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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
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A kerekasztal beszélgetés öt résztvevője – akik a konferencia előadói 
és művészvendégei voltak – a zenepedagógiai rendezvény központi gon-
dolatához, a „Tündérkert vagy pusztaság?” azaz értékes (zene) és a giccs 
közötti kérdésekre keresték a lehetséges válaszokat. 

 A meghívottak közül: dr. Asztalos Bence, hegedűművész, operaéne-
kes; Kővári Eszter Sára énekművész, kisgyermeknevelő; Lakatos György, 
Liszt és Bartók-Pásztory-díjas fagottművész, ifjúsági zenei program szer-
vező, műsorvezető; Várallyay Katus, a Jazzation együttes alapítója és 
vezetője – előadóművészi és zenei ismeretterjesztő programok tapasz-
talataira támaszkodva –, Kovács Zoltán pedig a zeneszerzői alkotómun-
ka felől közelítette meg a problémák lehetséges megoldásait.  

Elsőként az Ének-zenei Tanszék oktatója, Hegedűsné Tóth Zsuzsanna 
arról kérdezte a vendégeket, hogyan tudják megszólítani a hallgatóságot, 
a „mai gyerekeket” és azokat, akik nem a komolyzenén nevelődtek? Mi 
a titok, amivel megérintik a közönséget? 

Lakatos György az őszinteséget, a tudáshoz szükséges gyakorlás szi-
gorú napirendjét, valamint a színpadi lét felelősségét emelte ki.  A mel-
lébeszélést a gyerekek azonnal észreveszik, éppen ezért az őszinteség és 
a felkészültség elengedhetetlen. Kővári Eszter Sára véleménye szerint a 
természetesség és a hit abban, amit csinálunk együttesen teszik hiteles-
sé a pedagógust és az előadóművészt. Várallyay Katus a változás és az 
alkalmazkodás jelentőségére hívta fel a figyelmet. A zene az improvizá-
ció kiváló alapanyaga, amellyel a gyerekeket meg lehet szólítani. Kiemel-
te, hogy nincs „mai” gyerek, és a gyökerekhez való visszafordulás sok-
szor többet ér, mint a technológiai változások feltétlen követése. Asztalos 
Bence szerint az a legfontosabb, hogy a tanár és a művész az állandó 
megújulás és változtatás mellett élvezze, amit csinál. Abban mindany-
nyian egyetértettek, hogy az előadás kezdete nagyon fontos, ami szólhat 
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akár egy osztálynak vagy egy koncert közönségének, meghatározó a 
későbbiekben. Éppen ezért erre különösen oda kell figyelni. Tudakozód-
ni kell előre a korosztály, a terem mérete és a közönség létszáma felől. 
Ezek mind befolyásolják, hogy az előadó hogyan és mit ad át a közön-
ségnek. 

Bánki Vera, a Tanszék docense látszólag ellentmondásos problémáról 
kérdezte a vendégeket. Milyen hozzáállással lehet megközelíteni egy 
olyan zenét, amelyet nem ért és kedvet sem érez hozzá a befogadó? Le-
het-e a „nem tetszik” zenét megszerettetni? 

 Kovács Zoltán zeneszerző kiemelte a kortárs zene iránti fogékonyság 
és nyitottság fontosságát. Az előzmények megismerése elengedhetetlen 
az új megértéséhez és befogadásához.  Az énekhanggal való bánásmód 
a zeneszerző számára különösen kötöttséget jelent, éppen ezért a gye-
rekkórusok számára írt kortárs zene kezd visszatérni a zene ősi elemei-
hez. Lakatos György szerint nem baj, ha nem minden zene tetszik. Sőt, 
nem kell minden zenének tetszenie.  Az interpretáció azonban nagyon 
is számít a kortárs zene befogadásában. Kővári Eszter Sára, aki opera-
énekesként kisgyermeknevelő képzettséggel is rendelkezik a kis kortól 
történő nevelés jelentőségét emelte ki. Ha egy kisgyermek megtapasz-
talja, hogy akár a zörejekből is lehet zenét kihallani, akkor az „elvadult” 
kortárs darabokat is képes később befogadni. A hallgató bátran hozzá-
tehet az elhangzottakhoz, saját gondolatokat, érzéseket álmodhat a mű 
mögé.  

A hallgatóság körében is több kérdés felmerült. A magyar nyelvű, 
hagyományos dalok szembeállítása az angol pop dalok és a jazz impro-
vizatív nyelvezetével fontos kérdésnek bizonyult. Várallyay Katus a 
Jazzation együttes alapítója előadásában videofelvételről ízelítőt adott 
10-12 éves gyerekeknek készült workshop-ról. Ehhez kapcsolódva merült 
fel a kérdés az értékes és a könnyen népszerűvé tehető zenei foglalkozá-
sok között. Várallyay Katus tapasztalata alapján talán mindig is lesz 
szembenállás a jazz és a komolyzene képviselői között, pedig véleménye 
szerint nem olyan éles a határ a műfajok között, mint ahogy azt gondol-
nánk. Az improvizáció felszabadító hatással lehet a kamaszok számára, 
gátlásokat szabadíthat fel, újra kedvet adhat az önfeledt énekléshez. 

A kerekasztal beszélgetés során szóba került a kortárs zeneművek 
iránti érdeklődés. Hogyan kerülhet ki a mű a zeneszerző holdudvarából 
és válhat elérhetővé mások számára is? Kovács Zoltán zeneszerző vála-
szában kitért a versenyekre, ahol a mű bemutatását követően a kiadók 
is megjelennek a kiadott kottákkal. A lemezkiadások több esetben egy 
iskola kórusának kezdeményezésére születnek meg, ami valóban lehet 
kissé belterjes, de a művek későbbi megismerése és repertoárra tűzése a 
szélesebb kör számára is lehetséges.

A különböző zenei műfajok közti eligazodás, a széles palettából  
történő megfelelő választás a tanítókat különösen érzékenyen érinti.  
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Lakatos György kifejtette, hogy a felnőtteknek nagyon fontos lenne ér-
deklődniük és ismerniük azokat a zenéket, amiket a gyerekek szeretnek. 
Ebből kiindulva lehet terelgetni őket a számukra értékes felé, de adott 
esetben az sem tragédia, ha az értéktelent is hallgatják. Asztalos Bence a 
konferencia egyik előadásán elhangzott mondatra irányította a hallga-
tóság figyelmét: nevelési rendszerünk demokratikus legyen. Ebbe az 
irányba lehetne/kellene oktatási rendszerünknek változni, változtatni. 
Várallyai Katus hasonló gondolattal csatlakozott ehhez. Elmesélte, hogy 
nemrég a Jazzation együttessel egy Tisza menti kis faluban, egy több-
szörösen hátrányos helyzetű gyerekeket oktató iskolában tartottak fog-
lalkozásokat. A jazzt magyarul énekelték a gyerekeknek, ami bizonyítja, 
hogy a nyelv-dilemma áthidalható és sok mindennek helye van a zenei 
nevelésben. Kővári Eszter Sára is egyetértett azzal a véleménnyel, hogy 
a gyerekeket színes palettáról kell megkínálni. Többféle zenét – klasszi-
kus, kortárs, jazz – érdemes megmutatni akár már óvodás kortól, és ha 
azt őszintén, hitelesen és szeretettel művelik az előadók, akkor a gyere-
kek is szívesen részt vesznek benne. 

Ehhez a gondolatmenethez kapcsolódva kért szót egy hallgató, aki 
saját oktatói tapasztalata alapján hiányolja azokat a módszertani eszkö-
zöket, amelyek segítségével nyitni lehetne az új irányzatok felé. Egyelő-
re saját belátása szerint próbál a kodályi elvek mentén megszerzett zenei 
nevelés mellett új utak felé is elindulni. De ez nem könnyű, és nagy se-
gítség lenne, ha konkrét módszertani ötletek és útmutatások állnának 
rendelkezésre.

Tanároknak, tanítóknak és óvodapedagógusoknak egyaránt nagy 
felelősség, hogy értékes zenével táplálják a jövő generációját. Azokat az 
iskolásokat és felnőtt hallgatókat sem szabad lenézni, akik más zenén 
nevelődtek és számukra az a természetes. Ki kell tartanunk a saját zenei 
neveltetésünk alapján kiforrott értékrendszerünk mellett, és türelemmel 
kivárni, amíg nyitottá és befogadóvá válnak tanítványaink. 

 A kerekasztal beszélgetést Asztalos Bence fejezte be az idős Richard 
Strauss szavait idézve, aki a korában meglepően népszerű, dallamossá-
gáról híres Arabella operájának bemutatása utána következőket mond-
ta: „Nem gondoltam volna, hogy a giccs lesz az, amivel sikert érek el.” 

Kismartony Katalin egyetemi docens, a konferencia moderátora és fő 
szervezője megköszönte a meghívott művészek inspiráló, több álláspon-
tot ütköztető gondolatait. Zárszóként visszautalt Döbrössy János tanszék-
vezető szavaira, aki nyitó beszédében a konferencia célkitűzését hang-
súlyozta: 

„Sokféle út van, és ebben a sokféleségben kell megtalálnunk a saját 
utunkat.”  

Szesztay Zsuzsa


