított tehetséggondozás kiemelésére, például a megszűnő 
szolfézstanár szak elméleti tananyagának oktatására az ének-zene alapszakot végző, 
de az átlagot meghaladó képességű hallgatók számára létrehozott órákon, illetve az 
ének-zene–karvezetés szak magas szintű vezénylési anyagának továbbvitelére a 
karvezetés szakirány kurzusain. Ennek eredménye lett a tanszék tehetséggondozó 
programjának kidolgozása.

A tehetséggondozás az alapszakon igazából egy szükségszerűen kialakult képzési 
szelekció legfelső foka, hiszen a felvételt nyert jelentkezők előképzettségi szintjei és 
adottságai jelentősen eltérhetnek. Ezért is nehéz feladat a jól képzett átlagos képes-
ségűek és a kevéssé képzett, de tehetséges hallgatók megkülönböztetése, illetve 
szétválasztása (Bodnár 2009c: 9). Mesterfokon inkább a „tehetséggondozó-gondo-
zásról” beszélhetünk, mivel a tanárjelölteket már nemcsak saját rendkívüli adottsá-
gaik kiművelésére, hanem a rájuk bízott fiatalok különleges képességeinek felisme-
résére és fejlesztésére is kell oktatni. A program vokális-hangszeres (inkább 
gyakorlati jellegű és egyéni oktatási módú) részének céljaként azt tűztük ki, hogy a 
tehetséges hallgatók külön foglalkozáson vehessenek részt, amelyek képzési tervét 
az adott szakcsoport oktatói előzetesen egyeztetik, és a szemeszterek végén értékelik 
(a tanszéki, kari és egyetemi rendezvények mindig is természetes közeget biztosítot-
tak a kiváló hallgatók produkcióinak bemutatására). A tehetséggondozás elméleti 
formájának célja sem újabb ismeretek felhalmozása, hanem az egyes zeneművek 
többoldalú megközelítése, így az órákon integrálhatók lettek az összhangzattan, 
formatan, a zenei analízis és a zenetörténet egyes tárgykörei.

Az ének-zene alapszak tantervének kidolgozásakor a kényszerített változtatás más 
téren is járt nyereséggel: a szakterület addig nem igazán szoros együttműködésben 
dolgozó országos intézményei (az ELTE mellett a Zeneakadémia, valamint a külön-
böző régiókban – Egerben, Nyíregyházán, Pécsett, Szegeden és Szombathelyen – 
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működő egyetemi és főiskolai tanszékek) az ügy érdekében konzorciumba tömö- 
rültek, és a szakalapítási/szakindítási kérelmet egyeztetve nyújtották be akkreditá-
cióra. Utóbbi öt társintézménnyel a Zenei Tanszék azóta a Magyar Rektori Konfe-
rencia Művészetközvetítő Bizottságában is együttműködik, vagyis az akkori kezde-
ményezésből az ének-zene tanárok képzését elősegítő szövetség alakult.

A szakmódszertan-oktatás az osztott tanárképzésben a tanári mesterszakon oktatók 
feladata lett. Az alapszakos tanulmányok csak a tanárképzés előkészítéséül szolgál-
hattak, mivel az ott végzettek elvben más, nem tanári terület felé is továbbléphettek 
– bár a mi gyakorlatunkban kevés ilyen példa akadt. A rendszer átalakítása követ-
keztében már nem csak a Zenei Tanszék felügyelte a hallgatók iskolai tanítását és a 
pedagógiai tantárgyakat, azok oktatása a Pedagógiai és Pszichológiai Karral (PPK) 
és a Bölcsészkaron megalakult Szakmódszertani Központtal való együttműködés 
keretében történt. Mindez újabb távlatokat nyitott, egyfelől a speciális pedagógiai 
tantárgyak, másfelől a sokszínű bölcsészképzés szakmódszertani sajátosságainak 
alaposabb megismerésében. Ugyanakkor a tantervkészítésben és a tananyag össze-
állításában az új képzési struktúra szakmai és tantárgy-metodikai szempontból is 
komoly kihívást jelentett: részben a módszertani együttműködés érdekében, részben 
viszont a szűkösebb szakmai kreditlehetőség okán újra kellett gondolni a zenei kur-
zusok csoportosítását, programjuk beosztását. Így jöttek létre olyan „hibrid” téma-
körök, mint „az iskolai zeneelmélet- és zeneirodalom-ismeret tanítása”, illetve ez 
okból történt némely korábbi, önálló „identitással” rendelkező tárgy (például a  
Kórus) kritérium-követelményként történő megjelentetése a tantervben.

5.2. A Zenei Tanszék új szakmai kapcsolatai az osztott képzés időszakában

Az osztott tanárképzés megindulását követően a tanszék hallgatói állománya, a fen-
tebb említett, rajtunk kívülálló okok miatt csökkenni kezdett (mint később kiderült, 
szerencsére csak átmenetileg). A vezetés ennek némi ellensúlyozására olyan egye- 
temi és külső kapcsolatok felvételét kezdeményezte, amelyek szakmai-metodikai 
területen egyaránt szélesítették az oktatók és a hallgatók érdeklődési körét, egyben 
új perspektívákat nyitottak az ének-zene tanárok képzésében. Az első ilyen kontaktus 
az integrált művészetoktatás felé történő nyitás jegyében történt, ennek magyaror-
szági „zászlóvivőjével” a Psalmus Humanus Művészetpedagógiai Egyesülettel való 
megállapodás révén.

A 2002-ben alakult egyesület integratív programja a közelmúlt magyar zenepedagó-
giai hagyományaira, valamint a legújabb természet- és társadalomtudományi kuta-
tásokra egyaránt alapoz (K. Udvari 2006: 18). Új típusú oktatási módszerük a művé-
szeti élményben való aktív részvételre ösztönzi a gyerekeket és felnőtteket előzetes 
képzettségükre, anyagi helyzetükre és fizikai, egészségi állapotukra való tekintet 
nélkül. Ugyanakkor lehetőséget ad a tanároknak, hogy saját személyiségüknek, a 
tanulók érdeklődési körének és intézményük adottságainak megfelelő művészet-
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pedagógiai metódusokat választhassák ki munkájukhoz (K. Udvari 2002: 5). A Ze-
nei Tanszék és a Psalmus Humanus közös munkájának legfontosabb eredménye egy 
30 órás – jelenleg is futó – posztgraduális továbbképzési projekt kidolgozása, mely-
nek legfőbb oktatási módszere a tevékenység alapú interaktív foglalkozások, hely-
zetgyakorlatok, oktatási szituációk modellezése és gyakoroltatása, továbbá az inter-
diszciplináris (zenei, képzőművészeti és irodalmi) jellegű asszociatív feladatok  
készítése. Témakörei közül a legfontosabb a közösségformálás és a kreativitásfej-
lesztés: társas énekléssel, tánccal, drámajátékkal, az iskolán/munkahelyen kívüli 
programként megvalósuló komplex művészeti neveléssel (K. Udvari szerk. 2011: 4). 
Tanszékünk az együttműködés nyertesének tekinthető, hiszen több új módszertani 
eszközt próbálhattunk ki a gyakorlatban is: így az integrált nevelés perspektíváit, 
valamint a különböző nevelési feladatok egy alkotóműhelyen belüli feldolgozásá-
nak, továbbfejlesztésének a lehetőségét. „Cserébe” vállaltuk az új szemléletmód 
megjelenítését a felsőoktatásban – megfelelő szakemberek kellő szakmai kontroll 
melletti képzésével – és a művészi-tudományos munkát az egyesület által gondozott 
témakörökben. Az ügy érdekében végzett szakmai teljesítmény megbecsülését  
jelentette, hogy 2010-ben a két fél közösen delegálhatott képviselőt az UNESCO 
Szöulban rendezett 2. Művészeti Nevelési Világkonferenciájára (Bodnár 2010a: 58).

Ugyancsak rendkívül fontos állomás volt a tanszék életében, amikor bekapcsolód-
hattunk a több évtizedes múltra visszatekintő Parlando zenepedagógiai folyóirat 
szerkesztési munkálataiba. A Magyar Zeneművészek és Táncművészetek Szakszer-
vezete által felügyelt, komoly szakmai elismertséggel rendelkező periodika a korábbi 
pályázati források csökkenése miatt néhány éve csak internetes formában tud meg-
jelenni, ám a szerkesztőség – hasonlóan a fentebb bemutatott tanszéki „taktikához” 
– a szükséghelyzetből „előre menekült”, és a netes kapacitás megnövekedett meny-
nyiségét rendkívül sokrétű, ám folyamatosan magas színvonalú írások közlésével 
minőségileg is szinten tudta tartani. A Parlando online zeneoktatási fórummá fejlő-
dött, ami a korábbi papíralapú folyóirat – kétségkívül alaposan átgondolt és korrek-
ten megfogalmazott, ám talán épp ezért nehezebben kommentálható, folytatható – 
cikkeinek világához képest új típusú szakmai-metodikai kommunikációs lehetőséget 
jelentett az olvasók számára. (Ezt jelzi szimbolikusan a tanulmány szakirodalmi 
anyaga is, amely – szándékoltan – túlnyomórészt ezen az elektronikus felületen 
megjelent írásokra alapoz.) Külön büszkeség a Zenei Tanszék számára, hogy okta-
tói, sőt, néhány éve a jelentősebb tudományos munkát felmutató hallgatói is publi-
kálhatnak az oldalon, előbbiek főként különféle tanulmányokat, utóbbiak javarészt 
az intézményi és az országos tudományos diákköri konferenciákon elismert dolgo-
zatokat.

A webes oktatási felületek elterjedése kapcsán meg kell említeni az infokommuni-
kációs technológia (IKT) belépését az ének-zene tanárok képzésébe, ami jórészt a 
BTK Szakmódszertani Központja által koordinált tanfolyamoknak, illetve a Köz-
pont szervezésében lezajló konferenciáknak köszönhető. Közülük a legutóbbi, 
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III. Trefort-kerti Bölcsésztanári Konferencia IKT-műhelye adott alkalmat a zenei és 
a humán műveltségi tárgyak ilyen jellegű oktatásával kapcsolatos előadásoknak.  
A Zenei Tanszék munkatársai a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Zenei Gyűjtemé-
nyével kooperációban e-learning tananyag kidolgozásában is részt vettek a Népze-
netár projekt keretében, amely tulajdonképpen egy interkulturális párbeszéd kezde-
ményezése: az egyes földrészek jellegzetes népzenei kultúrájának alapvető 
tudnivalóit teszi közzé, számos elemzéssel, leírással, hangszerbemutatással, hang- 
és képanyaggal. A máig egyedülálló projekt új tanítási eszközt is jelent, melyben 
talán a legfontosabb a megszokottaktól eltérő kulturális közegek figyelemfelkeltő 
hatása. (Megjegyzendő, hogy az ilyen típusú foglalkozássorozat beillesztése a taní-
tási folyamatba mindenképpen komplex oktatási modellt igényel, mely, ahogy a ko-
rábbiakban kifejtettem, a Zenei Tanszék tantervének is alapja.)

Egyetemközi együttműködés eredménye volt egy igazából mindaddig feltáratlannak 
vagy nagyon kevéssé kutatottnak mondható szakterület, a zenei szaknyelv sajátos-
ságainak, „rendezetlenségének” vizsgálata, vagy legalábbis annak elindítása: a  
Zenei Tanszék ezirányú munkájának egyrészt a Miskolci Egyetem nyelvész oktatói 
által összeállítandó tanulmánykötet, másrészt a Pécsi Tudományegyetemen készült 
doktori értekezés szolgált alapjául. A kutatások, bár kezdeti állapotúak, olyan szerte-
ágazó problémaköröket vetnek fel, melynek kifejtésére ebben a tanulmányban nincs 
elegendő hely. A két tudományág „beszélő viszonyának” illusztrálására elegendő 
lehet annak említése, hogy egy, a zene szaknyelvéről, de nyelvészek számára készí-
tett írást később, a zenepedagógiai portálon történő közlésekor csak a szöveg nagy 
részének újrafogalmazásával, „elmagyarázásával” lehetett közzétenni (Bodnár 
2010b: 359; Bodnár 2012).

A tárgyalt időszak összefoglalásaként viszont mindenképpen megállapítható, hogy a 
tanszék jól „menedzselte” az átmeneti kudarcokkal járó központi intézkedéseket, 
nagyrészt az új szakmai kapcsolatok keresésével és a modern oktatási szemléletek 
tantervbe történő beépítésével, s így az osztott tanárképzés folyamatába való beil-
leszkedés sikeresnek bizonyult – mindaddig, míg maga az oktatási koncepció meg 
nem szűnt, és adta át helyét egy újabb szakmai elképzelésnek.

6. Az osztatlan, kétszakos tanárképzés bevezetése

Az új változások természetszerűleg megfelelő jogszabályi kereteket kaptak. Ennek 
értelmében az ének-zene tanár szak az úgynevezett 2-es kategóriába került, melynek 
szakjai a közismereti tanárszakok közül az 1-eshez soroltakkal, valamint a saját  
kategórián belül a művészetközvetítéshez kapcsolódók túlnyomó többségével  
(dráma- és színházismeret-tanár; média-, mozgókép- és kommunikációtanár; népze-
ne- és népikultúra-tanár; rajz- és vizuáliskultúra-tanár) állítható párba. Ily módon  
– jóllehet, az ELTE kapacitása erre meglenne, akár intézményközi együttműködés 
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keretében – néhány, a zenei profilhoz jól illeszkedő szakpár sajnos nem vehető fel az 
ének-zene tanárhoz. Elsősorban az újlatin nyelvek „fájóak” e téren, de jelenleg a 
művészettörténet-tanár szak besorolása is korlátozza annak rokon szakhoz történő 
illesztését. Reméljük, hogy a tapasztalatok alapján a megfelelő jogszabályi korrekciók 
idővel elvégezhetők lesznek. (Itt kell megjegyezni, hogy tanszékünk számára rend-
kívül örvendetes a hallgatók számának jelentős növekedése, amely az osztatlan kép-
zési forma bevezetésének és az alapszak megmaradásának köszönhető, s emellett 
külön öröm, hogy az utóbbira továbbra is rengeteg a jelentkező.)

A kétszakosság nagy előnyének mondható, hogy hallgatóink egyidejűleg több tudo-
mányterületen is tanulhatnak, ezért jövőbeli elhelyezkedésük biztosabbá válhat, 
emellett a Zenei Tanszék az ELTE Természettudományi, valamint Informatikai  
Karával is megerősítheti kapcsolatait. Az új képzési forma beindulásával ugyanakkor 
speciális gyakorlati tennivalók is jelentkeztek, melyek esetünkben azért fontosak, 
mert a tanszék eddigi működése során mind a kétszakosság, mind a közismereti 
szakpárral történő közvetlen együttműködés gyakorlatilag ismeretlen volt (amint 
erre a Bevezetésben lévő felsorolás végén utalás történt), ezért oktatóinknak és hall-
gatóinknak meg kellett ismerkedni a mindennapos egyeztetések és kompromisszu-
mok feladataival. Miután azonban a más egyetemi egységekkel történő sikeres 
együttműködésre korábban már számos példa akadt – a zenei szakmai tárgyak által 
igényelt időbeli elfoglaltság a humán és a pedagógiai szakokon megszokottnál min-
dig jóval több volt, így az egyeztetési „rutin” hamar kialakult –, a súrlódásokat  
tapasztalataink szerint sikerült a minimálisra csökkenteni. Ehhez jó partner az  
osztatlan tanárképzés koordinálására megalapított Tanárképző Központ, mely az új 
tanárszakosok „identitásának” megteremtése érdekében az adminisztratív irányítás 
mellett több szimbolikus lépést is tett (ilyen például az önálló tanévnyitó ünnepség, 
ahol a tanszék énekkara is közreműködik), bár a nagycsoportos foglalkozások köz-
ponti nyilvántartása és az érdekelt intézetek/tanszékek közötti közvetlen párbeszéd 
tovább segítene az ügyben.

Röviden meg kell említeni az osztatlan képzésben létrejött ének-zene művésztanár 
szakot, mely a következő szakmai művészeti szakokkal párosítható: egyházzenemű-
vész-tanár, kóruskarnagyművész-tanár, zeneelmélet-tanár, zeneismeret-tanár. 
Mindez a közismereti szakpárban álló képzéseket, ilyenformán a Zenei Tanszék  
oktatási területeit nem érinti, de figyelemre méltó, hogy az ezzel kapcsolatos tapasz-
talatok összefoglalását adó, az interneten is hozzáférhető cikk e téren néhány  
megoldatlan problémát is felvet (Vas 2014).

7. A Zenei Tanszék szakmódszertan-oktatási tervei

Az újonnan bevezetett képzési forma keretei között a szakterületi szakmódszertan 
oktatása az 5–7. szemeszter, tehát három félév során valósul majd meg (a jövő idő itt 
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természetesen arra vonatkozik, hogy az adott időszak még nem érkezhetett el,  
hiszen az első ilyen évfolyam is csak a harmadik félévet végzi). Ez a beosztási mód 
az osztott mesterszakos tantervhez képest változást jelent mind a kezdés időpontja, 
mind az időtartam hosszúsága szempontjából, így a tananyag korábbi csoportosítási 
koncepcióján értelemszerűen változtatni kell. A tanszék elképzelése szerint a  
tanterv az alábbi blokkokba lesz összefogható:

 – Az ének-zene szakterületi szakmódszertan oktatásának alapjai: Daltanítás  
hallás, kézjel, hangjegy után és betűjelekről, a zenehallgatás anyaga, a zenei 
bemutatás módja, eszközei, alkalmai. A ritmikai és dallami elemek tanításának 
általános sémái. Az olvasógyakorlatok helye a tanításban, feldolgozásmódjuk 
az órai munkában.

 – A készségfejlesztés helye a képzésben: A zenei tevékenység automatizált részei 
és összetevői. A készségfejlesztési munka megtervezése, a relációtudat kész-
séggé fejlesztése. A hangszín felismerése, a zenei tagolódásban, szerkezetben 
való jártasság fejlesztése.

 – Tananyagismeret: A forgalomban lévő tankönyvek módszertani alapú feldolgo-
zása, tanítási lehetőségeik elemzése – a népzenei és dalanyag, a zenetörténeti 
olvasmányok, zeneművek és művészeti korszakok tematikus áttekintése. (A kö-
zépiskolai tankönyvek esetében a fő hangsúly a rendszerezésre, a zenetörténeti 
összefüggésekre, a képzőművészettel és irodalommal, valamint a történelmi 
eseményekkel feltárható kapcsolódásokra helyeződik.)

Kórusvezénylés-módszertani ismeretek:
 – Kórushangképzés: A természetesség és a tudatosság fogalma a helyes hang-

képzésben, a hangadás folyamata, a hangképzés egyes fázisai. A légzés szerepe 
az éneklésben – helyes és helytelen légzéstípusok, illetve hangindítások. Az 
iskolai kórustípusok hangképzésének fő irányelvei, hangképző alapgyakor- 
latok, összefüggések a hangképzés és a vezénylő mozdulatok között.

 – Prozódia: A hangzók felosztása, szerepük az éneklésben – a magyar nyelvű 
éneklés sajátosságai és az idegen nyelven történő énekeltetés problémái. A he-
lyes szövegkiejtés kérdései, a zene és a szöveg kapcsolata (a hangzótörvények 
szerepe a kóruséneklésben, hangsúlyproblémák).

 – A kórusvezetői munka általános és speciális feladatai: A szólambeosztás kér-
dései, a hangterjedelem és a szólamarányok. A kórusnevelés lehetőségei a pró-
bán és próbán kívül, a szólampróba és az együttes próba előnyei, hátrányai, a 
hibajavítás irányelvei. Kórusszervezés különböző kórus- és iskolatípusoknál, a 
kórusmunka ösztönző motivációi, repertoárszervezés – a hangversenyműso-
rok összeállításának általános szempontjai (Erdős 2002: 555–556).

A szakterületi szakmódszertanhoz társul majd a 9–10. félévre osztott tanításkísérő 
szeminárium (teljes megnevezése szerint az „Összefüggő egyéni gyakorlatot kísérő 
szakos szeminárium”), amely sok és sokféle elméleti újításra adhat módot – ezek 
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gyakorlati kipróbálása szinte azonnal megvalósulhat, amennyiben a hospitálás  
helyszínén a lehetőségek erre adottak lesznek.

8. Rövid összegzés

Az elmúlt harminc év változássorozata, amelynek megkíséreltem lényegre törő  
összefoglalását adni, azt a kérdést is felveti, sikerült-e végül valamelyest jobbítani az 
ének-zene tanárok képzésének általános helyzetén ahhoz képest, ahonnét három  
évtizede a tanszék története elindult.

Elsőként kiemelendő a – tudományos diákköri és más, oktatói és hallgatói eredmé-
nyek, visszajelzések alapján is – magas szakmai színvonal állandósága. Ugyanez 
igaz a szakmódszertani koncepció egységességére és megvalósításának egyenletes 
szintjére. Folyamatos rosszabbodás tapasztalható viszont a felvételre jelentkezők  
általános előképzettségében, amit legnagyobbrészt a közoktatás ének-zene órái  
számának csökkenése okoz – de ez, sajnos, önmagában is következmény, mégpedig 
a művészetek, különösen a „klasszikus” (vagy inkább „komoly”) zene társadalmi 
presztízsveszteségének velejárója. Fenti megállapítások mindegyike a tanszék okta-
tóinak folyamatos többletmunkáját vonta és vonja maga után, amely nélkül nem 
lenne megvalósítható sem a szakmai minőség fenntartása, sem a romló külső körül-
mények okozta bemeneti feltételek kiegyensúlyozása.

Világosan látható az is, hogy a tőlünk és a piactól függő változások a színvonal 
egyenes arányú javulását eredményeztek az oktatásban, míg a központilag kezde-
ményezettek esetében egyrészt ki kellett egyenlíteni az esetleges negatív hatásokat, 
másrészt megtalálni nemcsak a kivezető, hanem a felfelé vezető utat. Ez az „aktív 
túlélés művészete”: nem egyszerűen megmaradni kell, hanem a lehetőségekhez  
képest újat alkotni, a szükségből erényt kovácsolni. De az angol gyep kiváló minő-
ségének is feltétele, a gondozás (és a sok eső) mellett, az a néhány nyugalmas évszá-
zad, ami egyszer majd nálunk is eltelik…

Szakirodalom

Bodnár Gábor (2008): Bachelor-Master képzés az ELTE BTK Zenei Tanszékén. 
Parlando 50/3. 16–20. http://www.parlando.hu/BODNAR%20GABOR20083.htm 
(2014. 09. 15.)

Bodnár Gábor (2009a): Negyed évszázad. Ünnepel a Zenei Tanszék. Trefort-kert 
2/4. 74–75.

Bodnár Gábor (2009b): Zenei Tanszék: 25. Budapest: ELTE BTK Zenei Tanszék. 
1–24.



22

Bodnár Gábor

Bodnár Gábor (2009c): Zenei tehetséggondozó program. Tehetség 17/2. 9–10. http://
www.mateh.hu/dokumentumok/tehetsegujsag/Tehetsegujsag_2009_2.pdf (2014. 
09. 15.)

Bodnár Gábor (2010a): A művészeti nevelés fejlesztéséért. UNESCO világkonferencia 
Szöulban. Parlando 52/5. 58–59. http://www.parlando.hu/2010-5-19-UNESCO.
htm (2014. 09. 15.)

Bodnár Gábor (2010b): A zene szaknyelvéről. In: Dobos Csilla (szerk.): Szaknyelvi 
kommunikáció. Budapest: Tinta Kiadó. 359–376.

Bodnár Gábor (2012): A zene szaknyelvéről – zenészeknek. Parlando. http://www.
parlando.hu/2012/2012-2/2012-2-09.htm (2014. 09. 15.)

Bodnár Gábor – Kleeberg S. Mária – Z. Juhász Irén (2005): Az ének-zene tanulása. 
In: Katona András – Ládi László – Victor András (szerk.): Tanuljunk, de hogyan!? 
Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó. 270–279.

Borsodi Csaba – Tüskés Anna (2010): Az Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Bölcsészettudományi Karának története képekben 1635–2010. Budapest: ELTE 
BTK. 6–293.

Erdős Ákos (2002): Új lehetőségek a gimnáziumi kórusok repertoárjának 
gazdagítására. In: Katona András – Ládi László – Széplaki György – Szombatiné 
Kovács Margit (szerk.): A tanári mesterség gyakorlata. Budapest: ELTE TFK. 
555–558.

K. Udvari Katalin (2002): Psalmus Humanus. Művészetpedagógiai kísérlet az 
ezredfordulón. Parlando 44/4. 2–6. http://www.parlando.hu/Kudvari1.htm (2014. 
09. 15.)

K. Udvari Katalin (2006): Integrált művészeti nevelés az iskolában és a családban. 
Budapest: Psalmus Humanus Művészetpedagógiai Egyesület. 5–156.

K. Udvari Katalin szerk. (2011): Tehetséggondozás Kodály szellemében. PAT 
továbbképzési program (30 óra). Képzési segédanyag. Budapest: Psalmus 
Humanus Művészetpedagógiai Egyesület. 4–71.

Szabó Helga (1991): A magyar énektanítás kálváriája. Budapest: A szerző kiadása. 
5–148.

Szabó Helga (1999): Ének-zene. In: D. Kovács Júlia (szerk.): Művészeti nevelés. 
Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó. 5–29.

Vas Bence (2014): Az osztatlan tanárképzés. Jelen, múlt és jövő. Parlando 56/4. 
http://www.parlando.hu/2014/2014-4/2014-4-10-VasBence.htm (2014. 09. 15)

Ajánlott szakirodalom

283/2012. (X.4.) Korm. rendelet a tanárképzés rendszeréről, a szakosodás 
rendjéről és a tanárszakok jegyzékéről. 1. sz. melléklet a 283/2012. (X.4.) Korm. 



23

Az elmúlt évtizedek tanárképzési programjainak hatása ...

rendelethez. Tanári mesterszakok jegyzéke. http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.
cgi?docid=A1200283.KOR (2014. 09. 15.)

Bérces Emese (2012): A zene terminológiája. Lexikográfiai, terminológiai és 
szemiológiai megközelítés. PhD értekezés. Pécs: Pécsi Tudományegyetem. 
http://nydi.btk.pte.hu/sites/nydi.btk.pte.hu/files/pdf/BercesEmese2012.pdf  
(2014. 09. 15.)

Dobos Csilla szerk. (2010): Szaknyelvi kommunikáció. Budapest: Tinta Kiadó.
Dukkon Ágnes szerk. (1995): Eötvös Loránd Tudományegyetem Tanárképző 

Főiskolai Kar. Tájékoztató. Budapest: ELTE TFK.
ELTE BTK Szakmódszertani Központ. III. Trefort-kerti Bölcsésztanári Konferencia. 

http://www.btk.elte.hu/file/trefort-kerti_konferencia.pdf (2014. 09. 15.)
Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Zenei Gyűjteménye. Népzenetár. http://nepzenetar.

fszek.hu/index.php/Kezdőlap (2014. 09. 15.)
Parlando. A Magyar Zeneművészek és Táncművészek Szakszervezetének 

zenepedagógiai folyóirata. http://www.parlando.hu/NEWPROBE/PARLANDO.
html (2014. 09. 15.)


