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1. A témaválasztás indoklása
Az első két-három év a hangszertanulásban nagyjelentőségű a zenével való találkozás
szempontjából. Meghatározó lehet egy életre, hogy ez idő alatt milyen módon tanul a
gyermek, milyen célokat tűz ki a tanár. Az első évek munkáját az úgynevezett
zongoraiskolák segítik. A zongoratanulás általánossá válásával a zongorázás nemcsak a
zeneileg tehetséges gyermekek fontos tevékenysége, hanem az átlagos zenei képességű
gyermekek számára is a zenével való ismerkedés lehetősége. Ilyen értelemben nagy
tömegeket érint - gyermekeket, zongoratanárokat, szülőket –, hogy milyen a
zongoraoktatás módszere,

segédanyaga,

például milyen a zongoraiskola.

Ezért

nagyfontosságú a zongoraiskolákat részletes elemzésnek alávetni, fejlesztési módszereik
különbségeit feltárni.

2. A téma szakirodalmának összefoglalása
A zongoraiskola szerepének és történetének összefoglalásában Szávai (1976), Veszprémi
(1976) illetve Szabolcsi és Tóth (1965) munkáira támaszkodtunk alapvetően. A témához
kapcsolódó irodalom még Duffek (2015) illetve Pukánszky (1978) munkája. A
képességfejlesztés, készségfejlesztés fogalmának meghatározásában Zakárné Horváth Ida
(2003) meghatározásait tekintettük irányadónak, valamint a Nagy Sándor szerkesztette
Pedagógiai

lexikon

(1977)

szócikkeit.

A

zongoraiskola-elemzés

zenetörténeti

vonatkozásait Vikárius László (2015) tanulmányának alapján készítettük. A modern
zongoraiskola ismérveit Czövek Erna (1963) elképzeléseinek leírásával világítottuk meg,
ezen túlmenően jelen kutatás szempontjait a Zongoratanterv (2011) alapján fogalmaztuk
meg. Az alkotó készség/képesség fejlesztésének különböző területeit bemutató fejezetben
az alkotásra ösztönzés jelentőségével kapcsolatban Bali (2013), Kratus (1991), Philipp
(1984), Gát (1964), a Nemzetközi Jazz Tábor zenepedagógiai műhelye (1986), Márkus
(2001) tanulmányai kerültek hivatkozásra. Ugyanebben a fejezetben az improvizáció
szintjeinek meghatározásához Taylor (1960, idézi Gyarmathy 2011), Kratus (1991)
definíciói, a hangszeres improvizáció szintjeinek leírásához Kratus (1991) tanulmánya
szolgáltatták az alapot. A rögtönzés és komponálás feladatait Gonda (1996), Cornick
(1999), Bali (2013), Tusa (1989) kiadványai segítségével elemeztük. A kreativitásra
alapozó zenetanítás céljait Kratus (1990) tanulmányát idézve összegeztük. A kreatív zenei
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nevelés beépülésére a nevelési programba kiváló mintaként szerepel a Québec Education
Program (2017). Az improvizációs zongoratanulás kiemelkedő példáját szolgáltatja Cziffra
György élete és munkássága (1983). A

zenealkotás

és

a

zeneértelmezés/értékelés

kapcsolatának kifejtésére Cabedo-Mas és Díaz-Gómez (2013), Hargreaves, Marshall és
North (2003), valamint Major (2008) cikkei nyomán került sor.

3. A kutatás bemutatása
Jelen kutatás tárgya a zongoraiskolák tanulmányozása, módszereik, a készségek,
képességek fejlesztését célzó gyakorlataik összehasonlítása, az esetleges különbségek
vizsgálata, ilyen értelemben a dokumentumelemzés. A kutatás azt is vizsgálja, hogy a
zongoraiskolákban kimutatott módszerek milyen összefüggésben vannak az oktatási
gyakorlattal, tehát feltáró jellegű is.
A kutatás célja
A kutatás egyfelől törekszik a zongoraiskolák elemzési szempontrendszerének
kidolgozására, másfelől e szempontrendszer segítségével módszertani különbségeket
igyekszik

kimutatni

a

kezdőtanítás

készség/képességfejlesztésében

releváns

zongoraiskolák vizsgálata során. A dolgozat további célja feltárni, hogy a zongoratanárok
milyen eszközöket tartanak fontosnak az első évek sikeres tanulásának elősegítéséhez; valamint
azt, hogy bizonyos módszertani eljárásokat alkalmaznak-e az oktatási gyakorlatukban. A vizsgálat
eredményeként rendelkezésre áll egy, a zongoraiskolák készség/képességfejlesztésére vonatkozó
szempontrendszer, amely használható további kiadványok értékeléséhez is. Határozott szándék,

hogy a kutatás eredményei alkalmazhatók és hasznosíthatók legyenek a zongoraoktatás
napi gyakorlatában, elősegítsék az eddiginél tudatosabb kottaválasztást és használatot,
valamint a módszerek közötti választás lehetőségét kínálják a tanítvány egyéni
képességeihez való alkalmazkodás esélyét növelve.
A kutatás szempontjai
Az előzetes tanulmányozás során tizenegy készség/képesség-területet határoltunk el,
melyek jellemzik és lefedik a kezdő zongoratanítás és a hozzákapcsolódó kezdeti
zenetanulás folyamatát. Ezek alapján a kutatás elemzési szempontjai a következők:
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1.Hangok egymás utáni sorrendje, kezdeti lépések egymásra építése
2.A hangszeren való tájékozódás készsége
3. A ritmikai készség
4. A technikai készségek
5.A kottaolvasási készség
6.Az előadói készség/képesség
7. Alkotó készség/képesség
8.A zene mondanivalójának, a hangzás értelmezésének készsége/képessége
9.Az együttműködés/együtt-játék készsége/képessége,
10. Az önálló munkára való képesség
11. Transzponálás készsége
A tizenegy elemzési szempontot megfeleltettük a zeneiskolai tanterv zongora előképző 1.,
2. és az alapfokú 1., 2. évfolyam fejlesztési feladatainak.
A kutatás hipotézisei
A kutatás hipotézisei a tizenegy elemzési szempontra vonatkoznak. Feltételeztük, hogy a
készségfejlesztés vizsgálata, a módszertani elemzés kimutatja az egyes zongoraiskolák
közötti különbséget minden egyes szempont tekintetében.

Az alkotókészség/képesség fejlesztésének szerepe, jelentősége
A kutatás kiemelten foglalkozik az alkotó készség/képesség fejlesztésével mint a jelenkori
zeneoktatás aktuális problémájával. A dolgozat céljai között szerepel, hogy feltárja az
alkotókészség/képesség fejlesztésének fontosságát és lehetőségeit az alapfokú hangszeres
oktatás számára. Ennek érdekében a dolgozat elméleti része foglalkozik a zenealkotásról
szóló szakirodalom eredményeivel, értekezik beépítésének lehetőségeiről a zenei nevelés
egészébe, valamint érinti annak a zeneértelmezés/zeneértéssel újonnan feltárt szoros
kapcsolatát. A gyakorlati pedagógiai munka számára bemutatja, elemzi a témával
4

foglalkozó zenepedagógiai kiadványokat.

4. Az összehasonlító elemzés eredményei
Az összehasonlító elemzés számára kiválasztott zongoraiskolák:
1. Apagyi Mária: Zongorálom Kreatív zongoratanulás I-II. Felelős kiadó
Garamvölgyi Attila 2008
2. Aszalós Tünde: A zongorázó gyermek /kezdők zongoraiskolája/ I-II. Aszalós
Tünde 1992
3. Czövek Erna: Zongoraiskola 1. Szerkesztésben közreműködött: Dobszay
László, EMB 1966
4. Hunyadi Zsuzsanna: A zeneértés alapjai - Zongoraiskola I-II. Aposztróf Kiadó
2010-11
5. Papp Lajos: Zongora ABC I-II. EMB1995
6. Zongoraiskola 1. kezdőknek (Szerkesztők: Fantóné, Hernádiné, Komjáthyné,
Máthéné, Inselt Katalin) EMB 1966 - az elemzésben Komjáthy-zongoraiskola
néven szerepel.

A zongoraiskolák összehasonlító elemzése mind a tizenegy elemzési szempont
tekintetében releváns különbségeket mutatott ki.
A módszertani eltérések további értelmezéséhez érdemesnek tartottuk azokat a
zongoratanárok véleményével szembesíteni, ily módon vizsgálni, hogy a mai magyar
zeneiskolai zongoratanításban hogyan jelennek meg ezek a problémák, a zenetanárok
hogyan vélekednek az egyes módszerek fontosságáról a gyakorlat fényében.
5. Az empirikus kutatás
A leginkább célra vezető kutatási mód a fenti eredmények vonatkozásában a
zongoratanárok véleményének vizsgálata az egyes kérdésekben. A tapasztalatok szerint a
legtöbb adatközlőt kérdőíves adatgyűjtéssel lehet elérni, tehát a mai zeneiskolai
gyakorlatról szóló információhoz jutás érdekében a zeneiskolai zongoratanárok számára
kérdőívet állítottunk össze. A kérdőíven keresztül olyan témákat érintettünk, melyek
jelentősek és problematikusak a mai zongoratanításban.
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A kérdőív kialakítása
A kérdőív kérdései az elemzések során feltárt módszertani különbségekre épülnek. Minden
elemzési szempont képviselteti magát a kérdések témáiban. Harminc kérdés foglalkozik a
módszertani problémákkal. A kitöltők 7 fokozatú Likert-skálán jelölték, hogy mennyire
tartják fontosnak a kérdésben szereplő módszert (1-7; nem fontos-nagyon fontos). A
harminc módszerrel kapcsolatos kérdésen kívül egy kérdés a szakmai gyakorlat idejére
vonatkozik, egy további kérdés pedig a tanár által használt zongoraiskolák bejelölését kéri.
Több demográfiai kérdést nem tartottunk indokoltnak, mert a zenetanítás egységes tanterv
alapján folyik országszerte a zeneiskolákban, több évtizede a bevett gyakorlat általánosan
jellemző, például településtől független.

6. A kérdőíves kutatás eredményei
A kérdőív kinyomtatva is elkészült illetve online kérdőívszerkesztő és -terjesztő portálon
keresztül felkerült a világhálóra is 2017. március 21-én, a kitöltés lezárására 2017. április
20-án került sor. A kérdőív alapvetően a magyarországi zeneiskolák zongoratanárai
számára készült. 64 zeneiskola igazgatója kapta meg e-mail-ben a felkérést, hogy a
zongora tanszak tanárai számára továbbítsa a kérdőívet (a kérdőív internetes linkjét, illetve
fájl-formátumát is). A Zeneiskolák Szövetségének elnöke szintén internetes portálon tette
közzé a kérdőívet, és kérte a kollégákat a kitöltésére. Összesen 108 kitöltés érkezett, ebből
10 papíralapon a budapesti XIII. illetve V. kerületi zeneiskolából, a többi online kitöltéssel.
A 108 fős minta elégséges ahhoz, hogy reprezentálja az alapfokon tanító zongoratanárok
véleményét, figyelembe véve a vizsgált sokaság jellemzőit, homogenitását. Az eredmények
statisztikai elemzése SPSS-programmal valósult meg.

A kérdőíves kutatás eredményei
A kérdőíves kutatás figyelemre méltó eredményeket mutatott ki, releváns különbségeket a
felvetett módszertani elvek, eszközök fontosságának tanárok általi megítélésében.
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7. Összegzés, javaslatok
Új tudományos eredmények
A kutatás révén ismertté váltak a magyar zeneiskolai oktatásban dolgozó zongoratanárok
nézetei a zongoraiskolákról, módszereikről. A kutatás révén igazolást nyert az a
feltételezés, hogy a zongoraiskolákban alkalmazott készségfejlesztő módszerek között
releváns különbségek mutathatók ki. A kutatás eredményeként rendelkezésre áll egy
elemzési szempontrendszer, amely alkalmas arra, hogy segítségével a zongoraiskolákban
alkalmazott módszereket vizsgáljuk, összehasonlítsuk.
A kutatás pedagógiai implikációi, az eredmények felhasználhatósága
A kutatásunk eredményeként könyvelhető el, hogy a feltárt módszertani különbségek, a
zongoraiskolák

jellemzőinek

mélyre

ható

vizsgálata

segítséget

nyújthat

a

zongoratanároknak a tudatosabb kottaválasztáshoz, anyagválasztáshoz. Eme tudatosság
birtokában az egyes növendék fejlesztéséhez is könnyebben tudnak anyagot találni,
rugalmasabban taníthatnak. A zenealkotásnak a zenetanításban betöltött/betöltendő
szerepét az ezzel foglalkozó külföldi és hazánkban zajló kutatási eredményeknek,
irányzatoknak a dolgozatban való bemutatása révén világosabban látják, és ily módon
dönthetnek arról, mennyire alkalmazzák azt saját tanításukban.
Összegzés
Az értekezés célkitűzései között szerepelt, hogy a zongoraiskolákban lévő készségfejlesztő
módszereket feltárja, ehhez kapcsolódva a leginkább érintettek - a zongoratanárok véleményét és nézeteit ismertük meg egy feltáró jellegű kutatással. Az értekezés
célkitűzései között szerepelt még, hogy a gyermekek zenealkotásával foglalkozó külföldi
és hazánkban zajló kutatási eredményeket bemutassa, és a zeneoktatás számára értelmezze
és felhasználhatóvá tegye. A kutatás lehetővé tette egy olyan elemzési szempontsor
megalkotását, amelyet a zongoraiskolákról való szakmai diskurzusban és további
kutatásokban kiindulásként lehet használni. A kutatás hozzájárult a zongoratanári
gondolkodásmód és nézetek megismeréséhez. A kutatás részben vagy egészben igazolta
előzetes feltevéseinket és sok hasznos elméleti és gyakorlati megfontolás megismerésére és
rendszerezésére adott lehetőséget. A kutatás részben feltárta azokat a tényezőket, amelyek
a zenealkotás és a modern zene szerepét befolyásolják a zeneoktatásban. Ugyanakkor a
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kutatási

eredmények

alapján

megfogalmazódtak

azok

a

szempontok,

amelyek

kiindulópontként szolgálhatnak a napi pedagógiai gyakorlat számára.
A kutatások további menete
A kutatások további menete gyümölcsöző lehet elméleti síkon a zenealkotásnak az elméleti
zeneoktatás és a hangszeres készségfejlesztés között betöltött/betöltendő híd-szerepét
vizsgálva.
A gyakorlati kutatások perspektivikusnak ígérkeznek az zenealkotási feladatoknak a
modern zene irányában való kidolgozására, könnyű kis darabokat tartalmazó gyűjtemények
összeállítására, melyek a modern zene hangzásvilágát az improvizációs készségfejlesztéssel ötvözik.
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