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Bevezetés 

„Klarinétozás…” Életemnek csupa véletlenekkel, apró szerencsékkel, 

szerencsétlenségekkel tarkított része”. 

1997.év február-márciusában írtam le e kezdősort, Meizl Ferenc Tanár Úr 

életéről készített portré bevezető soraként. Huszonhárom évesen, diploma előtt álló 

főiskolai hallgatóként, a zenészi hivatás valódi megkezdése előtt még nem tudhattam, 

hogy mit hoznak számomra az elkövetkező évek. Ifjú fejjel és lelkülettel vetettem bele 

magamat a „nagybetűs életbe” és szerencsésnek mondhatom magamat, mivel 

hamarosan saját egzisztenciával bíró fiatal zenész lettem. Mindkét álmom valóra 

váltatott: Hangszeres tanárként és zenekari muzsikusként is sikerült elindulnom a 

pályán, az évek múlásával hivatásom mindkét pillére megmaradt, és ennyi, pályán 

eltöltött év után úgy érzem, a „helyemen vagyok” az életben. A fenti kezdő sorok 

papírra vetése óta eltelt majd’ húsz évben a kor rajtam sem múlt el nyomtalanul, de 

talán a hivatást tekintve tapasztaltabb, rutinosabb, érettebb tanár, muzsikus lettem. A 

mostani, kilenc fejezetből álló diplomamunkám megírásakor, a legnagyobb motivációt 

ezek az eltelt évek jelentették számomra. Kihívást jelentett az, hogy a kedves Olvasónak 

bemutassam, az esztendők során milyen tanárrá, muzsikussá, egyszóval: milyen 

emberré váltam. A 97.évi munkában Meizl Tanár Úr visszavezeti önmagától, az 

egyenes ági(!) tanári névsort egészen Anton Stadlerig.(Anton Stadler, Heinrich 

Baermann, Carl Baermann, Robert Stark, Förster Ferenc, Váczi Károly, Meizl Ferenc!!! 

Förster Ferenc Würzburgban született, és a Magyar Állami Operaház szólóklarinétosa, 

valamint Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola tanára volt, így került a stadleri vonal 

Magyarországra). Én erre akkor, és mind a mai napig is megbecsüléssel tekintettem. 

Mindig egy cél volt fontos a számomra, mégpedig az, hogy ennek a fantasztikus tanári 

névsornak az egyik örököseként, zenepedagógusi munkámat a lehető legnagyobb 

odaadással, alázattal, és becsülettel végezzem. Ezt határoztam el akkor ifjú tanárként, és 

ehhez tartom magamat a jelenben, és a jövőben is. Bízom abban, hogy a mostani 

munkám hitelesen tükrözi a hivatáshoz való viszonyulásomat, a pályáról alkotott 

képemet. Az általam itt leírtak, természetesen csak az egyik lehetséges út a sok közül, a 

„bölcsek köve”valószínűleg az én birtokomban sincs, de talán ez is az egyik lehetséges 

út a sok közül, amely Rómába vezet… 
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1.A tanuló személyiségének fejlesztése 

 

Klarinétos növendékem bemutatása 

 

Mielőtt a kiválasztott tanulóm részletesebb, szakmai szempontokból történő 

bemutatására rátérnék, úgy gondolom, szólnom kell néhány szót az ő emberi vonásairól, 

jelleméről, valamint kettőnk kapcsolatáról. Teszem ezt azért,mert az idestova 20 éves 

zenetanári pályafutásom egyik igen-igen fontos velejárója a növendékeimmel való 

minél jobb kapcsolat kialakítása,melynek egyik megnyilvánulási formája a gyermek 

jellemének, habitusának, érdeklődési körének alapos feltérképezése. A bemutatandó 

növendék kiválasztásakor arra a döntésre jutottam, hogy egy olyan-számomra kedves, 

tiszteletreméltó-fiatalembert ismertetek meg az Olvasóval, akinek a hangszerhez való 

genetikai adottságai talán nem a legfigyelemreméltóbbak, de a klarinét és a zene, 

zenetanulás iránti szeretete, elkötelezettsége példaértékű. Ő pedig Sámuel. Samu a 

2011/12-es tanévben került hozzám klarinétot tanulni. Édesapja osztrák, anyukája 

magyar, ennél fogva a gyermek mindkét nyelvet anyanyelvi szinten beszéli. 

Családjában hagyománya van a zenetanulásnak és a zene szeretetének. Apukája a 

mérnöki munkája mellett, lelkes amatőr klarinétos-szaxofonos. Szülőhazájában-ahol 

dolgozik a hétköznapokon, még kisebb koncerteken is játszik. Sámuel egyébiránt széles 

látókörű, nyitott igen jó kiállású gyermek, magas IQ-val, amely az emberekkel való 

kapcsolatában, hozzáállásában hamar kiderül róla. Mikor elkezdtünk a hangszerrel 

ismerkedni, hamar kiderült számomra, hogy kiváló tulajdonságai ellenére gondot fog 

jelenteni a klarinétozáshoz kevésbé ideális fogsora, amely- az ebből fakadó mély 

harapás miatt- gátolni fogja őt sok mindenben(hangindítás, az ideális szép klarinéthang 

megtalálása). Talán szerénytelenség nélkül állíthatom, Samu „a legjobb helyre került a 

problémájával”, mivel tanára is hasonló cipőben jár! Vagyis megvolt a kihívás 

számomra: azokat a problémákat láttam viszont, amikkel annak idején én is 

megharcoltam. Könnyebb helyzetem annyiban volt/van, hogy ő nem készül zenei 

pályára. A helyes légzés alapjait hamar elsajátította, órai szituációkban azt kiválóan 

alkalmazza.(Szándékosan írom az órai szituációt, mivel tapasztalataim szerint a 

növendékek döntő hányadánál légzés szempontjából teljesen mást jelent egy 

„szimpla”tanórai helyzet, ahol stressz mentes állapotban klarinétoznak, és teljesen más 

egy „éles”- tanszaki hangversenyen- kialakuló szituáció). Samuval a helyes 
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befújásitechnika elsajátítását- mint általában minden kis kezdőmnél-egy kis 

„nyitású”fúvókával kezdtük el. Ez azért volt fontos, hogy hamar ráérezzen arra a tényre, 

hogy nem kell a fúvókát szorítani, viszont ahhoz elég levegőt enged, hogy jó „légzés-

munkára” ösztönözze őt. 

Későbbiekben-mikor már 

kialakultak nála a 

viszonylag stabil légzés, 

befújás, hangindítási 

alapok- igyekeztem a 

számára ideális fúvóka 

nyitást megtalálni. Ez a 

tanulmányai 2. évében 

történt. Végül egy 

Vandoren M30 fúvókában 

találtuk meg a számára 

megfelelőt. Ez az a méret, 

amely nyitásából 

kifolyólag elfedi a mély 

harapásából eredő 

hiányosságait. Sámuel 

értelménél fogva 

rendkívül muzikális, 

koránál érettebb-akár 

önálló-zenei megoldásokra is képes, melyek általában ösztönösen igen jó 

megoldások!Ritmus érzéke is bőven átlagon felüli, értem ezalatt azt, hogy nem pusztán 

eljátssza a kottaképnek megfelelő ritmust, hanem azt általában pontosan is 

játssza!Abban a néhány esetben mikor kisebb pontatlanságokra figyelmeztetem, azonnal 

korrigál, legtöbb esetben első, második „nekifutásra”rendben van és rögzül is a pontos 

képlet! Tapasztalatom szerint, ezen a szinten ez rendkívüli ritkaságnak számít. Arról 

nem is beszélve, hogy a zenei megoldások, értelmezések magyarázatához és ezek 

befogadásához is nagyon jó képességekkel bír. Érdekes módon fejlesztésre szorul a 

lapról olvasási készsége. Nagy hangsúlyt fektettünk ennek javítására, mivel a 

problémák ott kezdődtek mikor először ment el a zeneiskola fúvószenekarának 

próbájára. Karmester, hangszer, kotta…ez a három tényező így együtt már sok volt! 

Növendékemmel, Samuval a termünkben 
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Ennek kijavítására mai napig sokat „blattoltatom” őt, soha nem mehet úgy el óráról, 

hogy ne játszott volna valamit lapról, sőt a problémát más tanár kollégámmal is 

érzékelve, lapról-olvasási háziversenyt is szoktunk rendezni, minden évben a teljes 

klarinét tanszaknak! Ezeken Samu is részt vett/vesz. Ugyan a tavalyi évben nem volt 

nehéz a „blattolni-való”, de Samu óriási örömömre igen jól szerepelt ezen a kis 

versenyen, és ha jól emlékszem, 3.helyezett lett rajta. Legutóbbi tanszaki 

hangversenyünkön jól szerepelt, hozta a tőle elvárt szintet. H.Klosé Fantáziáját 

játszotta, a műben felmerülő zenei, ritmikai, értelmezési problémákat jól megoldotta. 

Hiányosságként említeném meg, hogy a fentebb említett stressz-faktorok okán a levegő 

vezetése kissé labilissá vált, ami kedvezőtlenül befolyásolta a klarinét hangjának 

szépségét. Ennek ellenére Samu egy olyan fiatalember, akire ilyen szituációban is oda 

lehet és kell is figyelni, személyiségének,előadásmódjának összeszedettsége miatt! 

 

Reflexió:A zeneoktatásban eltöltött éveim alatt igen sok növendék fordult meg 

a „kezeim között”.Voltak köztük nagyon ügyesek, tehetségesek, szorgalmasak, 

lustácskák kevésbé tehetségesek. Egy valami azonban mindegyikben megvolt, vagy a 

tanulmányai során szert tett rá: mégpedig a zene szeretetére, arra a képességre, hogy 

különbséget tegyen jó, értékes alkotás, és az értéktelen, olcsó zeneipari termék között. 

Természetesen, egy „vérbeli” zenetanár céljai közt kell, hogy szerepeljen az is, ha 

lehetősége nyílik rá, a zenészi hivatás felé is tereljen, kineveljen ifjú „zenész- 

palántákat”. (büszkén mondhatom, hogy az én tanári éveim alatt is akadt olyan 

növendék, aki már a Zeneakadémiát elvégezve, jelenleg Svájcban folytat 

tanulmányokat). Ennek ellenére a zeneiskolai oktatásunk legfontosabb eleme mégis 

csak a zene csodálatos világának, mélységeinek megismertetése kell, hogy legyen a 

hangszertanításon keresztül. Sámuel személyisége és adottságai pontosan 

visszaigazolják számomra ezen célok helyességét. Az ő példája bizonyíték arra, hogy 

sokszor egy hátrányosabb adottságú növendékkel is igen jó eredményeket lehet elérni, 

amennyiben a személyiségének beható megismerésén keresztül, a zene és a hangszer 

megszerettetése, minél jobb megtanítása a célunk. Visszatekintve az együtt eltöltött 

évekre úgy érzem, az ő oktatásában a fent leírt célokat nagyrészt sikerült megvalósítani. 

Úgy gondolom szakmailag helyes úton jártam, mikor őt tanítottam, és  mindig a jobbító 

szándék vezérelte munkámat. Örömmel láttam a nehézségei ellenére azt, hogy szereti, 

amit csinál, ragaszkodik a klarinét-tanulmányaihoz, és ami a legfontosabb:fejlődik, 
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bővül a hangszeres tudása, zenei műveltsége. Természetesen önkritikát is gyakorolva, 

talán a „bombabiztos” légzés kialakítására lehetett volna valamivel nagyobb hangsúlyt 

fektetni nála, hogy koncert-körülmények közt is a levegő jobb vezetésére legyen képes. 

Azonban ezen a szinten tudvalévő, hogy ilyen szituációkban szinte minden 

megtörténhet. Számos esetben hiába az órai kiváló légzés, ilyen helyzetben a stressz 

felülír mindent. A Samuval folytatott tanári „működésem” közel jövőbeni  célja az ezen 

hibáján való javítás kell, hogy legyen. Erre pedig - mivel a jó légzés alapjait kiválóan 

elsajátította - a legjobb eszköz a minél több „szituációs gyakorlat”, vagyis Sámuel, még 

több fellépésen való szerepeltetése. Csak remélni tudom, hogy az elkövetkező évek 

során még lesz néhány Samuhoz hasonló mentalitású növendékkel találkozásom. 

 

 

2.A tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése,fejlesztése 

 

 Beszámoló csoportos hangverseny látogatásról. 

 

A fenti címben megfogalmazódó témakör bevezetőjéhez szükségét látom az 

előző fejezetben általam leírtakat felidézni, mely szerint:”a zeneiskolai oktatásunk 

legfontosabb eleme mégis csak a zene csodálatos világának, mélységeinek 

megismertetése kell, hogy legyen a hangszertanításon keresztül.” Jogosan merül fel a 

kérdés: vajon csak a hangszer- a szó legszorosabb értelmében vett- tanításán keresztül 

érhetjük el nemes célunkat? A válasz erre egyértelmű „nem”, hiszen önmagában a 

hangszer tanulása egyfajta monotóniával jár, értem ezalatt azt a tényt, hogy a hangszeres 

órák egymás utánisága, valamint ezekre a tanórákra való felkészülés egyfajta 

„mókuskerék” effektus kialakulásához vezethet jó néhány növendéknél. Az évek 

tapasztalata mondatja ezt velem, mivel én magam is gyakran vettem észre azt a 

fajtalelkesedés-csökkenést(jobbára kisebb korú, kezdő gyermekeknél) ami a 

hangszertanulás elkezdése utáni első néhány hét után következik be a kicsik 

többségénél, a fentebb leírt monotónia és „mókuskerék” okán. Ez teljesen természetes 

jelenség, hiszen a növendékek többsége ekkor jön rá, hogy bizony kemény fába vágta a 

fejszéjét mikor zenetanulmányokra adta a fejét. Ami viszont egyáltalán nem természetes 

az pedig az, ha a tanár ebbe a jelenségbe belenyugszik, és nem próbál változatosságot 

„csempészni” a tanulmányokba, tanórákba! Nagyon sokféle, különböző habitusú 
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növendék létezik, mindegyikhez másfajta ”kulcs” szükséges. A számos „monotónia-

űző” praktika közül talán a leghatékonyabbat, érdemes részletesebben taglalni, 

mégpedig a hangversenyek látogatását, akár csoportosan is. Ezeknek a látogatása 

egyben remek csapatépítő tréningnek is bizonyulnak. Iskolánkban több 

évtizede(!)működő rendszer alakult ki. Ez pedig a bérletes hangversenysorozat. Ez évi 5 

bérleti hangversenyt jelent, a legkülönbözőbb „felállásban”. Kicsinyek hangversenye, 

művésztanári hangverseny,karácsonykor tartandó templomi koncert, valamint 

vendégművészek hangversenye. A bérlet ára tulajdonképpen egy jelképes összeg. 

Magam részéről szinte kötelezővé teszem nekik az ezeken a koncerteken, közönségként 

való megjelenést. Számtalan példája volt, hogy a tanszakommal együtt mentünk ezekre 

a koncertekre.A legutóbbi ilyen hangverseny látogatásunk 2016.február 1-én történt, 

iskolánk tanári hangversenyére látogattunk el közösen. A koncerten aktív résztvevőként 

jómagam is felléptem, Weber 

Klarinét-versenyének egy 

tételét előadva. Nagy 

örömmel vettem róla 

tudomást,hogy a koncerten 

tanulóim döntő többsége 

megjelent és érdeklődve 

hallgatta a műsort. A szóban 

forgó hangverseny „műsor-

politikája” a hosszú évek 

hagyományaihoz híven 

kiváló volt. Az egyetemes 

zeneirodalom remekművei 

éppúgy megtalálhatóak 

voltak a palettán, mint a 

könnyedebb szórakoztató 

művek. Igazi zenei 

csemegének ígérkezett az est 

első négy műve. 

Mendelssohn: d-moll triója 

hegedűre, csellóra és 

zongorára, Weber: f-moll klarinétversenyének 2. tétele, BartókBéla:2.Román tánca 

 

A februári Bérleti Hangverseny meghívója 
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zongorára, valamint a brácsán, és zongorán előadott Szkrjabin: g-moll Etüd. A 

hangverseny második felében a könnyebb műfaj kedvelői örülhettek: Elhangzott, 

Galway:Fantázia 4 fuvolára, AstorPiazzola: Oblivion harmonikán, Roland Dyens: 

Tango en Skai gitáron, valamint Herbert Clarke: Velencei Karnevál trombitán. Akkor is 

szemrevaló a „képlet”, ha a koncerten megszólaló hangszerek listáját nézzük: hegedű, 

cselló, zongora, klarinét, brácsa, harmonika, fuvola, gitár, trombita. Az egyik idősebb 

növendékem másnap megjegyezte:” olyan volt ez az egész, mint egy nagy világ-körüli 

út. A tettetett „tudatlan” kérdésemre, hogy mit ért ez alatt, kifejtette: a zene elvitte őt 

Németországba, Erdélybe, Oroszországba, Argentínába, Olaszországba. Úgy gondolom 

ilyenkor nagyon jó zenetanárnak lenni… 

 

Reflexió:A hangverseny másnapján egy nagyon kedves kis történet résztvevője 

voltam. Egyik növendékem azt kérdezte tőlem: volt-e az általam előadott Weber műben 

valami hiba? Visszakérdeztem, hogy ő hallott-e benne hibát, mire ő azt válaszolta, hogy 

„igen, mintha hallottam volna”.Közöltem vele, hogy igen, jól hallotta, volt benne, 

lecsúszott az egyik ujjam a billentyűről. Mire ő: „Gábor bá’ nagyon szépen játszott, 

csak azért kérdeztem ezt, mert nem láttam semmit az arcán,amikor hibázott. Csak mert 

mindig azt tetszik mondani,ha hibázunk, soha nem látszódhat rajtunk. És most 

figyeltem, hogy Gábor bácsin sem látszott. Lehet, hogy ezért nem voltam biztos abban, 

hogy hibázni tetszett.”A fenti történetet csakis azért írtam ide, hogy érzékeltessem azt, 

hogy a tanár legnagyobb kritikusa a saját növendéke. Mindig különleges jelentőségű, ha 

egy zenetanítással foglalkozó ember gyerekeknek, különösen, ha a saját növendékeinek 

játszhat a hangszerén. Ezért gondolom azt, hogy az ilyen hangverseny látogatások 

melyeket én magam is igyekszem minél többet szervezni tanítványaimnak mindkét fél 

számára igen gyümölcsözőek. A tanuló zenei műveltsége bővül, képet kap az őáltala 

választott hangszer magas szintű kezeléséről, ezáltal formálva a hangszeréről benne 

kialakult képet(pl. „hang-igény”).A zenetanárnak pedig egy hitelességi vizsga a 

növendékei előtt. Hiszen egy tanárnak követendő példának kell lennie a tanulója 

szemében. A közelmúltban csináltam a fentebb tárgyalt koncertről egy kis riportot 

azokkal a növendékekkel, akik ott voltak és hallották az estet. A kérdés annyi volt, 

mondják el tetszett-e nekik a koncert. Ha igen, akkor mi, és miért volt jó benne? A 

teljesség igénye nélkül idézve: „A 4 fuvolás volta legjobb, a közismert dallamok miatt”, 

„Tanár Úrnak szinte táncolt a keze a gitáron”, „Most láttam,hogy hová lehet eljutni a 
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klarinéton”, „A tangóharmonika olyan, mint egy nagy zenekar”, „A hegedű tetszett a 

legjobban, mert különleges hangja van.” Tanárként továbbra is arra kell törekednem, 

hogy növendékeimet a koncertszervezés és hangverseny látogatás eszközeivel is 

megtartsam az általuk választott hangszer szeretetében, mivel számukra nincs 

nagyobböröm, mint például egy közismert,népszerű dallam előadásának 

képessége.Ehhez tudok segítséget kapni, és erőt meríteni az efféle megszervezett 

hangverseny látogatásokból. 

 

 

 
1. A 2015/2016-os hangversenybérlet 
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3.A pedagógiai folyamat tervezése 

Az intézmény bemutatása 

 

Nagy örömmel láttam az ehhez a tanári kompetenciához tartozó választási 

lehetőségek között, hogy lehetőség van egy adott intézmény bemutatására. E lehetőség 

választása mellett számomra döntőnek bizonyult az a tény, hogy idén két évtizede 

lehetek ennek az általam bemutatandó intézménynek a klarinét tanára. Mivel tanárként 

és növendékként is a legtöbbet köszönhetem a 13.kerületi Fischer Annie Zeneiskolának 

mindig is büszkeséggel töltött el, hogy része lehettem és lehetek ennek a kiváló 

intézménynek! Nehéz elfogódottság nélkül beszélni erről, mégis megpróbálom a szinte 

lehetetlent: néhány mondatban bemutatni az iskolát majd reflexiómban igyekszem a 

magam elfoglalt helyét is az Olvasó elé tárni ebben a fejezetben…  

A Zeneiskola központi épületében - amely Budapesten a Hollán Ernő u. 21/B 

alatt található- 1943 óta folyik zeneoktatás. Kezdetben a Goldmark Zeneiskola, jelenleg 

a 13.kerületi Fischer Annie Zeneiskola működik az épületben. Az iskola épületében 12 

zeneterem, irodák, tanári szoba, valamint egy kiváló akusztikájú, több mint 200 fő 

befogadására alkalmas hangversenyterem található. A koncertterem kitűnő adottságaira 

való tekintettel, fővárosi és országos továbbképzések, versenyek, fesztiválok, kerületi 

rendezvények és iskolai ünnepélyek otthona is egyben. 

A zeneiskola épületét a 13. kerületi Önkormányzat 1998-tól teljesen felújíttatta. 

Megszépültek a tantermek és a hangversenyterem, bővült az iskola alapterülete. A 

felújításnak köszönhetően a zeneiskolánkba járó gyerekek és tanárok, esztétikus 

körülmények között tanulhatnak, taníthatnak. A tanulók közel fele a központi iskolában 

tanul, a többiek a kerület 11 általános iskolájában „kihelyezett tagozatokon” kapnak 

zeneórát. Az iskola a közepes nagyságú zeneiskolák közé tartozik, 72 zenetanár tanít itt 

közel 900 növendéket. A tanulók a zenei előképző után az iskola 23 tanszaka közül 

választhatnak. A hangszeres oktatás egyéni formában, (zongora, hegedű, cselló, bőgő, 

gitár, furulya, fuvola, oboa, klarinét, fagott, kürt, trombita, mélyréz, harmonika, ütő, 

ének) az elméletoktatás (előképző, zeneelmélet, zeneirodalom, szolfézs, 

collegiummusicum) csoportos módon zajlik. Az iskolában vonószenekarok (Tücsök- és 

Vonószenekar) valamint Fúvószenekar is működik.  
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Fúvószenekari fellépés 

Egyedülálló a több évtizedes múltra visszatekintő collegium musicum, mely 

komplex művészetoktatással foglalkozó tárgy. Célja az európai zene-, irodalom- és 

képzőművészet megismertetése. A korai készségfejlesztés érdekében indult el az igen 

népszerű óvodás előképző(ahol a gyermekek játékos formában, mozgásból kiindulva 

sajátítják el a zenei alapismereteket).  A 90-es évek óta került bevezetésre az 

improvizáció tantárgy, fejlesztendő a hangszeres kreativitást, a zenei érzékenységet és 

fantáziát. Az iskola kettős funkciója az amatőr zenélésre (A tagozat), illetve a 

szakirányú továbbtanulásra (B tagozat) való felkészítés. A Zeneiskola tanítványai 

évente számos kiemelkedő helyezést érnek el a fővárosi és országos versenyeken. A 

továbbtanulásra felkészülő növendékek valamennyien sikeres felvételit tesznek a zenei 

szakközépiskolákba, zeneművészeti főiskola előkészítő tagozatára. Az iskola 

nevelőtestülete és kollektívája 2000 őszén „Budapestért” díj kitüntetésben részesült. Az 

intézmény 2002-ben ünnepelte fennállásának 50. évfordulóját. Majd 2014-ben az 

Önkormányzat és a tanári kollektíva teljes egyetértésében felvette Fischer Annie 

világhírű zongoraművésznő nevét, a művésznő születésének 100.évfoldulója 

alkalmából. 1 

                                                 
1
 Forrás: www.13kerzeneiskola. hu 
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Az intézmény általános bemutatása után álljon itt a zeneiskola fényes múltjából 

is néhány fejezet. Az iskola első igazgatója 1952-62-ig Guth Zoltánné volt. 

Elévülhetetlen érdeme volt a tanári kar kialakítása, és a tanítás megszervezése. E 

korszakot a zeneiskola növendékeként Bársony László, Lux Erika és Szenthelyi Judit  

neve fémjelzi. 1962-72-ig az épület, következő vezetője Frankel Pálné lett. Az ő 

beszámolóiból derül ki, hogy bár egyre jobb körülmények vannak az épületben, bizony 

még akad olyan tanterem, ahol a zenetanár maga fűt a folyosó végéből kialakított 

szimpla-ablakú zenehelyiség vaskályhájában! Ezen időszakban igazi „nagyágyúk” 

nevelkednek az iskola falai között: Schiff András és Némethy Attila! 

 

 1976-tól iskolánk igazgatója Surán Sándor lett. Az ő vezetése alatt 1977-ben 

kerül bevezetésre az említett Collegium Musicum tantárgy Nagy Erzsébet gitártanárnő 

elgondolásai alapján. A teljes tananyag kidolgozása az ő nevéhez kötődik! (mind a mai 

napig iskolánk aktív tanára). Gitáriskolája, melyet Mosóczy Miklóssal együtt 

szerkesztett, mai napig etalon a gitárt tanító tanárok között. A zeneiskola 25 éves lett. 

Ekkor 857 növendék tanult itt, köztük 105 továbbképzős és 10 zenei pályára készülő 

diák. Következő igazgatónőnk Győriványi Béláné volt (Győriványi Ráth György 

édesanyja). Az ő igazgatósága alatt lettem én magam is a zeneiskola növendéke 1982-

ben. Az igazgatónő nevéhez fűződik a bérleti hangversenyek bevezetése. Ezen 

koncertek tették lehetővé olyan óriási művészek fellépését nálunk, mint: Schiff András, 
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Némethy Attila, Lendvai József, Kemenes András és Csalog Gábor. Az itt fellépő 

zenekarok között is parádés a névsor: Liszt Ferenc Kamarazenekar, Erkel Ferenc 

Kamarazenekar, Budapesti Vonósok, Concerto Armonico. Emlékezetes előadásokat 

tartottak az épületben Pernye András, Bárdos Lajos, Földes Imre, Lendvay Kamilló, 

Rados Ferenc! 

 

Bárdos Lajos bejegyzése 

Szegedi Enikő igazgatói teendőit 1986-tól végezte az zeneiskolában. Az ő 

vezetése alatt több külföldi zeneiskolával vettük fel a kapcsolatot. Zenekaraink jártak 

Németországban, Ausztriában, Izraelben, kamaracsoportjaink pedig Londonban 

vendégeskedtek. 1992-ben pedig létrejött a Zenélő Gyerekek Alapítvány, melynek célja 

a zeneoktatás feltételeinek javítása. Az igazgatói sort Jankó Katalin és Győriványi 

Katalin zárja ők ketten vitték és viszik tovább napjainkban is a nagy elődök által 

felépített munkát. És bár ahogy mondani szokták: „a léc nagyon magasra került az 

évtizedek során”a jelenlegi két vezetőasszony időt, erőt, és fáradtságot nem kímélve, 

méltó módon viszi tovább a korábbi vezetők örökségét! 2 

                                                 
2
 Forrás: XIII. kerületi Zeneiskola 1952-2002 (jubileumi kiadvány) 
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Reflexió:Abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy reflexiómban mind volt 

növendékként, mind jelenleg ott dolgozó zenetanárként, nagyon röviden bemutathatom 

szeretett iskolámhoz kötő immár 34 évemet. 

 

Nyolc éves koromban kerültem az intézmény falai közé mivel az előképzőt és az 

első évet még a 11. kerületben jártam. Kis zongorista növendékként kezdem meg 

tanulmányaimat az iskola egyik kihelyezett tagozatán. Négy év zongora 

tanulmányokkal töltött idő után, az akkori kedves tanárnőm javaslatára a zongora 

mellett, fúvós hangszer tanulására „adtam a fejem.” 12 évesen, tehát viszonylag későn 

kezdtem el az alapfokú klarinéttanítás talán legnagyobb szaktekintélyű tanárnőjénél a 

hangszer tanulását. Igen nagy megtiszteltetés számomra, hogy egészen napjainkig a 

tanár kollégája lehetek! Az intézménybeli „történetem” itt hosszabb időre megszakadt, 

mivel 2 év klarinétozás után felvételt nyertem a szakiskolába és elkezdődött a hivatásos 

zenésszé válásom első időszaka. Ugyan az élet hosszabb-rövidebb időszakra eltávolított 

az intézménytől, soha nem 

felejtettem el a diákként itt töltött 

6 évet… Akkoriban igen komoly 

tekintélyű zenetanárok dolgoztak 

itt. A teljesség igénye nélkül: 

Balsay Krisztina hegedűtanárnő, 

Zentainé Valkay Ágnes 

klarinéttanárnő, Nógrádi László, 

a szolfézstanítás egyik 

legnagyobb szaktekintélye, 

Herainné Tary Vilma 

kürttanárnő, Szegedi Enikő zongoratanárnő… és folytathatnám a sort még sokáig. Az 

említett kitűnő emberek közt sajnos már nincs mindenki az élők sorában, de akad 

köztük olyan is akinek (erre nagyon büszke vagyok) a kollégája lehettem nyugdíjba 

vonulásáig, illetve olyan is, aki mai napig zenetanár kollégám. Emlékeim szerint a 

zenetanuláson kívül igen jó közösségi élet alakult ki akkoriban az iskolában. A hasonló 

érdeklődési kör miatt igen sok gyermekkori barátom származott ebből az épületből. 

Akadnak köztük olyanok is, akikkel mai napig jó a kapcsolat. Kiváló zenei táborokat 

1. A zeneiskola épülete 
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szervezett az intézmény ebben az időszakban, az akkori Csehszlovákia területén 

Bezovec településen. Ez egy hegyvidéki tábor volt minden elképzelhető „tábori 

elemével”. Ezenkívül soha nem lehet elfelejteni az akkori tantestület irányunkban 

mutatott szeretetét, példamutatását, amely számomra örök példa mind szakmai, mind 

közösségformálási, nevelési szempontból. Az 1996/97-es tanévben, diplomaszerzésem  

évében (mivel abban az 

időszakban ez még megengedett 

volt) kerültem „vissza” a 

zeneiskolába, de már 

klarinéttanárként, olyan emberek 

közé, akik nemrég még oktató, 

nevelő tanáraim voltak. Újonc 

tanárként érdekes volt meglátni, 

az érem másik oldalát. A 

szakmai kihívások mellett, 

mellyel egy kezdő zenetanár szembesülhet, bele kellett szokni az új viszonyokba. Sok 

általam nagyra becsült tanár vált egyszer csak kollégámmá, és bizony más volt tanári 

szemmel nézni a gyerekekre, úgy, hogy nemrég még én is növendék voltam. A 

tanárként itt eltöltött 2 évtized alatt, immár nagyon sok növendék megfordult nálam. 

Volt köztük olyan is, aki később zenei pályán tanult tovább és lett belőle diplomás 

klarinétművész, de a legtöbbjükből azért mégis csak az amatőr zenélést kedvelő széles 

látókörű, intelligens felnőtt vált. Részt vettünk országos kamarazenei és klarinét 

versenyen, valamint kamarazenei napon. A zeneiskola egyvalamiben szerencsére nem 

változott: az igen jó tanári kollektíva a hagyományokhoz híven megmaradt, és a 

kollégák, akik korábban tanárként egyengették pályafutásomat ekkor már partnerként 

kezelve az évek során mindenben segítették a tanárként való beilleszkedésemet a 

közösségbe. 

 

 

 

 

A hangversenyterem 
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4.A tanulók műveltségének,készségeinek és képességeinek a fejlesztése 

 Valamely szakmai probléma leírása,javítása 

A gyermek gyakorlási hajlandóságának növelése 

Az eredményesebb gyakorlásra nevelés 

Ebben a fejezetben néhány, olyan hangszer - tanítási problémát szeretnék 

bemutatni, amellyel - tekintve, hogy zeneiskolai tanulmányokról beszélünk - a 

„magamfajta” zenetanár igen gyakran találkozik pályája során. E kis bevezetőben 

érdemes beszélni arról, hogy több okból is igen felelősségteljes munka a hangszert 

tanító tanár munkája, kiváltképp alapfokon,(természetesen ez igaz a későbbi, magasabb 

szinten tanító tanárokra is, csak ott másfajta felelőssége van egy zenepedagógusnak) 

mivel az ezen a szinten eltöltött évek képezik egy növendék életében a hangszeres 

tanulmányok alapját. Itt dől majd el, hogy a kis tanuló megszereti-e az általa választott 

hangszert,(az én esetemben a klarinétot) valamint olyan alapokat kap, amelyre a 

későbbiekben akár zeneiskolában, vagy akár zeneművészeti szakiskolában is 

„építkezni”lehet. Ebben a tanár szerepe döntő fontosságú. Itt szeretnék visszautalni 

ennek a kompetenciának az alcímeire: 

Valamely szakmai probléma leírása,javítása:alapvető tény, hogy a tanár már a legelején 

szembesül az első és legfontosabb szakmai problémával: a teljesen „friss”, még tudatlan 

kis gyermeket meg kell ismertetni a hangszerrel. Vagyis meg kell tanítani őt a hangszer 

megszólaltatására! Az első sikeres megszólalás után pedig következnek sorban a 

növendék számára igen kemény feladatok: jó légzés kialakítása, helyes szájtartás, 

befújás, hangindítás elsajátítása, elsajátíttatása. Embert próbáló feladat ez mindkét 

félnek, növendéknek, tanárnak egyaránt! 

Gyakorlási hajlandóság növelése: mikor a fenti pontban leírtak már többé- kevésbé 

kialakultak, (hiszen a tökéletes fúvásmód kialakulásához évek munkája kell) újra 

próbára teszi a pedagógust a hivatása: a növendékek, emberi különbözőségükből 

kifolyólag, nem egyformán lelkesednek a későbbiekben azért, hogy bizony „semmi 

sincs ingyen”, vagyis az eredményekhez komoly és rendszeres munkára van szükség. 

Minden pedagógusi „rafináltságra” szükség lehet a probléma megoldásában. 
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Az eredményesebb gyakorlásra nevelés: ennek jelentősége a tanulmányokkal eltöltött 

évek számával egyenes arányban emelkedik, hiszen ahogy a diákunk az évek előre 

haladásával egyre többet és többet tud a hangszerén, a „gyakorolni való” is egyre több 

és nehezebb feladatot ró rá.  Újfent döntő feladat hárul a zenetanárra: eredményessé- és 

tapasztalatom szerint -„idő hatékonnyá” kell tennie tanulójának, a gyakorlással eltöltött 

idejét. Arról a helyzetről nem is beszélve, ha komoly tétje van a tanórának: például egy 

hangszeres versenyre, szakiskolai felvételire való felkészülés!  

A három pontmindegyike azt támasztja alá, hogy a  tanár nem pusztán a hangszerén 

való játéktudás és ennek átadásának képessége birtokában kell, hogy legyen, hanem 

rendelkeznie kell számos olyan „extra” kvalitással is mint: kisugárzás, némi 

pszichológiai jártasság, jó emberismeret. Ha ezen képességek birtokában van, jó esély 

van arra, hogy a fenti pontokban leírtak teljesülnek. Az alábbiakban szeretném 

részletesebben bemutatni, hogy az én gyakorlatomban mit is jelentenek, és hogyan 

teljesülnek az e fejezet három alcímében leírtak. 

A zeneoktatásban eddig eltöltött éveim alatt a legkülönbözőbb korú, habitusú és 

tehetségű gyermekek fordultak meg nálam. Abban viszont mindannyian egyformák 

voltak, (néhány kivételtől eltekintve) hogy az én irányításommal kezdtek klarinétozni. 

Vagyis én adtam klarinétot a kezükbe. Kitűnő érzés ez számomra, mivel így még inkább 

a „magaménak érzem”a kis növendéket. Én tanítgatom, én formálgatom, alapozom a 

későbbi tudását.  Szakmai problémaként ezért szeretnék arról beszélni bővebben, hogy 

milyen módon kezdem el egy adott növendék hangszeres oktatását, miközben szót ejtek 

néhány gyakran előforduló hibáról is. Már a leendő kis klarinétos kiválasztása is döntő 

fontosságú.  Bár álláspontom szerint szinte bárki klarinétozhat, (mivel alapfokon 

oktatok) azért néhány alapvető szempontot sajnos nem hagyhatok figyelmen kívül: a 

leendő tanulóm életkorát: tapasztalataim alapján a legkorábbi időpont a klarinét 

tanulmányok elkezdésére, a körülbelül 9-10 éves, vagyis a 3-4.osztályos kor. A 

gyerekek ekkorra már biztonsággal el szokták érni a kisujjukkal azt a jobb-, és 

baloldalon is 4 billentyűt, ami ennél fiatalabb korban még gondot okoz. Fontos 

szempont a fogsor: ilyen korra már nagyrészt maradandó fogakkal bír a tanuló és az 

sem hátrány, ha viszonylag szabályos fogsora van. 

A viszonylag szót nem véletlenül használom e helyen, mivel az első fejezetben 

bemutatott növendékem sem éppen rendelkezik szabályos fogsorral, mégis eredményes 
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tanulmányokat folytat. Ezekhez a fizikai szempontokhoz kapcsolódnia kell, hogy jó 

hallása és jó ritmusérzéke legyen a kis jelöltnek. 

 

A tüdő leszorítása 

 

A levegő rekeszbe pozícionálása 

 

Megérkezett az új növendék, majd elkezdjük az első klarinét órát. A első 

szakmai probléma mellyel ekkor szemben állok: a helyes légzés elsajátíttatása. Jobb 

esetben már furulyázott a kis diák, tehát már hallott a rekesz légzésről. A másik eset, 

mikor ez még teljesen új fogalom számára. Ennek ellenére mindkét esetben úgy 

tekintem, hogy a legelejéről kell kezdenem a légzés megtanítását. A legfontosabb hogy 

ráéreztessem a gyermeket arra, hogy milyen, amikor jó helyre veszi a levegőt. A számos 

gyakorlat közül nekem a következő vált be a legjobban: a tanuló két kezét 

összekulcsolja, két könyökét alul egymásnak szorítja és ezt az „egészet”amennyire csak 

tudja, magához szorítja tüdő magasságban. Mikor ez megvan, leültetem egy székre és 

megkérem, hogy ebben a „kézleszorított”helyzetben hajoljon előre a két lába közé. 

Ekkor megkérem őt, hogy vegyen egy nagy levegőt szájon át. Ha jól magához szorította 

a karját-könyökét azonnal ráérez, hogy a levegő nem a tüdejébe, hanem a „rekeszbe” 

áramlik, hiszen a mellkas a leszorított kezek miatt összepréselt állapotban van. Hogy 

még jobban érzékelje hová áramlik a levegő, ha helyes a légzés, az öv magasságában 

„megragadva” a derekát két oldalról enyhe nyomást kifejtve érzékeltetem vele, hogy a 

megfelelő helyre vett levegő szétnyomja a kezeimet a derekán. Természetesen ez az 

első házi feladata is egyben: napi szinten reggel és este végezze a gyakorlatot. Mikor ez 

a gyakorlat már ülve jól megy, „átültetem” ugyanezt álló helyzetre is. Tapasztalatom 

szerint ekkor már ebben a helyzetben is többé-kevésbé jó helyre kerül a levegő. Ezzel 

persze még távolról sincs rendben a dolog, mivel ennek automatizmussá válásához még 

évekre van szükség. Bizony vannak olyan tanulók, akiknek évek múlva is problémát 
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jelent a helyes légzéstechnika. Ennek kiküszöbölésére véleményem szerint a jó légzésre 

való folyamatos figyelemfelhívás, és ennek következetes számonkérése a megoldás. 

Komoly feladat következik: a klarinét megszólaltatása. Az első és legfontosabb dolog, 

amit kialakítok, a fúvóka felső fogsoron való stabil rögzítését. Ehhez először csak a 

fúvóka-nád-hordó kombinációt használom. A növendék, kérésemre kinyitja a száját. 

(Előtte annyit kell tudnia, hogy „kocc” a felső fogakhoz, alul pedig a fogakat 

„belebujtatjuk” az alsó ajkunkba.) Felül csak „odakoccintom” a fogaihoz a fúvókát 

majd megkérem, hogy alul kicsit fordítsa rá az ajkát a fogaira és csak egyszerűen csukja 

össze a száját. Először hagyom, hogy ő próbálkozzon ennek a „sípnak” a 

megszólaltatásával. Ez általában sikerül, ha nem is a legtökéletesebben. Ha eltalálja a 

nádon azt a pontot ahol  optimálisan rezeg, valamint elég levegőt is fúj bele, akkor a 

fúvóka a náddal és a hordóval egy bizonyos hangmagasságban szólal meg. Ezt meg is 

mutatom a tanulónak, mégpedig azért hogy hallja, és próbálja meg azt a bizonyos 

hangmagasságot előcsalogatni ebből az egyszerű sípból, amit hallott. Az eredmény 

megdöbbentő: szinte mindenkinek azonnal sikerül rátalálni! Az első klarinétóra 

általában ezen a ponton szokott véget érni nálam. Azzal engedem ki a növendéket az 

ajtón, hogy házi feladatként gyakorolnia kell az általam bemutatott (a fentiekben leírt) 

légző gyakorlatot, valamint ennek az egyszerű sípnak a minél tökéletesebb 

megszólaltatását. A következő órán, ha ez megvan és „szépen”, a kívánt magasságban 

megszólal a fúvóka-hordó-nád  hármas, belefújhat a hangszerbe is. Ez bizony komoly 

motiváció számukra, végre „igazi” klarinétozás következik! Nem szabad „hosszú 

lére”engedni a magyarázatot, ha röviden és egyszerűen mondjuk el a megszólaltatáshoz 

szükséges „teendőket” akkor a növendékünk is egyszerűen fogja megközelíteni a 

hangszer megszólaltatásának kérdését. Folyamatosan hangsúlyozni szükséges már az 

elején, hogy ez nem nehéz feladat! Hibalehetőségként meg kell említenem, hogy a 

fúvóka helyzete még labilis a szájban ezért hajlamos „forogni” a felső fogsoron. 

Rendkívül fontos már az elején javítani ezt!  
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Fontos a hangszer stabil tartása 

 

Számomra a legegyszerűbb módja ennek, ha önmagamat és bizony a növendéket sem 

kímélve, a klarinét tölcsérét megragadva egy enyhe, de határozott, a felső fogsorra ható 

felfelé történő nyomást fejtek ki a hangszer corpusánál fogva. Akár hetekig így tanítom 

őt ha kell, hogy ráérezzen: a felső fogaink stabilizálják a befújásunkat. Ahogy a kezdeti 

nehézségek után a tanuló lassanként megtalálja a fúvóka ideális helyét a szájában, 

(vagyis ráérez arra a pontra ahol a nád elszorítása nélkül szépen megszólal a 

hangszer)akkor, de csakis akkor szabad elkezdeni az első hangindítások tanítását. 

Tapasztalatom szerint ez általában az első tanóra utáni 2. hét tájékán szokott 

megtörténni. Itt szembesülhet a klarinéttanár talán a legnagyobb feladattal: meg kell 

tanítani a gyermeket úgy használni a nyelvét mikor a hangindítást végzi, hogy 

folyamatosan egy”zavaró tényező” van a szájában, mégpedig a klarinét-fúvóka vége. 

Szerencsés embernek mondhatom magamat, mivel alapfokú tanulmányaim folytán 

olyan klarinét tanáraim voltak, akik ezt nagyon szemléletes módon tanították. Így 

némileg könnyebb a feladatom mikor ezzel a problémával kell, hogy szembesüljek. A 

legnagyobb kihívást ez esetben az  jelenti, hogy nem vagyunk képesek belelátni a 

növendékünk szájába, vagyis csak sejtéseinkre, megérzéseinkre, tapasztalatainkra 

támaszkodhatunk, különösen ha úgy érzékeljük, hogy nem stimmel valami a növendék 

hangindításával.  
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A hangindítás szemléltetése 

 

A hangindítás szemléltetése a fúvókán

 

Ezért rendkívül fontos már az elején, hogy tökéletesen, és minél szemléletesebben 

elmagyarázzuk a helyes hangindítás lényegét. Itt jegyezném meg, hogy óriási 

jelentősége van ilyenkor, ha a növendéket már a legelején én kezdhetem tanítani és nem 

máshonnan érkezik hozzám. Igyekszem én is szemléltetve megközelíteni a feladatot: 

ehhez a legegyszerűbben a két mutatóujjamat hívom segítségül: bal kezem mutatóujja 

lesz a nád, a jobbomé pedig az adott növendék nyelvét jelképezi. A bal mutatóujjam 

vége alá helyezve a jobb mutatóujjam végét, igyekszem demonstrálni, hogy hol kellene 

a nádhoz hozzáérnie a nyelvével és belemondania azt a bizonyos „t” betűvel kezdődő 

szócskát. Ez lehet „tü” is. Ki is szoktam mondatni velük, és arra kérem őket, hogy 

figyeljék meg, hogy”mit csinál” a nyelvük mikor ezt mondják. Abban szoktunk 

„kiegyezni”, hogy a nyelv „lepottyan” a szájpadlásunkról mikor ezt mondjuk. Erre 

mondom nekik, hogy tulajdonképpen a szájpadlásunk helyett most a nádról 

„pottyantjuk” le a nyelvünket. Általában ez szokott működni. A szemléltetés történhet 

fúvóka-nád és mutatóujj”felhasználásával” is. Ha mindezt megértette a tanuló,   akkor  

kell megpróbálni összehozni a hangindítást az eddig tanultakkal. Én így szoktam ezt 

magyarázni növendékeimnek:-” vedd a szádba a hangszert, úgy, ahogy eddig tanultad. 

Ugyanúgy csukd össze a szádat, de most tedd oda a nyelvedet a nád végéhez, ahogy az 

ujjaimmal mutattam neked. Ha ez megvan, mondd a „tü”-t, és mikor ezt kimondod, a 

nyelved helyére köpd oda a levegőt!” - Ez a gyakorlatomban bevált, és szokott 

működni. Természetesen a köpés szót csak addig használom, amíg a gyermek rá nem 

jön az indítás nyitjára. Ezek után már azonnal a finomságon, és az indítás puhaságán 

van a hangsúly! A hangindítás tanításának problémája az a terület ahol pályám során a 

legnagyobb kihívásokkal és számos problémás esettel találkoztam. Ezen
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a területen különösen fontos a szakmai felkészültség és maximális odafigyelés 

növendékünkre, pontosan abból kifolyólag, hogy nem látjuk, hogy mi történik tanulónk 

„szájberendezésében”.Fokozott odafigyelést és folyamatos „fülelést” kíván ennek 

tanítása és számonkérése, mivel az egyetlen érzékszervünk a hallás, amire 

támaszkodhatunk, képet kapva arról, hogy a növendékünk helyesen indít-e a nádról 

vagy sem. A hangindítás témakörében végezetül szeretnék megemlíteni néhány gyakran  

előforduló hibát, valamint lehetőséget ezek kijavítására, bár ezen hibák, rossz  

berögződések  javítása pokolian nehéz feladat mind a növendék, mind a tanár számára. 

„Nagyon kezdő” tanulóknál lehet probléma, hogy előkészítetlenül indítanak. Ezt 

humorosan úgy kommentálom nekik, hogy”csípőből tüzelnek, mint a vadnyugaton”. 

Arról van szó, hogy nem figyelnek még a sorrendiségre: Levegővétel, a száj 

összecsukása, a nyelv nádra tétele és a hang elindítása. (Természetesen ilyen esetekben 

bármi megtörténhet, például klarinéthang helyett, hatalmasat csipog a hangszer…) Ez 

persze így elmondva nem tűnik túl életszerűnek, de mégis a növendék fejében ezt a 

folyamatot már idejekorán tudatosítani szükséges. Az idő múlásával remélhetőleg ez az 

egész automatizmussá válik, és a későbbiekben jó alapot fog képezni a sokféle 

hangindítás elsajátításához. Gyakori hiba- főképp a későbbi tanulmányok során- a nyelv 

nádtól való túlzott eltávolítása a hangindítás során.  Mivel a szájban lévő fúvóka eleve 

erősen behatárolja a nyelv mozgását, igen lényeges, hogy a tanulót megtanítsuk arra, 

hogy nyelvének használata közben a lehető legkisebb mozdulatokat végezze, vagyis 

amennyire csak lehetséges tartsa a nád közelében az egyes hangindítások között. 

Bizony, ez tartozik a legnehezebb feladatok közé, és a dolgot az sem könnyíti meg, 

hogy a klarinéton felfelé haladva, (főképp a 3 vonalas oktávban) a nyelv mozgása 

tovább korlátozódik a magas hangok képzéséből eredően, a szájban egyre feljebb kerülő 

nyelvgyök miatt…Ennek a problémának a kiküszöbölésére egyetlen út létezik: a 

tanulmányok elején már igen sokat kell - és szoktam is - a gyerekeket hangot indíttatni. 

Erre érdemes különféle „repetíciós” gyakorlatokat kitalálni számukra. Ezt szoktam 

velük az óra eleji kitartott hangokon, és a skálákon is gyakoroltatni, a hangszer azon 

regisztereiben, ahol már jártasak, vagyis ismerik a hangokat. Így szép lassan 

hozzászoknak egyrészt a hangok képzésének „helyéhez” a klarinéton, másrészt az ehhez 

„tartozó”nyelv-pozíciókhoz. A tanulmányok későbbi szakaszában így jó eséllyel 

elkerülhetőek a különböző nem kívánt hang indításkori  csúnya mellékzörejek. 

Lehetséges hibaként kell még említeni mikor a tanuló nyelvének túl nagy felülete 

érintkezik a nád tekintélyes méretű részével. Ebben az esetben,a hang indulása 
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rendkívül csúnya, szinte „puffog”. Valamint létezik még olyan eset is, amikor a 

növendék, a nyelvének végét,(amely a legmozgékonyabb, és a nád végével kellene 

érintkeznie) „betámasztja” az alsó fogsora mögé, és a hang indítását a nyelvének 

középső(!), rugalmatlan részével próbálja „elvégezni”. Ez bizony teljes „zsákutca”. Ha 

eddig „fajulnak a dolgok”, akkor igen kemény feladat e probléma kijavítása! Éppen 

ezért egy fúvós hangszert alapfokon tanító tanárnak, folyton résen kell lennie, amikor 

tanulójával foglalkozik, mert bizony előfordulhat, hogy ha nem elég szemfüles, 

növendéke „rossz útra” téved, és ezek után, ahogyan az előbbiekben írtam, pokoli nehéz 

feladat elé kerülhet ő maga, és diákja is. Bármiféle rendellenességet sejtünk 

növendékünk hangindítása körül, megfelelő információt kaphatunk erről, azzal az igen 

egyszerű módszerrel, ha diákunk álla alá helyezzük két-három ujjunkat, és így próbáljuk 

meg érzékelni, esetleg érzékeltetni, a hibát. Ez a módszer jó képet adhat arról, hogy mi 

történhet a szájon belül. Sokszor érzékelhető így a túlzott nyelvmozgással, vagyis a túl 

nagy távolságra elvitt nyelvvel végzett hangindítás! Valamint növendékünkkel is 

éreztetni lehet ezáltal, a hibás „működést”, mivel ilyenkor túlzottan mozgó „tokájával” 

együtt, érzékeli tanára kezének mozgatását is. 

E kompetencia zárásaként mindenképpen szólnom kell arról, hogy az 

előzőekben tárgyalt hangszertanulási nehézségek mellett, hogyan lehetséges 

növendékünk, hosszútávon történő megtartása.  Előzőleg szóltam arról, hogy a kezdeti 

nehézségek elmúltával egyre inkább előtérbe kerülhet az a probléma, hogy tanulónk 

„rájön”: a hangszertanulás nem egyik napról a másikra elsajátítható dolog. Ahhoz, hogy 

jó eredményeket érjen el, napi szinten szükséges gyakorolnia. Meglátásom szerint ekkor 

szokott bekövetkezni a kezdeti lelkesedés rohamos csökkenése. Ilyenkor döntő szerepe 

van a tanárnak: képes e személyiségével, ügyességével, átlendíteni tanulóját a 

holtponton. Mivel a nevezett problémát elsősorban- a hangszertanulás természetéből 

fakadóan- a gyakorlás „réme” szokta okozni a gyerekeknél, a megoldás nyitja is itt 

keresendő…A gyermek gyakorlási hajlandóságának növelésében, valamint az ezzel 

szorosan összefüggő eredményesebb gyakorlásra nevelésben. A kettő elválaszthatatlan 

egymástól. A gyakorlási hajlandóság megléte esetén beszélhetünk egyáltalán 

eredményesebb gyakorlásról. Ha pedig megfordítjuk: Az eredményes(ebb) gyakorlás 

nagyban növelheti a gyakorlási hajlandóságot! Akármelyik oldalról is közelítünk a 

probléma felé, látni kell: az ügy megoldásának kulcsa a zenetanár kezében van. A 

kezdeti lelkesedés csökkenésével adott a feladat: vegyük rá tanulónkat a rendszeres 
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gyakorlásra. Természetesen ennek sikere sok fontos tényezőn múlik. Talán az egyik 

legfontosabb a gyermek életkora, hiszen különböző életkorokban teljesen más módon 

kell közelítenünk a problémához. Ami a tanuló korán kívül még igen fontos, hogy 

ismerjük/megismerjük a növendékünket, mivel ez is „kód” lehet az adott tanulóhoz. A 

kulcsszó pedig a motiváció, amely a különböző életkorokban mást és mást jelenthet. 

Kisebb korú gyermekeknél különösen ügyelni kell az óra változatosságára. Mindig 

legyen valami újdonság a tanórán. Pl.: fúvóka-hordó-nád órai megszólaltatása, és 

otthoni gyakoroltatása után tanítom meg- jutalomképpen- a klarinét „összeszerelését” és 

a „teljes”, összerakott hangszer megszólaltatását. Későbbiekben a jól elvégzett otthoni 

munka fejében tanulhatunk új hangokat, néhány rövidebb hangsort (pl.:5 hang 

összejátszását), majd következhet az első könnyű skála megtanulása... A lényeg 

számomra, hogy igyekezni kell a diák érdeklődését fenntartani. A legnagyobb 

motivációt az első zongorakísérettel eljátszható mű tanulásának „meglebegtetése” 

szokta jelenteni. Ahogyan diákunk előre halad tanulmányaiban egyre inkább másfajta 

praktikákkal szükséges „operálni”. Mivel a gyakorlási hajlandóság és a hatékony 

gyakorlás szoros összefüggésben áll egymással, el kell érni, hogy a növendék továbbra 

is motivált maradjon, vagyis ösztönözve legyen a saját hangszere által arra, hogy 

kényszerűség nélkül foglalkozzék vele. Már a kezdetekkor nélkülözhetetlen, hogy 

kialakuljon benne egy pozitív kép az általa tanult hangszerről, amely már nem pusztán 

az első benyomásaiból táplálkozik. Vagyis: kedvelje a klarinétot, a tanulásával járó 

minden nyűgjével együtt! Ehhez nélkülözhetetlen, hogy kialakuljon benne egy kép 

arról: hová lehet eljutni a hangszerén, milyen az, mikor igazán kiművelt hangon szólal 

meg a klarinét, milyen az, mikor líraian szól, milyen mikor virtuóz dallamokat játszik. 

Ennek eléréséhez számtalan eszköz áll rendelkezésre. Személyes meggyőződésem, hogy 

amennyire csak a tanóra menete engedi, érdemes, sőt szükséges diákunknak eljátszani 

az adott gyakorlatot, esetleg előadási darabot. Természetesen ez sorrendben, a növendék 

általi prezentáció után kell, hogy következzék. Nem lehet probléma, ha növendékünk 

utánozza amit hall, mivel ebben a tanulói korszakban, ez „többet hoz a konyhára mint 

visz”, hiszen kialakul benne egy, a fentiekben említett pozitív benyomás a klarinétról, 

ez pedig adott esetben óriási motiváló erővel bír! Számos tanóra végződik nálam úgy, 

hogy „csak” klarinétozgatok valamit az éppen nálam lévő, de már hazaindulni készülő 

diákomnak. Természetesen ezek mindig rövid, és talán nekik is tetsző művek, illetve 

műrészletek szoktak lenni. A meglátásom pedig egyértelműen az, hogy a megfelelő 

keretek közt, nem túlzásba esve, (hiszen a klarinétóra nem rólam, hanem róluk szól) ez 
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nagyon jó motiváció nekik afelé, hogy otthon is foglalkozzanak a hangszerükkel. Másik 

igen komoly „fegyver”a kezünkben a hangverseny látogatása. Több példával 

bizonyítható, hogy nagy lökést adhat egy ilyen koncert is a tanulmányoknak… Ez lehet 

akár olyan koncert, melyen a tanár szólistaként szerepel, (ez talán a legszebb motiváló 

erő) vagy a tanár zenekari muzsikusként vesz részt a fellépésen. De az is nagyon 

ösztönző lehet, (ha nem a legösztönzőbb) ha a tanár egy korábbi növendéke szerepel a 

műsorban, aki már magas szintre jutott a hangszerén folytatott tanulmányaiban. 

Szerencsémre, az idestova 20 éves klarinétosi-klarinéttanári pályafutásom alatt, 

mindegyik felsorolt esetre volt példa a gyakorlatomban és bizton állíthatom: ennél jobb 

ösztönző nem nagyon létezik arra, hogy tanulónkat gyakorlásra „fogjuk”. Ezen kívül 

még igen jó lehetőségeket rejt a kamarazenélés is. E műfaj, gyakorlásra ösztönző ereje 

az együtt muzsikálás örömében rejlik. Különösen hatékony, ha változatos formációkat 

alakítunk ki: Duó, trió, klarinét kvartett, 2 klarinét zongorával stb. Ha emellett az ebben 

résztvevők „zenei ízlését” is el tudjuk találni, nyert ügyünk van a kérdésben! 

Ösztönzőleg hathat még, ha tanulónk a tanulmányai által kiérdemelve, komolyabb 

hangszert, fúvókát kaphat kölcsönbe az iskolától. A fentebb sorolt motivációs eszközök 

széles tárháza mind hasonlít egymásra egy pontban mégpedig, hogy ezek az eszközök a 

kényszerűséget teljes mértékben nélkülözve „veszik rá” diákunkat a hangszertanulással 

otthon eltöltött idő növelésére. Iskolai tanulmányokról lévén szó, nem hagyható 

figyelmen kívül egy-egy tanszaki hangversenyen, versenyen való részvétel gyakorlásra 

ösztönző(ne adj’ Isten kényszerítő) ereje sem, hiszen ezek igen fontos állomásai egy 

növendék előmenetelének. Ám ha ezek az erők nincsenek megsegítve az előbbiekben 

emlegetett kényszermentes motívumokkal, akkor bizony a hangszertanulás könnyen 

válhat egyfajta monoton, kampányszerű tevékenységgé a növendék számára, mely 

véleményem szerint előbb-utóbb kenyértöréshez vezethet diák és hangszertanulmányok 

között. 

Mivel az előzőekben arról írtam, hogy a gyakorlási hajlandóság és az 

eredményesebb gyakorlásra való nevelés szoros kapcsolatban áll egymással, a fentebb 

taglaltak tükrében próbálok szót ejteni arról, miképpen nevelhető eredményesebb 

gyakorlásra a tanuló. Amennyiben a hangszeres tanár jól végzi munkáját, növendéke 

kellőképpen motivált a hangszeres gyakorlás irányában. A jó minőségű, értelmes 

gyakorlásra nevelést első pillanattól fogva kell elkezdeni. Olyan ez, mint amikor valaki 

egy bizonyos tanulmányokra adja a fejét: ahhoz, hogy megértse, és ez által 
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eredményesen tudja az adott területet és az ehhez tartozó tudást elsajátítani, 

nélkülözhetetlen, hogy az adott tanulmányok nyelvezetét elsajátítsa. E nélkül az 

erőfeszítései eredménytelenek lesznek. Az én tanári olvasatomban ez a „szaknyelv” a 

gyakorlás. Éppen ezért döntő fontosságú, hogy már a legelején megtanítsuk 

növendékünket gyakorolni. Ha megfelelően gyakorol, (értve ez alatt a hatékonyságot) 

az mindenképp visszahat a hajlandóságára is, hiszen akkor eredményesebben 

„szerepel”a tanórán, esetleg a hangversenyen, vizsgán. Nem utolsó sorban időt takarít 

meg magának, aminek a tanulmányok előrehaladtával lehet nagy jelentősége. Az 

egésznek, az alfája és ómegája, az idejekorán kialakított igény. Mégpedig arra, hogy az 

eljátszandó gyakorlatot, művet, a diák a tőle telhető legjobban próbálja meg prezentálni. 

El kell érni, hogy a kottában leírtakat,(ritmusképlet, dinamikai jelek, frazeálás levegő-

vételi lehetőségek stb.) „szentírásnak” vegye. Ha ezt megértetjük vele, akkor később jó 

eséllyel el tudjuk érni, hogy ezek belső igénnyé válva hatékony gyakorlásra 

ösztönözzék őt. Ez - hangsúlyozom - az első lépés. Mégpedig megértetni, hogy azért 

fontos a kottában leírtak betartása, mert a zeneszerző így mond fontos dolgokat az 

előadón keresztül a közönségnek. És mivel mi - előadók - közvetítünk, így olyan ez, 

mintha egy fontos üzenetet továbbítanánk az embereknek, amit ugye önkényesen nem 

lehet, nem illik megváltoztatni. Valójában mi sem örülnénk, ha más hangzana el 

emberek szájából, mint amit mondtunk. Ha ezt kialakítjuk tanulónkban, akkor máris 

értelmet nyer a fejében, ha ragaszkodva bizonyos kottában leírt dolgokhoz, például egy-

egy ritmikailag, dinamikailag, „kéztechnikailag”, légzéstechnikailag problémás részt a 

folyamatból kiemelve lassan, többször eljátszatva az órán átveszünk.  Személy szerint 

nem vagyok rest, ha arról van szó, hogy diákom esetleg otthoni munkája során nem 

boldogult ilyen-olyan oknál fogva egy adott résszel. Ilyenkor jön az órai gyakorlás: 

szépen sorjában együtt „megtanuljuk” a problémás részt, részeket. Legtöbb esetben ez 

hatásos, és mivel a tanuló látta, hogy a lassú, türelmes gyakorlással eredményesebb a 

tanulás, valószínűleg otthon is próbálkozik majd ilyen módon megközelíteni a 

problémát. Természetesen az eredményes együtt gyakorlás után, a dicséret sem 

maradhat el részemről! A legtöbb probléma abból adódik, hogy a diákok többsége 

ifjonti hévtől hajtva türelmetlen: „elölről- végig”, a hibákat is benne hagyva játssza el 

otthon a gyakorlatokat, műveket. Valójában nincsen türelmük kiművelni az egyes 

nehezebb részeket. A gyakorlási hajlandóság növelése, az említett motiváló 

eszközökkel, hatásos segítsége lehet a tanárnak és növendéknek egyaránt. Ha tanulónk 

elkötelezett a gyakorlás irányában, akkor valószínűleg meg van, vagy meg lesz benne az 
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igény a minőségi, hatékony munkavégzésre. A tanár feladata, hogy a növendékben 

kialakított gyakorlási eltökéltséget kihasználva, bevezesse a hatékonyság növelésének 

rejtelmeibe a diákot a helyes gyakorlási módszer(ek) megtanításán keresztül. A tanórák 

menetének rendszeressége is döntő jelentőségű. Ha hozzászokik a diák, hogy minden 

órának rendje van: elején befújás, skálázás, majd következnek a gyakorlatok, legvégül a 

„csemege”, vagyis az előadási darab, valamint tisztában van ezeknek a miértjével, 

(hiszen a tanára már a legelején elmondta neki, hogy mit miért kell csinálnia) akkor van 

esély arra, hogy órai mintára az otthoni gyakorlása is rendezett lesz. Ha pedig motivált a 

tanár által alkalmazott praktikák által, akkor a gyakorlási hajlandósága - amely ekkor 

már nevezhető gyakorlási kedvnek- és a belső, tanár által a minőség irányában 

kialakított igénye együtt fogja segíteni abban, hogy eredményes tanulmányokat 

folytasson hangszerén. 

Reflexió:Ebben a fejezetben, arra a hangszertanítási-tanulási nehézségekre 

igyekeztem rávilágítani, amelyekkel eddigi zenetanári pályám során a leggyakrabban 

találkoztam. Nyilvánvalóan a hangszeres oktatás természetéből eredően számos egyéb 

szakmai szempontból felmerülő problémáról írhattam volna. Mégis azt gondolom, hogy 

egy magamfajta, alapfokon tanító klarinéttanárnak, a leggyakrabban a kezdők 

nehézségeivel kell megküzdeni. Léteznek nagyon ügyes és kevésbé ügyes, urambocsá’ 

kevésbé tehetséges gyerekek. Mégis abban teljesen egyformák, hogy a „nulláról” 

kezdenek hozzá tanulmányaikhoz. Mi tanárok pedig ugyanazt a feladatot kapjuk: el kell 

velük sajátíttatni a klarinétozás legalapvetőbb „tételeit”. Hogy ez mennyire sikerül, a 

növendékünk adottságán túl, nagyon nagymértékben függ a szakmai 

felkészültségünktől, rátermettségünktől, iskolázottságunktól valamint személyes 

megtapasztalásunktól. Talán némi magyarázatra szorul, mit értek iskolázottságon, és 

megtapasztaláson. Nem hiszem, hogy egyedül vagyok azzal a gondolkodásmóddal, ha 

azt mondom: a „valódi” iskolázottságunk mellett, (vagyis amikor tanultuk a tanítás 

módszertanát) létezik az iskolázottságunknak olyasféle oldala is, amely a hangszeres 

tanulmányaink alatti személyes megtapasztalásokon, élményeken alapul. Egyszerűbben 

mondva, mikor mi magunk voltunk növendékek, bizony minket is valamiféle 

módszerrel tanítottak, és mi magunk is részesei voltunk - ki többé ki kevésbé - annak a 

„küzdelemnek”, melyet a szeretett hangszerrel folytattunk tanulmányaink során. Ahhoz, 

hogy felkészült zenetanárokká váljunk az évek során, a tanítás módszerének 

megtanulásának, és a személyes, diákkori élményeknek valamint tanulmányi 
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tapasztalatoknak együtt volt döntő jelentősége. Tanárként mindig is büszkén vállaltam, 

hogy igen sok mindent „hoztam át” a saját tanítási gyakorlatomba, azoktól a kiváló 

emberektől, akik a tanuló éveim során klarinétost faragtak belőlem. Hiszen az embert, 

tanulmányai során impulzusok egész sora érte, hosszabb rövidebb ideig kapcsolatban 

állt tanáraival, valamint karmesterekkel és más hangszeres muzsikusokkal, akik mind 

hatással voltak „hangszeres személyiségének” kialakulására, és tanulmányaira. 

Természetesen a képzeletbeli érem egyik oldalát ez alkotja. A másik oldalon pedig ott 

kell, hogy legyen, tanárként a hangszeroktatásban eltöltött évek számos tapasztalata, és 

az, az önálló, személyes módszer, amelyet mi magunk alakítottuk ki tanár elődeink által 

megtanított alapjainkra. E kettő tényező különleges keveréke adhat a zenetanár kezébe, 

olyan komoly referenciákat, amelyek szakmai felkészültségét, jártasságát 

megkérdőjelezhetetlenné teszik.  

 

 

5.Az egész életen át tartó tanulást megalapozó kompetenciák fejlesztése 

A gyermek zenei pálya melletti elkötelezettségének erősítése 

 

Ebben a fejezetben arról szeretnék szót ejteni, hogy az alapfokú zeneoktatásban 

az ismert rendszer keretei között, (A tagozatos oktatás ill. B tagozatos ún. beiskolázó 

oktatás) milyen lehetőségek nyílnak egy hangszeres tanár számára, ha jó sorsa folytán 

olyan növendékkel találkozik, akit képességei alapján érdemes lehet a zenei pálya 

irányába terelni. Mivel eddigi pályafutásom viszonylag hosszúnak mondható, ez idő 

alatt szerencsére több növendék is akadt, akit sikerült ez irányba orientálni. Az, hogy 

egy gyermek a későbbiekben alkalmas lehet arra, hogy zenei pálya felé forduljon, a 

kezdetekkor még nem állapítható meg teljes bizonyossággal. Viszont meglátásom 

szerint, ahogy a kis tanuló lassanként előrehalad a hangszeres tanulmányaiban, sok kis 

apró jelből szép lassanként kibontakozik a kép ebben a kérdésben. Ezeknek a kisebb-

nagyobb jeleknek(ritmusérzék, hallás, jó fizikális adottságok, stb.)az észrevétele a tanár 

feladata. Azonban az sem mindig elegendő, hogy „jó szemünk” van ezen jelek 

felismerésére, ismerni kell a pálya természetéből fakadó nehézségeket is, hiszen a 

kitűnő adottságok megléte csak egyik része a zenei pálya felé fordulás kritériumainak. 
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Értem ez alatt azt, hogy a tanárnak nagyon jól kell ismernie az adott növendék emberi 

kvalitásait is, hiszen egy dolog kiváló fizikális és szellemi adottságokkal rendelkezni, 

valamint egy másik dolog például „éles szituációban”- hangversenyen, vizsgán, 

felvételin és későbbiekben próbajátékon - szerepelni. Ahogyan fentebb említettem, 

eddigi zenetanári tevékenységem alatt volt szerencsém néhány ilyen növendékkel 

találkozni. Mégis egy konkrét esetet ragadnék ki ezek közül, talán azért, mert ebből a 

fiatalemberből azóta Zeneakadémiát végzett diplomás művész lett, aki jelenleg is tanul 

Svájcban. Teszem ezt abban bízva, hogy így néhány mondatban az ő példáján keresztül 

mutathatom be, hogyan is működik ez nálam a gyakorlatban. Szolfézs tanár kolléganőm 

ajánlotta figyelmembe, hogy van neki egy negyedik osztályos kisfiú növendéke, aki 

minden áron szaxofonozni akar és rendkívül lelkesen áll a kérdéshez. Mondtam a 

kollégának (mivel ez májusban volt), hogy szeptembertől jöjjön hozzám klarinétozni, 

aztán majd meglátjuk hogyan tovább… Mikor a kissrác megjelent az első órán 

határozottan közölte: Ő szaxofonozni szeretne! Jól van-mondtam neki, de előbb tanulj 

meg klarinétozni utána a szaxofonozás „gyerekjáték lesz”. A kisfiú belement az alkuba 

és elkezdett nálam klarinétozni.  Már az első alkalommal látszott, hogy remek fizikumú 

gyerek, és ahogy a szájához került a klarinét, máris az első jelét adta annak, hogy 

érdemes lesz rá fokozottan odafigyelni, mivel addig soha nem látott stabilitással és 

szépséggel fújta az első klarinéthangjait. Ahogyan telt az idő, gondoltam, a kezdeti nagy 

lelkesedés is lelohad majd, (hiszen napi szinten gyakorolni kell, „és ez még csak nem is 

szaxofon”) de legnagyobb csodálkozásomra, a lelkesedése nemhogy csillapodott volna, 

hanem egyenesen tovább nőtt!  Én ezt annak tulajdonítottam akkor, hogy mivel jó 

adottságokkal és jó „fejjel”rendelkezett, így könnyedén vette az akadályokat, és az órán 

is kitűnően teljesített. A dicsérő szavak pedig egyenesen doppingolták az egyre több 

munkavégzésre! Fél év után döbbenten hallgattam a beszámolóját a napi másfél órás 

gyakorlásáról. Ez volt a következő komoly figyelemfelhívó jel számomra. Ekkor még 

nem volt B tagozatos növendék, de ekkor kértem az édesanyját, hogy - mivel gyermeke 

nagyon ügyes és lelkes - hadd foglalkozzak vele fél óra helyett legalább háromnegyed 

órát. Első osztály végén már Glinka Vocalise-t játszattam vele, amit minden nagyobb 

gond nélkül megoldott. A következő évben talán az év elején győzött meg végleg azzal, 

ahogyan első látásra olvasott kottát. Jó légzés, jó hang, jó manuális adottságok, 

szorgalmas, kitartó, „vág az esze”, muzikális és elsőre igyekszik mindent megcsinálni 

amit kérek tőle a hangszeren…ez volt az a pont mikor „bekérettem” az anyukáját és 

elmondtam neki őszintén a szándékaimat a gyermekével kapcsolatban. Megpróbáltam a 
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lehető legtisztább képet adni a pálya szépségeiről és nehézségeiről is, gondolván, ha így 

mondanak igent a lehetőségre, akkor mindkét félnek a legjobb, hiszen a szülő pontos 

képet kap arról, mihez adja hozzájárulását, illetve a tanár lelkiismerete is tiszta marad a 

tekintetben, hogy a pályával kapcsolatban minden felvilágosítást megadott. 

Természetesen szó esett a kultúra Magyarországon akkoriban elfoglalt helyzetéről és a 

lehetséges - nem túl kecsegtető - jövőről is. 
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 Mindezek ismeretében az édesanya gondolkodási időt kért és megköszönte az 

őszinte hozzáállásomat. A következő tanórára újra együtt jött a fiával és közölte a jó 

hírt, hogy belevágnak a beiskolázásba. Ettől a ponttól kezdve következett az egyre 

komolyabb munka miközben arra törekedtem, hogy a fiú motiváltságát fanatizmussá 

alakítsam. Tettem ezt a jó cél érdekében, hiszen a gyerek rászolgált erre: kiegyenlítetten 

teljesített a tanórákon, valamint az ez idő tájt igencsak megszaporodott fellépésein. Ezen 

kívül rengeteget fújtam vele együtt, akár egy - egy skálát (pl. alá tercelve) mivel úgy 

vettem észre megtiszteltetésnek veszi, ha a tanárával klarinétozhat. Sok személyes 

fellépésemre vittem magammal, leginkább kamara koncertekre, (zenekarunk 

kamaraegyüttesének számos fellépése akad egy évben) amelyeken mindig szívesen volt 

jelen és szépen lassan teljesen fanatizálódott a hangszer irányában. Ehhez természetesen 

szükséges volt még egyfajta lelki felkészítés is (főképpen,ahogy a felvételi időpontja 

egyre közeledett), így ha lehetőség nyílt rá, sokat beszélgettünk a zenei pályáról, 

gyakorlásról emberi hozzáállásról, nádról, fúvókáról, hangszerekről, neves 

művészekről, tanárokról és a reménybeli leendő iskolájáról ahová évtizedekkel előtte én 

magam is jártam. Mint említettem ő ma már klarinétművész, jelenleg Svájcban él, és 

igen büszke vagyok rá, hogy a tanára lehettem. Érdekességképpen írom ide, hogy kb.2 

évvel ezelőtt volt zeneiskolánkban egy hangzatos elnevezésű koncert a 

hangversenybérlet – sorozatban, Mester és Tanítvány címmel. Miután felkérést kaptam 

a koncerten való szereplésre, az egykori növendékemet kértem meg arra, hogy 

Mendelssohn d-moll Konzertstückjének klarinét szólamát kamarapartneremként játssza 

el velem, amire ő természetesen örömmel mondott igent. Talán nem igényel különösebb 

magyarázatot, hogy mekkora öröm volt látni, mivé lett az egykori 4. osztályos kisfiú… 
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Egykori felvételi értesítő 

 

Értesítés sikeres felvételiről 
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Reflexió:A leírtak fényében és átgondolva eddigi „zenetanárkodással” töltött 

éveimet, talán ez a dolgozat megfelelő hely lehet arra, hogy elgondolkodva az alapfokú 

zenetanítás fontosságán és természetén, összegezem - talán egy kicsit a magam számára 

is - mivel jár növendék és tanár számára egyaránt, a zenei pálya irányába való 

elköteleződés erősítése. Diák-szempontból nézve talán a legfontosabb és 

legtiszteletreméltóbb, az elköteleződéséből következő kitartó rendszeres munka, és 

LEMONDÁS. A szót nem véletlenül írtam le csupa nagybetűvel, hiszen egy ilyen 

növendéknek az ideje jelentős részét a hangszerével való foglalatosság tölti ki. Bizony a 

mindennapi gyakorlás nagyon nagy áldozatot követel a tanulótól. Gondoljunk csak bele: 

amikor elhatározásra jut, hogy márpedig zenész lesz, még 11-12-13 éves GYERMEK. 

Mivel köztudott, hogy egy ilyen korú tanuló napirendjében még igen fontos szerepet tölt 

be a játék és a barátai. Ha a fent említett és hihetetlenül fontos, életkorából fakadó 

természetes igényeinek is meg akar felelni, két lehetőség közül választhat: sok esetben 

lemond az aznapi játékáról, barátaival való találkozástól, vagy hihetetlenül szoros 

időbeosztással, koncentrált munkavégzéssel „időt nyerve”, megpróbál megfelelni ezen 

igényeinek is. A koncentrált munka és időbeosztás szót említve egy másik szót kell ide 

írnom: GYERMEK… Talán ez az a pont ahol át kell térnem a felkészítés tanári 

mibenlétére. E pár mondatból kiderült, hogy számomra nincs „megsüvegelendőbb” 

dolog, ha tanításról beszélünk, mikor egy ilyen kisdiákkal találkozok. Kiemelt 

feladatomnak érzem, hogy hasznos munkára szoktatással segíteni próbáljam őt abban, 

hogy néha azért gyermek is maradhasson. Gyorsan átgondolva, minek is kell 

„stimmelni”, hogy a zenész társadalomnak utánpótlást nevelő büszke tanárrá 

válhassunk: legelőször is kell egy tanítvány, aki: értelmes, jó eszű, (a gyors észjárás 

kifejezetten előny), lehetőleg nagyon jó, vagy kimagasló fizikális adottságokkal bír, 

zenei szempontokból (ritmusérzék, hallás, muzikalitás, belső érzékenység) tehetséges, 

mindezek mellett szorgalmas, kitartó, és jó idegrendszerrel van „megáldva”. 

Természetesen fontos még az elsősorban lelki értelemben vett, stabil családi háttér is. 

Persze ezek tökéletes együttállása a legritkább esetben van jelen, azért egyik - másik 

adottság esetleges „hiánya” bizonyos keretek között(!) a másik fontos adottság fokozott 

meglétével pótolható.(kevésbé gyors észjárás fejlesztése szorgalommal, illetve kisebb 

fizikai hiányosságok - pl. mélyebb harapás – kiküszöbölése kitartó szorgalmas 

munkával). Mivel látható, hogy a zenei pálya felé való elköteleződés meglehetősen 

komplex embert kíván, ennélfogva a tanár feladata az, hogy a fent leírt ugyancsak 
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komplex szempontok alapján a tanuló érdekében felelősen mérlegeljen, majd pedig 

kommunikáljon a kérdésről növendékkel és szülővel egyaránt. Hangszeres tanárként 

pedig, ha ilyen növendékkel találkoztam, egy célt tartottam mindig szemem előtt: az 

adott diákom maximális felkészítését és támogatását.   

 

 

6.A tanulási folyamat szervezése és irányítása 

 

Ebben a fejezetben néhány fotóval kívánom bemutatni, hogyan zajlik nálam egy 

hangszeres tanóra. A fényképeket igyekeztem úgy készíteni/készíttetni, hogy a kedves 

Olvasó lehetőleg minél jobban érzékelhesse általuk, a nálam zajló szakmai munka és 

nevelés lényegét, minőségét. Nem titkolt szándékom a tanórák hangulatának, és a 

gyerekek hozzáállásának, a lehető leghitelesebb érzékeltetése a fotók által.

 

1. kép 

 

3. kép 

 

2. kép 

 

4. kép 
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5. kép 

 

 

7. kép 

 

 

9. kép 

 

 

6. kép 

 

 

8. kép 

 

 

10. kép
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11. kép 

 

12. kép

 

Reflexió:Kihasználva a lehetőséget a reflexiómban kívánok némi útmutatást 

adni az ebben a fejezetben látható fotókhoz. 

A képeken két olyan kisfiú szerepel, akik idén (2015/16. tanév) kezdték el a 

klarinét tanulmányaikat nálam. Az 1-5. képeken Timothyval óra eleji légző 

gyakorlatokat végeztetek az általam korábbi fejezetben felvázoltak szerint. Általában 

nagyon szokták „díjazni” a 3. képen látható módozatot. Kell egy kis idő, mire teljes 

mértékben megbíznak bennem, mivel hasfalukkal az öklömnek dőlnek neki. Viszont 

mikor már megvan a kellő bizalom, nagyon szórakoztatónak találják az egyébként 

hasznos gyakorlatot… Látható még (2. kép), hogy bizony a helyes testtartásra is kiemelt 

figyelmet kell fordítani melynek alapja a két lábon való stabil kis terpeszállás. 

Folyamatos odafigyelés és ennek következetes számonkérése szükséges. 

A 4. képen érzékeltetni próbálom Timoval azt a két pontot, ami a befújásának 

stabilitását kell, hogy adja. Bal kezemmel a hangszer corpusánál fogva enyhe, felfelé 

történő nyomást fejtek ki a felső fogsora irányában, a jobbommal pedig a szája két 

oldalát megérintve mutatom neki, hogy „kicsit mosolyogva” itt tudja megtartani a 

szájában stabilan a fúvókát. Hangsúlyozni szoktam, hogy csak annyira „mosolygunk”, 

hogy ki ne pottyanjon és ne „mászkáljon” a fúvóka! Lényeges még a természetes (nem 

lógatott és nem hátraszegett) fejtartás, ami az 5. képen látható. 

A 6-12.képeken már Dávid klarinétozik. Az ő órája is befújással kezdődött, de a 

6.képen már a hangindítás gyakorlását láthatjuk. Éppen azt kérem tőle, hogy minél 

hosszabb hangokat próbáljon indítani, lassan és folyamatos levegővezetéssel. A 7. 

képen az igen gyakori problémát jelentő 1 vonalas „A” hangra való billentést próbáljuk 
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„belőni”. Dávid testtartása meglehetősen hanyag, folyamatos kontroll alatt kell tartani! 

Ez érvényes az óra teljes egészére, kottából való játék során is.(8. kép)  

A 9. képen látható amint az általa eljátszott gyakorlatban kisebb beírásokat, 

jelzéseket teszek, mivel Dávidnak a következő klarinétórára újra kell hoznia a 

gyakorlatot, de már a beírtak szerint. A következő két képen (10-11.kép) az látható 

amint a növendék új leckét kap a következő órára. Hogy az otthoni munka sikeres 

legyen, először szóban átbeszéljük az új anyagot (10. kép), majd a ritmus tapsolása és 

zenei „ABC-s” nevekkel való szóbeli elolvasása következik (11. kép). Dávid csak ezek 

után csomagolhat össze az óra végén. Ez a pillanat van megörökítve a 12. képen.  

 

 

7.A pedagógiai értékelés változatos eszközeinek alkalmazása 

 

Megpróbálom néhány mondatban összefoglalni az értékelésről alkotott 

véleményemet,tapasztalataimat,bemutatva,hogy miként működik ez nálam a 

gyakorlatban. Fontos,hogy tisztázzuk magunkban:mi is az értékelés?A tanuló egy 

bizonyos időszakban, egy bizonyos mennyiségű és minőségű munkát elvégez, amelyet a 

tanár az időszak végén értékel. Az értékelés egyik eszköze lehet az osztályzás, amit a 

tanár érdemjegy beírásával tesz,jelezve a tanuló/növendék/és a szülő számára a diák 

tanulmányi előmenetelét. Egy személyes élményemet szeretném leírni a középiskolai 

szolfézs-összhangzattan tanárommal kapcsolatosan. Ő azt hangsúlyozta nekünk,hogy az 

érdemjegyet tulajdonképpen mi (vagyis a növendékek) adjuk saját magunknak, 

azzal,ahogyan órákra készülünk,felelünk, dallamot írunk stb. Ő(vagyis a 

tanár)voltaképpen csak dokumentálja, regisztrálja az elvégzett munkát…Gondolhatnánk 

úgy,hogy ez a tanári felelősség „passzolása”, mint ahogy diákként hajlamosak is 

voltunk erre gondolni,de később gyakorló tanárként rá kellet jönnöm,hogy a Tanár Úr 

ezzel az”ügy”iránti felelősségérzetünket,önbecsülésünket akarta felkelteni. 

Természetesen az ő gyakorlatából sem hiányzott az érdemjegy kiosztása előtti 

mérlegelés. A tanárnak igen komoly felelőssége van a „személyre szabott”érdemjegyek 

kiválasztásában,mivel annak mindig 100%-ban tükröznie kell az elvégzett munka 
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minőségét,mennyiségét. Éppen ezért, a saját gyakorlatomban, igyekszem az értékelésen 

túl, a növendékeim önértékelésére is hatással lenni, hiszen egy dolog értékelni, de még 

fontosabb az értékelést elfogadtatni a növendékkel! Kiemelten figyelek arra, hogy olyan 

érdemjegyet adjak az adott növendéknek, amely véleményem szerint a lehető 

legteljesebben tükrözi a valóságot, illetve azt bármely körülmények között indokolni 

tudjam,ha szükséges.  

 

Féléves értesítő 

 

Féléves,éves értékelések alkalmával az érdemjegyek „átadása”előtt minden 

növendékemmel-természetesen korukat figyelembe véve-beszélgetni szoktam, az adott 

időszakban elvégzett munkáról. Nem mulasztom el megkérdezni tőlük,hogy ők mit 

gondolnak a saját munkájukat illetően,hogyan értékelik önmaguk teljesítményét. 

Érdekes tapasztalataim vannak. A diákok igen nagy százaléka, nagyon szigorú 

önmagához. Ennek lehet reális oka (valóban gyengébb teljesítmény az adott 

időszakban),de félénkségből,esetleg szerénységből is fakadhat ez a fajta 

„alulértékelés”.Ritkábban látom,hogy egy tanuló, ha jó,esetleg nagyon jó jegyet 

érdemel,azt ki is mondja, lényegében kiáll önmagáért. Éppen ezért nem győzöm 
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hangsúlyozni nekik,hogy önmaguk értékelése mindig a realitások talaján kell,hogy 

álljon. Ha a realitás pedig jó érdemjegyet jelent,akkor álljon ki érte véleményével. Az 

értékelést mindig az adott növendék önértékelésének figyelembevételével  igyekszem 

végezni. A végcél a gyakorlatomban az ifjú ember önbecsülésének a helyes irányba való 

előmozdítása. Ezért úgy gondolom, hogy egy érdemjegy „kiosztásánál”, feltétlenül 

figyelembe kell venni az elvégzett munkát, és ezzel szoros összefüggésben a növendék 

képességeit,tehetségét. Fontos szempont továbbá a tanuló habitusa,lelkülete.(mi az a 

jegy,mely tükrözi a valóságot, ugyanakkor a későbbiekben motivációs erővel bír 

számára és nem demoralizálja őt). Figyelembe kell vennem továbbá a családi és 

pillanatnyi élethelyzetet és az esetlegesen ebből fakadó motiváltságot, ill. passzivitást. 

Végül pedig tartózkodni szoktam az érdemjegyek év közbeni túlzott 

„osztogatásától”,megóvva az általuk képviselt értékmérők kiüresedését. Zenetanárként 

vallom,hogy bizonyos helyzetekben jól „elhelyezett”dicsérő, vagy urambocsá’ 

elmarasztaló szó, sokszor többet ér bármilyen érdemjegy beírásánál…Egy ilyen  

mondatot én magam is hordozok: „Jól van Gábor… megtanultál pecázni!…”(Meizl 

Tanár Úr szájából hangzott el ez a mondat, diplomaszerzésem előtt kb. fél évvel) Olyan 

volt ez akkor, mintha magát az Oscar díjat adták volna át nekem! E személyes példa is 

rávilágít a szóbeli értékelés rendkívül motiváló természetére. Tapasztalataim alapján 

igen komoly nyomatékkal bír még egy - egy gesztus, tekintet, mozdulat is. Jó értékmérő 

eszköz még az, mikor a fentebb leírt módtól némileg eltérve a növendék nem önmagát, 

önmaga teljesítményét értékeli, hanem egy közös óra alkalmával, (ez egy nagyobb 

megmérettetés, pl. vizsga előtt szokott lenni nálunk) a tanulók egymás teljesítményét 

értékelik.  
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Közös órára várva... 

 

Vizsga utáni értékelés

Természetesen az osztályozás, ettől még a pedagógusi értékelő munkánk 

rendkívül fontos,de nem az egyetlen eszköze. A felsorolt értékelési módok és 

szempontok pedig egy magasabb rendű célt kell,hogy szolgáljanak:a leendő felnőtt 

ember helyes önértékelésének előmozdítását és a világban való helyének megtalálását. 

Reflexió:Egy egyetemi előadás alkalmával megkérdeztek engem 

többedmagammal, hogy mi az, ami először eszembe jut arról a szóról,hogy értékelés. 

Első „kínomban” azt bírtam rá válaszolni, hogy az értékelés olyan, mint a fogmosás. Az 

első általános meglepődést és derültséget követte a kérdés: Miért? Mert 

megkerülhetetlen…- válaszoltam. Valójában ez fedi a valóságot, mégpedig azért mert 

ahogyan a fogmosás az életünk megkérdőjelezhetetlenül szükséges velejárója, úgy az 

értékelés is a pedagógiai munkánk elengedhetetlen eszköze, vagyis nem megkerülhető. 

Értékelni persze sokféle módon lehet és ugye sokféle embert is kell értékelnünk. Ami az 

egyén szempontjából lényeges, hogy tanárként ezt mindig úgy tegyem, (igyekeztem 

mindig így csinálni)hogy az, az adott személy lehetőségeihez, képességeihez 

viszonyított teljesítményét tükrözze, ne pedig egy estelegesen irreális elvárást tőle, 

melyet képességei alapján nem biztos, hogy teljesíteni tud. Az értékelés személyi 

vonatkozásának számomra a legfontosabb eleme ez. Úgy gondolom, ha ezt mindig szem 
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előtt tartja egy tanár, akkor már „csak” tudni kell „élni” az értékelés adta számos 

lehetőséggel, amely a rendelkezésére áll, kiválasztva az adott szituációhoz, adott 

növendék személyiségéhez legjobban illő formáját. 

 

 

8.Szakmai együttműködés és kommunikáció 

Gyermekekkel és szülőkkel való kapcsolat intézményi bemutatása 

 

   Arról szeretnék néhány gondolatot papírra vetni,hogy az idestova 20 éves klarinét 

tanári pályafutásom alatt milyen kommunikációs helyzetekkel találkoztam, valamint 

ezeket a szituációkat hogyan igyekeztem lekezelni,jó megoldásokat találni rájuk. 

Függetlenül attól, hogy az adott élethelyzet egy növendékkel vagy esetleg a tanuló 

szüleivel állt fenn. Az „élethelyzet” szót szándékosan használtam,mivel fontosnak 

tartom az elején tisztázni,hogy a magam meghatározásában mit is jelent nekem ez a 

kifejezés, hogy kommunikáció/kommunikációs helyzet. Véleményem szerint, ha a 

kommunikáció tulajdonképpen maga az élet,akkor a kommunikációs helyzetek olyan 

élethelyzetek,amelyekkel az ember a mindennapi élete során folyamatosan szembesül. 

Ezeket a szituációkat kell mindenkinek a maga személyes módján,habitusának 

megfelelően kezelni,megválaszolni. Hiszen ha jobban belegondolunk, az életünk során 

folyamatosan kommunikálunk,akár verbálisan, akár gesztusainkkal, vagy akár egy 

zenemű előadásával is. Hovatovább a kommunikáció nem csak ránk, emberekre 

jellemző… 

Vizsgálódásom a témakörben kétirányú,mely végül is teljesen összefonódik: 

1:kommunikációs helyzetek, problémák a hangszeres tanításban. 

2:lehetőségek a tanítványok jobb megismerésére. 

Úgy érzem, egyik sem létezhet a másik nélkül. Ahhoz,hogy én, mint zenetanár 

megfelelően tudjam az adott szituációt kezelni a növendékkel,elengedhetetlenül fontos a 

tanulóm közelebbi megismerése. Megfordítva a dolgot:ha jól ismerem a diákomat, 

illetve törekszem arra,hogy minél jobban megismerjem őt, máris lépéseket tettem 

afelé,hogy a tanítás során felmerülő kommunikációs helyzeteket optimális módon 
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oldjam meg. Ily módon a két szál „egybefut”./Természetesen ez igaz lehet a növendék 

szülei és a zenetanár között fenn álló viszonyban is/ 

Számomra a sorrend mégis csak a diákom alaposabb megismerésével indul, kezdve 

mindjárt a legelején,vagyis amikor a kis növendékem először lépi át a „klarinét terem” 

küszöbét. Ezen a ponton  szeretném  Knausz Imre Tanár Úr kiváló munkáját, A tanítás 

mestersége c. egyetemi jegyzetet segítségül „hívni”. A mű 22.oldalán olvashatóak:„A 

tanár feladatai a motivációval kapcsolatban”(majd e pont alatt  sorra  veszi a Tanár Úr, 

hogyan tudjuk a diákot motiválni a jobb megismerése által). Az én személyes 

tapasztalataim szerint is a megfelelő motiváció kulcsfontosságú a kérdésben,mert a „jól 

feltérképezett”tanítvány motiváltságán keresztül - hiszen a megismerése által sokkal 

könnyebben motiválható - a zenei, és a hétköznapi kommunikációs helyzetekben is 

jobban „kezelhető”!Ebből a szempontból igen szerencsés helyzetben vagyok,hisz 

minden növendékemmel egyénileg foglalkozok a hangszertanítás sajátosságaiból 

kifolyólag. Így a megismerés sokkal könnyebb és behatóbb lehet a közvetlenebb, 

személyes kapcsolat miatt. Igen fontos számomra a beszélgetés velük. Azonkívül,hogy 

nagyon érdekes és élvezetes dolog velük beszélgetni, (mivel a legkülönbözőbb 

korosztályokat képviselik a tanszakomon belül)rendkívül fontos is a számomra.20 év 

elég hosszú idő ahhoz,hogy az ember belelásson egy kicsit a lelkükbe, 

gondolkodásmódjukba, és próbáljon adott esetekben a segítségükre lenni. Akár az óra 

kimenetelére, hovatovább a tanulmányokra is döntő hatással lehet egy-egy őszinte 

beszélgetés. Számos alkalommal élek ezzel az eszközzel, akár egy értékeléssel 

kapcsolatosan is. A jó kommunikáció alapját jelenti számomra, ha bírom a bizalmukat! 

Számomra ez megtiszteltetés, s ezt én éreztetem is velük. Rendkívüli módon működik, 

mindemellett én is tanulok tőlük… (olyan dolgokra is rákérdezek, amikben ők sokkal 

jobbak,mint én, mert úgy gondolom, hogy nem elsősorban alá-fölérendeltségi 

viszonyban kell a zenetanítást végezni, hanem partneri kapcsolatban). Úgy érzem, 

értékelik is. A szülőkkel való kapcsolattartás is igen fontos, mivel ezzel is irányt 

szabhatok a tanulóm fejlődésének valamint ez is egyfajta „csatorna” a kis ember- szülei 

szemszögéből történő - megismerésére. Természetesen, a kommunikáció a szülőkkel is 

igen fontos, de itt kevesebb hangsúly fekszik az emberi kvalitások megismerésén,mivel 

ritkábbak a személyes találkozások. Akár a tanulmányi előmenetellel összefüggő 

probléma megoldásában is jelentős segítséget nyújthat, a gyermek szülein keresztül 

történő jobb megismerése. Viccesebben talán azt is mondhatnánk,hogy számos esetben 
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„használati utasítást”kaphatunk a gyermekről a szülei által-evvel is segítve egy-egy 

probléma megoldását. A kommunikációm itt a mondanivalóm jellegétől,esetleges 

súlyától függ. Legfontosabb elem számomra a gyermek érdekét szem előtt tartó feltétlen 

őszinteség, természetesen mindig a mondanivalóhoz illő csomagolásban! /figyelembe 

véve a családi hátteret,az adott élethelyzetet,a szülők és a gyermek habitusát /A vezérelv 

a következő: a szülőnek a legnagyobb kincse a gyermeke, akit rám bízott!Ezt minden 

körülmények között szemem előtt tartva cselekszem és hagyja el bármi a számat… A 

tanulóim jobb megismerésére még jó terepet szoktak  nyújtani az iskolán kívüli 

találkozások,pl. egy táboroztatás. Ezeken az eseményeken szoktam képet kapni az adott 

növendék „egyéb”képességeiről is, és árnyaltabban kirajzolódik előttem a gyermek 

habitusa, jelleme. Sok esetben döbbenek meg,hogy némely tanuló érdeklődési köre a 

zenei tanulmányokon kívül mennyire tág, valamint, egyesek milyen magas színvonalon 

űznek sport, vagy akár más egyéb tevékenységeket! 

A hangszeres tanítás kommunikációjában, még két igen lényeges dolgot érdemes 

„betartani”1: Fontosnak tartom elérni,hogy a növendékeim ne csak velem,hanem 

egymással is kommunikáljanak.2: Nekem, mint a főtárgy tanárnak, rendkívül fontos a 

kollégákkal való kommunikáció. Első sorban az „elméletes”kollégákkal, akikkel 

esetlegesen közös növendékeink vannak,valamint olyan kollégákkal, akiknek volt már 

korábbi évekről tapasztalata„XY”növendékről, aki hozzájuk járt és most épp nálam 

tanul. Hogyan tudom elérni, hogy a növendékeim egymással is kapcsolatot tartsanak 
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Év végi bizonyítvány 

fenn?Mindig örülök, és gyakran van rá 

példa,hogy egy-egy növendékem-

leginkább a nagyobbak, egymás óráját 

kivárva „együtt veszik hazafelé az 

irányt”.Jó dolog ez és nem is szoktam 

őket ebben akadályozni,hiszen egymás 

óráját hallva is fejlődnek,valamint így 

figyelemmel kísérik hol tart a társuk a 

tanulmányokban…Ösztönzőleg hat 

rájuk egy-egy tanszaki hangversenyen 

való részvétel. Nem mellesleg igen 

fontos kommunikációs csatorna ez a 

szülők irányába is,jelezve, hol tart a 

„csemete”tanulmányai során,tudását 

hová lehet a „mezőnyben”elhelyezni. 

Másik nagyon jó lehetőség a

kapcsolattartásra a kamaraegyüttesek megszervezése. Az elmúlt években számos 

alkalommal éltem is ilyen lehetőségekkel. Ez véleményem szerint a legkiválóbb terep 

mind a tanár-diák mind a diák-diák verbális és zenei(művészeti)kommunikációra!Jó 

lehetőség még az iskolánkban működő fúvószenekar is. 

Végezetül igen-igen fontos szemmel tartanom tanulóim egyéb zenei tárgyakban 

nyújtott tevékenységét is. Ezt a legegyszerűbben az elmélet szakos kollégákkal való 

beszélgetésekkel tudom elérni. Rendszeres,félévkor és év végén szinte napi 

kapcsolatban állok velük,szemmel tartva növendékem tanulmányi előmenetelét. Számos 

esetben tudtunk egymásnak segíteni a kollégáimmal egy-egy növendék ”körüli” 

probléma megoldásakor. 

Mindent egybevetve:a jó kommunikáció megkerülhetetlen eszköze annak,hogy 

zenetanári munkánkat az adott körülmények között, a tanuló személyiségére szabva,a 

lehető legjobb hatásfokon,magas színvonalon tudjuk végezni. 
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Megoldandó feladatok a következő órára 

Reflexió:Formabontó módon egy konkrét példát szeretnék e részben nagyon 

röviden bemutatni, amely egy kedves korábbi növendékem példáján keresztül mutatja 

be, hogy problémás esetekben milyen lehetősége van a tanárnak - a kommunikáció 

segítségével - megfelelő mederbe terelni(tartani)a növendék tanulmányait. 

   A kisfiú 9 évesen kerül hozzám, hamar kiderült róla, hogy hiperaktív. Mivel 

nagynénje akkoriban zenetanár kollégám volt, megkérdezte, hogy vállalom-e így a 

kisfiút. Némi gondolkodás után igent mondtam. Arra kértem a családot, hogy elkezdjük 

a munkát a gyerekkel és amennyiben probléma mutatkozik, azonnal jelzek feléjük, hogy 

fogadóóra keretében megvitassuk a lehetséges megoldásokat. Természetesen -

hiperaktivitásról lévén szó - a gondok igen hamar felütötték a fejüket. A gyermekről 

hamar kiderült, hogy „félig zseni”,mivel az élet bizonyos tudományokkal foglalkozó 

területein elképesztő ismeretekkel rendelkezik, ugyanakkor a tanórákon, elképesztő 

viselkedésével hívta fel magára a figyelmet. Szó szerint érthető ez, mivel képes volt 

például nylonzacskót húzni a fejére, rajta a „nézőnyílások” elkészítését követően, majd 

a klarinéttokjának teljes tartalmát a földre borítani, (természetesen nem szándékosan), 

miközben az időben előtte lévő tanulóval foglalkoztam…Nem bocsátkoznék hosszabb 
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részletezésbe, a legjobb kifejezés talán erre az, hogy állandó, folyamatos pörgés, 

vibrálás, és feszültség jellemezte őt, olyannyira, hogy a neve kezdett „fogalommá lenni” 

a társai között. Ekkor jött el az ideje, hogy édesanyját és nagynénjét „bekérettem” egy 

beszélgetésre. Miután vázoltam a problémát, elmondtam mi az, amit én gondolok az 

ügy megoldása érdekében, majd kértem őket, hogy lássanak el tippekkel, jó tanácsokkal 

a kisfiú „kezelését” illetően. Mivel időközben kiderült az is, hogy a hangszertanulás 

terén nem ügyetlen a gyermek, tanárként közép-hosszútávú stratégiát vázoltam a 

rokonainak a megbeszélésen. Arról volt szó, hogy megpróbálom úgy átalakítani az 

órarendet, hogy a szóban forgó gyermek órája elé és mögé egy-egy nagyobb korú már-

már felnőtt lány tanóráját tettem! Ebben az időszakban szerencsém volt, mivel pont járt 

hozzám két igen higgadt, türelmes lány növendék. Az első időkben ezt gondoltam 

megoldásnak, majd továbbgondolva az esetet úgy éreztem, ahogy a diákom előre halad 

tanulmányaiban egyre több csoportos(kamara)produkcióban alkalmazom őt,mindig 

olyan társakkal körbevéve, akik kifejezetten nyugodt vérmérsékletűek és türelmesek 

irányában. Valamint, a családtagokkal közöltem, amint tanulmányaiban olyan szintre ér, 

hogy már nem jelent neki gondot, beültetem a Zeneiskola Fúvószenekarába. Jelezetem a 

szülőknek, hogy mindent „bevetek”annak érdekében, hogy a társak elfogadják, és ne 

kinézzék őt a viselkedése miatt. Ezt pedig a többiekkel való beszélgetésekkel kívántam 

elérni. A fogadóórán a szülők pedig arra kértek engem, hogy próbáljak nála a hiúsága 

felől közelíteni, ha problémásan viselkedik, mivel elmondásuk szerint gyermekük elég 

hiú, és érdemes lehet ezt a jó cél érdekében felhasználni…Természetesen nem ez volt az 

első és utolsó találkozásom a növendék szüleivel, de mivel hosszú távon a közösen 

kigondolt és kivitelezett stratégiánk remekül működött, talán ez volt a 

legemlékezetesebb. A fiú ugyan mindig csodabogár maradt a társai szemében,de 

elfogadták őt, és ami a legfontosabb, megszerették. A kisfiúból azóta jó kiállású, 

intelligens, egyetemre járó, zeneértő fiatalember lett, aki néha még látogatja egykori 

klarinéttanárát. 

 

9.Önművelés, elkötelezettség a szakmai fejlődésre 

 

A Parlando zenepedagógiai folyóirat 2011.év 6.számában megjelent, Új utak a 
zeneoktatásban c. írás tartalmának rövid ismertetése, valamint reflektálás a cikkben 

leírtakra. 
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Mielőtt az írásban foglaltakra reagálnék,úgy gondolom, néhány mondatban 

összefoglalom,hogy röviden mit is taglal ez az egyébként számomra igen 

„tetszetős”,tartalmas írás. Az cikk írója Réz Lóránt orgonaművész-tanár az ELTE PPK 

doktorandus hallgatója,az Eszterházy Károly Főiskola Ének-zene tanszékének 

adjunktusa. 

   A lényegét tekintve a cikk a tanárok igen nagy százalékát érintő ún. Burnout(kiégés) 

szindrómával foglalkozik. Kérdéseket tesz fel a jelenség miértjére, valamint megpróbál 

ezekre megválaszolva prevenciós megoldásokat kínálni a pedagógusoknak,így nekünk, 

zenetanároknak is. Az írás a Burnout szindróma Herbert J. Freudenberger általi 

definíciójával kezdődik, majd kitér egy, a kőbányai Harmat u-i általános iskola egyik 

pedagógusának, Gerstenbein Juditnak, az intézményben végzett kutatására,melyet saját 

tanártársai között végzett a kiégés témájában. 

 

Herbert J. Freudenberger 

 

Eredményeit publikálta az Osztályfőnökök Országos Szakmai Egyesületének internetes 

kiadványában. A kutatás jól tükrözi a jelenlegi magyar  körülményeket. A megkérdezett 

tanárok megítélése szerint a legerősebb stressz faktorok (amelyek Freudenberger szerint 

egyértelműen a kiégés legfőbb okozói)a következők voltak:1:alacsony fizetés,2:a 

tanítást zavaró diák,3:konfliktus a kollégákkal,4:a pihenésre szánt idő 

rövidsége,5:iskolai ünnepély szervezése. A cikkben egy számomra nagyon elmés 

gondolat található, mely Bagdy Emőke szájából hangzott el és a következőképp szól: 
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„A pedagógus szakma személyiségfogyasztó szolgálat. Magányos foglalkozás,a nevelő 

felnőtt társak nélkül,elkülönülten végzi a tanítás munkáját.”Az írás ezek után tér rá a 

lehetséges megoldásokra. Réz Lóránt ezen a ponton ajánlja az olvasó figyelmébe a 

Trefort kiadó gondozásában 2007-ben megjelent kötetet. A Pedagógusok a 

pedagógusoknak elnevezésű sorozatban,az Új utak a zeneoktatásban – A fizikai 

gondozás eszméjének térhódítása a zenében és az általános oktatásban c. 

tanulmánykötet dr. Pásztor Zsuzsanna szerkesztésében látott napvilágot. A kötet 

lényegében a fentiekben taglalt problémákra ad átfogó választ és nyújt remek 

alternatívát, mellyel a zenetanárok eredményesebbé tehetik munkájukat, egyúttal 

megújíthatják erőforrásaikat,sőt a rájuk bízottakét is!Ezekből kitűnik,hogy a cikk 

elsősorban a tanárok által említett 5 stressz faktor közül a”pihenésre szánt idő 

rövidségére”fókuszál, erre próbál meg válaszokat adni- első sorban a kötet ajánlásával- 

preventív jelleggel, a Burnout szindróma megelőzésére. A megelőző funkciót a dr. 

Kovács Géza nevével fémjelzett Kovács-módszer jelenti, amely az egészségmegőrző és 

a munkaképesség-fejlesztés jótékony hatásairól ismert.  

 

A kötetben helyet kap még számos szaktekintély írása is a témában. Majd a 

szerző Réz Lóránt fűz néhány gondolatot a kötetben leírtakhoz, kiemelve a mozgás 

fontosságát,valamint a táplálkozási szokásaink felülvizsgálatát. 
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Reflexió:Végezetül szeretnék reagálni néhány mondatban a cikkben leírtakra. 

Az általam megfogalmazottak semmiképpen sem tekintendők kritikának, inkább 

amolyan tapasztalatokból táplálkozó észrevételeknek szánom e néhány gondolatot. Úgy 

gondolom, hogy a stresszhelyzeteknek valóban igen negatív szerepe van a 

tanári,zenetanári kiégéssel kapcsolatban. Ezek helyes kezelése létfontosságú. Szó 

szerint értem ezt, mivel a stressz az „egyszerű”kiégésnél sokkal nagyobb galibákat 

képes okozni.(értem ez alatt a mindenki által jól ismert rettegett betegségeket is, 

melyeknek az előidézésében  is igen komoly szerepe van a stressznek) Nagyon 

fontosnak tartom megjegyezni,hogy a le nem vezetett stressznek! Hiszen stressz 

mindenkit ér, sőt az életünk egyik igen fontos része!A stressz vált ki belőlünk védekező 

mechanizmusokat,melyek megléte nélkül akár az életünk is komoly veszélybe kerülne 

bizonyos szituációkban. Úgy gondolom,hogy a gond nem a stresszel van tehát,hanem a 

le nem vezetett stresszel!Természetesen a pedagógus kollégák által a cikkben 

megnevezett mind az öt ponttal messzemenőkig azonosulni tudok,ám úgy érzem ezek 

közül-mivel a leghatékonyabban és leggyorsabban ezt tudjuk orvosolni- a „pihenésre 

szánt idő rövidsége” fejezettel érdemes foglalkozni. Rögtön hozzátenném rövid 

kiegészítésemet,mivel úgy érzem így teljes a definíció:”A pihenésre és 

SPORTOLÁSRA szánt idő rövidsége.”(esetlegesen nem megléte!)De hogyan oldható 

meg ez, ebben a rohanó, valóban„stresszes”világunkban?Elsődlegesen nagyon ügyes 

időbeosztást kíván. A passzív pihenés élettanilag elengedhetetlen fontossága 

mellett,szeretném hangsúlyozni az aktív pihenés rendkívüli fontosságát is. Úgy 

gondolom az intenzív mozgásra való nevelésre már egészen kicsi zeneiskolásoknál 

óriási hangsúlyt kell fektetnünk!Ki kell alakítanunk bennük az igényt(szinte belső 

kényszert!), hogy rendszeresen eddzék a testüket,hogy a későbbiekben akár zenei 

pályán tanulnak tovább, akár nem,egészséges felnőttekké váljanak, illetve meg tudják 

őrizni egészségüket. Mindezek mellett a mozgást és az aktív sportolást, soha sem késő 

elkezdeni,újrakezdeni!Hadd hozzak ide egy személyes példát. Szakiskolai klarinétos 

növendékként aktívan sportoltam. Olyannyira,hogy az Elektromos SE utánpótlás 

csapatában kézilabdáztam. A sok elfoglaltság és a komoly sérüléstől való félelem, végül 

abbahagyatta velem az aktív sportot. Következtek a felsőoktatásban eltöltött évek,és a 

mozgás egyre inkább a háttérbe szorult. Na, nem az iskola „hibájából”pusztán 

lustaságból,rossz időbeosztásból adódóan. Diplomám évében 68 kg-os 187cm 

fiatalember voltam. A zenekarban töltött évek alatt ez 98-ra(!)duzzadt. Hosszú időnek 
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kellett eltelni, és mindenféle látens betegségeknek kellett felrémleni,hogy rájöjjek:ez így 

nem mehet tovább, és újra az aktív sport felé fordultam. Az eredmény minden 

szempontból megdöbbentő. A hangszeremmel való kapcsolatom új irányt vett. Soha 

nem látott mennyiségű levegő áll a rendelkezésemre,a színpadképességről nem is 

beszélve. A zeneiskolai munkámban is igen nagy segítségemre van a sport,mivel 

frissebben kipihentebben tudok a növendékeimnek órákat tartani, valamint a 

koncentrációs képességemet is pozitívan befolyásolja. Nem mellesleg szólva 2 éve 

mindenféle „nyavalya”nagy ívben elkerül. Hangsúlyozom,hogy az én általam bejárt út 

csak egy a sok közül,a jó közérzet,és egészségi állapot eléréséhez,fenntartásához 

számos egyéb út vezet. A lényeg,hogy korra és nemre való tekintettel mindenki 

megválaszthatja,hogy az aktív mozgás/itt tartom lényegesnek hangsúlyozni, hogy csakis 

a teljesítménykényszer mentes mozgás jöhet szóba!/mely formáját 

választja,egészségének és zenei munkaképességének megőrzésére vagy akár fokozására. 

Mindezt csakis azért írtam ide,hogy személyes példámmal próbáljam meg demonstrálni 

és egyben ösztönözni a korombéli és akár az idősebb kollégákat arra, hogy soha sem 

késő az aktív mozgást elkezdeni, hiszen az általam említett jótékony hatásai mellett akár 

a Réz Lóránt cikkében említett fenyegető kiégés ellen is sikerrel vehetjük fel általa a 

harcot! Az erőteljes testben a lelkünk is sokkal erősebb! 

 

Spitzer Gábor 

Miskolc, 2016. április 15. 

 

Felhasznált források: 

www.13kerzeneiskola.hu (internetes elérhetőség) 

XIII. kerületi Zeneiskola 1952-2002 (jubileumi kiadvány) 

Bevezetésben használt idézet: Saját diplomamunka 1997-ből 


