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A Budai Képző Fennállásának  
150. évfordulója

az ELTE Tanító- és Óvóképző Kar Ének-zenei Tanszéke,
az ELTE TÓK Hagyományőrző Alapítványa

és az Óvó- és Tanítóképzők Egyesülete rendezésében tartottak
Zenepedagógiai Konferenciát

Dr. Márkus Éva egyetemi docens az intézmény dékánja, mondott meg-
nyitó beszédet, visszaemlékezve a nemes intézmény 150 éves múltjára. 

Kedves Tanszékvezető Úr, kedves Vendégeink, kedves Kollégák!

Szeretettel köszöntöm Önöket az ELTE TÓK immár  hagyományos, 
9. Zenepedagógiai Konferenciánkon.

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Tanító- és Óvóképző Kara fon-
tos évfordulót ünnepel ebben az évben. Budán, 1869 novemberében 
kezdte meg működését jogelődünk, az első állami tanítóképző. Az álla-
mi tanítóképzők alapítását 1868-ban a kötelező népiskolai közoktatásról 
rendelkező törvény írta elő. Az állami tanítóképzés kezdetének 150. év-
fordulója összeköthető egy másik évfordulóval: 60 éve, 1959-től vált a 
hazai tanítóképzés felsőfokúvá. 

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Tanító- és Óvóképző Karának, 
illetve jogelődeinek 150. évfordulója, valamint az Eötvös Loránd Tudo-
mányegyetemhez való csatlakozásunk közelgő 20. évfordulója alkalmá-
ból egy 2018 tavaszától egészen 2019 végéig tartó kari rendezvénysoro-
zatot szervezünk. Ez a mai esemény is a 150. évfordulót ünneplő ren-
dezvénysorozat része. 

150 éve, 1869 novemberében nyílt meg a budai képző a Krisztina-
városban. A képzés akkor 10 tanulóval és 5 tanárral indult. A krisztina-
városi épület 2 év után szűk lett, és a képző a Várba költözött. A népok-
tatási törvény határozta meg az első években a tanítandó tárgyakat, 
melyek között ott találjuk már az 1869-es óratervben az Ének- és zene-
tant. A Rajzolás és szépírás nevű tárggyal együtt a Művészeti tárgyak 
tantárgyblokkban szerepelt heti 14 órával a képzés ideje alatt, ami  
a legmagasabb óraszám volt az összes tantárgy között. Összehasonlítás-
képpen: 1 órával kevesebb, 13 órája volt a Nevelési tárgyaknak: a Neve-
lés- és oktatástannak, az Oktatási módszertannak és a Tanítási gyakor-
latnak. Az összes heti óraszám pedig 93 óra volt a képzés ideje alatt, 
tehát 15%-ban voltak jelen zenei tárgyak. Az intézet felszerelése a kez-
detekkor zenei vonatkozásban 5 zongorából, 5 néma zongorából, egy 
orgonából és 50 hegedűből állt.
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Visszatérve a jelenbe, kilencedik zenepedagógiai konferenciánk ve-
zértémái a kodályi gondolatok értékről, pedagógusi felelősségről. Ha 
megnézzük az új, 2018-ban nyilvánosságra hozott NAT tervezetet, az 
ének-zenéről ezt olvashatjuk: „A zeneoktatás általános célja, hogy olyan 
ismereteket adjon és olyan képességeket fejlesszen, amelyek a nem zenei 
pályára készülő gyermekek számára is hasznosak lesznek az életben. 
Ettől a céltól vezérelve a kifejezetten zenei pályához szükséges elméleti 
tudás elsajátítása helyett a hangsúly az aktív zenei tevékenységeken és a 
személyiségfejlesztésen van. Az iskolai ének-zene tanítása Kodály Zoltán 
alapelveire épül, ennek megfelelően az aktív éneklést és zenélést helyezi 
előtérbe.” – Akárcsak 150 éve, a kezdeteknél.

A NAT tervezet így folytatódik: „Az aktív zenei tevékenységek, mint 
a különböző zenei események látogatása és zenei projektekben való  
részvétel, segítik az adott zenei élmény elmélyülését, az önkifejezés és 
kreativitás fejlődését. A zenén keresztüli személyiségfejlesztés feladata az, 
hogy teret adjon az empátia és a kritikus gondolkodás kialakításának, 
melynek során a tanulók képesek lesznek a művészi gondolatok és az 
őket körülvevő hétköznapi világ közötti kapcsolatok meglátására, vala-
mint az eltérő látásmódok megértésére és elfogadására.” Szép és fontos 
pedagógusi feladatokat ezek!

A „Tündérkert vagy pusztaság?” elnevezésű konferenciához jó szóra-
kozást, szakmai feltöltődést kívánok!

„TÜNDÉRKERT VAGY PUSZTASÁG” 
„Mi lesz a jövő? Tündérkert vagy pusztaság? Rajtunk áll. Utóvégre lehet 

élni zene nélkül is. A sivatagon át is vezet út. De mi, akik azon fárado-
zunk, hogy minden gyermek kezébe kapja a zene kulcsát s vele a rossz 
elleni talizmánt, azt akarjuk, hogy ne úgy járja végéig útját, mintha siva-
tagon menne át, hanem virágos kerteken. (Visszatekintés I., 56.o.)

Kodály Zoltán gondolatai adták a konferencia vezértémáját értékekről 
és a pedagógusi felelősségről. 

2019. január 24-én reggel 9 órakor már zsúfolásig megtelt az ELTE 
TOK díszterme érdeklődéssel várva a gazdag programmal meghirdetett, 
hagyományosan megrendezésre kerülő, immáron kilencedik Zenetör-
téneti egész napos konferenciát. 

Dr. Döbrössy János tanszékvezető egyetemi docens, köszöntötte a 
megjelenteket, majd zeneszóval indította a konferenciát zongorához ül-
ve Asztalos Bence hegedűművész közreműködésével, Pachelbel: Canon 
kis darabját adták elő.

Ezt követően valamennyi jelenlévő részese lehetett a muzsikának, Bán 
Vera vezetésével a Közös ének során. Itt jegyezzük meg, hogy a Közös 
ének, állandó programként szerepelt a konferencián 2-3 szöveges  
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előadást követően, mindig más irányításával, változatossá és hangula-
tossá téve, nemcsak hallgatóként hanem közreműködőként is a jelenlévő 
nagyszámú érdeklődő közönséget.

Dr. Kismartony Katalin egyetemi docens le-
vezető elnök irányította a mozgalmas, gazdag 
programot ami így az időbeosztásnak megfele-
lően remek egymásutánban következett. 

Az első előadáshoz már egy kis gyermekcso-
port érkezett, 2-3 osztályos gyerekek akik szép 
rendben leülve várták a szereplésüket. 

Kodály HUB címen a Liszt 
Ferenc Zeneművészeti Egye-
tem és Kodály Intézetének in-
novatív, digitális zenepedagó-
giai fejlesztéseinek területét 
vázolta fel előadásában Mol-
nárné Mádi Beáta, az ELTE 
Gyertyánffy I. Gyakorló Álta-
lános Iskola ének-zene tanára, 
amihez a gyerekek énekek és 
mozgása társult.

(Az előadás anyagát a Kitekintés 
rovatunkba közöljük (52–54. o.), 
így kapcsolatot teremt az e témá-
ban decemberben rendezett 
Nemzetközi szimpóziummal. Az 
arról tartott beszámolót is ott 
közöljük.) 

A művészet világába – zon-
goramuzsika, költészet, festé-
szet – varázsolt el bennünket  
Dr. Szesztay Zsuzsa zongora- 
művész, egyetemi adjunktus  
előadása. Egy többnyire ismeret-
len francia zeneszerzőről szólva  
elevenítette fel saját emlékeit. 

Franciaországban ismerte 
meg Emmanuel Chabrier (1841–
1894) francia zeneszerző zongora-
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műveit. A sokszínű érdekes zene olyannyira 
felkeltette érdeklődését, hogy kutatásai to-
vábbterjedtek személyiségére, életére, a szim-
bolikus költészet, az impresszionista képző-
művészet, a francia boulvardok bohém han-
gulatára mely mind összefonódik Chabrier 
zenei világában.

Ifjú korát civil pályán töltötte, az avant-
garde mozgalom jelentette számára az ellen-
pólust. Barátságba került a legtöbb íróval, 
festővel, Eduard Manet készítette róla a híres 
portrét. 

1880-tól remekművek sorozatát komponálta. Ő maga rendkívül vir-
tuóz játékos volt. Első fontos zongoraműve az Imrpomtu, melyet tanít-
ványának Manet feleségének ajánlott, és Camille Saint-Saens mutatott 
be 1877-ben. A műben az improvizativ jelleg, az ötletekben tobzódó 
ritmikusság, hajlékony dallamrajzolás és meglepő harmóniakezelés öt-
vöződik. – Szesztay Zsuzsa ügyesen alakította előadását, közben néhány 
festményt vetítve és megszakítva kétszer, részletet mutatott be a műből, 
végül befejezésként adta elő az Impromtu-t – kiváló technikával, mély 
átérzéssel. 

Vidám kis gyermekcsoport vonult a terembe – első osztályosok – fu-
rulyával a kezükben, ünnepélyes öltözetben. Elfogódottság nélkül mu-
tatták be tudásukat, tanítójuk Mihalovics Csilla remek irányításával. 
Éneklés, zenehallgatás, tánc minden szerepelt tarka játékfűzésükben.  
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A művészetek kapcsolódását, 
a mese jelentőségét, a zongora 
hangját, a festészet képi meg-
nyilvánulását tárta a gyermekek 
elé Simon Izabella zongoramű-
vész, műsorvezető, szóra bírva a 
gyermekeket érzelmeik megnyil-
vánulására, véleményük kimon-
dására. Különösen kedves vála-
szok érkeztek, példát mutatva, 
miként lehet megnyitni a gyer-
mekek érzelmi világát.  

Dr. Pécsi Rita, pedagógus, karvezető, nevelés 
kutató, óriási szellemi forrással és gyakorlattal 
rendelkezik mind e témában. „Annyira szeretik 
a gyerekek…” címmel jelzett előadásában az ér-
tékek jelentőségéről beszélt, sok példával színe-
sítve, hogy miként közvetítsük a valódi értéket 
a ránkbízott ifjak felé. Kodály gondolatait idézve: 
„A gyermeknek a legjobb is csak éppenhogy elég 
jó.”Remek előadóként, bűvölte a hallgatóságot.

Egy kis külföldi példát tárt hallgatósága elé  
Szelei Nikoletta doktorandusz tanító, óvodape-
dagógus, angoltanár, aki Anglia, Finnország, 

A hangképzésre is sort kerítettek, egy könnyű gyermekdalt furulyán 
megadott egyre magasabb hangon elkezdve, egyre tisztábban tudtak 
énekelni, ami fontossága mellett a gyerekek számára is igaz örömet je-
lentett. 
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Portugália iskoláiban ismertette és tanította a különböző nemzetek da-
lait. Érdekes volt hallani, miként lehet valóban összekötő nemzetközi 
kapcsolat már gyerekkorban az ének, közösség alakító szerepében.

Bár más jelleggel, mégis így e témához kapcsolódott: „A közös ének-
lés mint élménypedagógiai eszköz” Várallyay Katus előadásában.

A konferencia műsor összeállítása jól teljesítette kitűzött célját, továb-
bi sok zenei példával és előadással illusztrálva, hogy „virágos kerteken” 
haladjanak gyermekeink. Említsük a további közreműködőket: Kővári 
Eszter Sára éneke Peltzer Ferenc gitárkíséretével. Dr. Asztalos Bence té-
mája: Zenei nevelési tevékenység egy nagyzenekar működésében. Laka-
tos György fagottművész „Játékos dallam” bemutatója. Kovács Zoltán 
zeneszerző, egykori tanulója a Marczibányi téri Kodály iskolának, saját 
ifjúkori kórus élményeire emlékezve komponálja műveit, fontosnak tart-
va, hogy a kortárs zeneszerzők minél több értékes kórusművel ajándé-
kozzák meg gyermekeinket, a mai ifjúságot.

Kerekasztal beszélgetés zárta a kilencedik zenepedagógia konferencia 
programját.

Márkusné Natter-Nád Klára

Kerekasztal beszélgetés

Döbrössy János tanszékvezető
Kérdezők: Kismartony Katalin, Hegedűsné Tóth Zsuzsanna, Bánki Vera


