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„KODÁLY hub” 
„Nem a tudásban van a boldogság, hanem a tudás megszerzésében.”

(Edgar Allan Poe)

Szeretettel köszöntök Mindenkit ezen a konferencián. A ránk jutó idő-
sávban 2 megújulást segítő anyaggal ismerkedhetnek meg a mai alka-
lommal. Az egyik egy szakmai, zenei anyag, a „Kodályhub” a másik 
pedig egy okos táblán illetve okos táblán és tableteken is működtethető 
projekt, amely eszközként bevetve újabb és újabb gyerekek számára te-
heti még vonzóbbá az ének-zene órákat, ez pedig a „Megérint a zene”.

Azt gondolom, amikor ismerkedünk valamivel akkor minden aprónak 
tűnő részletre szeretnénk magyarázatot kapni. Én legalábbis is így va-
gyok ezzel. A „Kodályhub” elnevezést már többször hallhattunk a mai 
alkalommal, de talán némi magyarázat mégsem árt az elnevezéshez.   
A „HUB” kifejezés jelentése:

• „csomópont, középpont, súlypont”
• egy számítógépes fogalom meghatározása, leegyszerűsítve: „a gép 

egyik csatlakozóján érkező adatokat továbbítja az többi csatlakozója felé.” 
Az elnevezés iránymutató, benne a szándék, az út kijelölése és cél 

együtt van jelen. A projektet életre hívói tudták ezt:
• a projekt vezetői: Nemes László Norbert (kecskeméti Kodály Zoltán 

Zenepedagógiai Intézet ) a projekt szakmai vezetője,
• Furka Beáta:  a projekt fő koordinátora, menedzsere.
• és Handler András, karvezető, informatikus és designer.
• A „Kodályhub”: Sing. Learn. Share. (Énekelj-Tanulj-Add tovább) 

elnevezésű projekt egy szakmai együttműködésből indult ki, három ve-
zető európai zenei egyetem közreműködésével, ezek:

• a budapesti Zeneakadémia 
• a skót illetve
• a hágai Királyi Zeneakadémia.
• ezenkívül 3 partnerintézmény bevonásával 

A Skót Ifjúsági Kórusok, a Holland Ifjúsági Kórusok és a Kós Károly 
Általános Iskola pályázott a Zeneakadémia az Európai Unió Erasmus+ 
Stratégiai Partnerségi programjánál. 

A fejlesztés egyik fő szakmai részét a Magyar Tudományos Akadé-
miával összefogásban folytatott szakmódszertani kutatása adja. A MTA-
LFZE Aktív Zenetanulás Kutatócsoportja az általános iskolai keretek 
között zajló ének-zene tanítás lehetséges transzferhatásait vizsgálta. 

A kutatócsoport az élményszerű zenei nevelés megvalósítását tűzte 
ki céljául, ennek érdekében két mozgásra alapozott zenepedagógiai mód-
szert dolgozott ki az alsó tagozatos évfolyamok számára.

– Az egyik modell a „Kreatív énekes-mozgásos játékok az általános 
zenei készségek és – képességek fejlesztésére” elnevezésű –. A modell az irá-
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nyított, zenét követő mozgásra alapoz – ebben a tekintetben Dalcroze   
zenepedagógiai elveihez közelít. A mozgás az adott zenei tananyag  
tanulása folyamatában először a tanári mintát követi, amely a záró sza-
kaszban a gyerekek saját koreográfiájává alakul.  

– A másik modellben Kokas Klára zenepedagógiájának adaptációja 
történik az általános iskolai ének-zene tantárgyba. Ez a módszertani in-
nováció a dinamikus énekzene-tanulás modell elnevezést kapta. A modell 
arra törekszik, hogy a zenei írás-olvasástanítás szokásos, reproduktív for-
máit összekapcsolja a zenei képességek gyermekközpontú fejlesztésével.

Ehhez ad további segítséget zenei anyagának mozgáselemekkel kiegé-
szített dalanyagával a „Kodályhub”. A „Kodályhub” felülete december 
15-től működik, a magyar nyelvű változata még fejlesztés alatt, de ha-
marosan ez is elérhető lesz.

A „Kodályhub” valójában nem más, mint egy zenetanároknak létre-
hozott digitális zenei tudásközpont, ahol az énektanárok kedvükre válogat-
hatnak szakmai anyagot – dalokat vagy zenehallgatási anyagot – tanórá-
ik megtervezéséhez. Akár munkahelyi, akár otthoni körülmények között. 

A Zeneakadémia új fejlesztése emellett a világ bármely pontjáról el-
érhető az internet használatával. A zenei anyagok a kodályi pedagógia 
elveit követik, az ének-zene tanárnak lehetőséget adnak a hétköznapok 
énekóráit színesíteni, illetve az adott pedagógiai célt a válogatott dalok-
kal megvalósítania ének óráin, az általa tanított tanulók életkorához 
válogatva. Európa vezető zeneakadémiáin felismerték, hogy a jólképzett, 
karizmatikus tanárok meghatározó alakjai a 21. század ének-zene okta-
tásának. Természetesen, ugyanígy volt ez korábban is. 

Régen is használhattak változatos oktatóanyagokat a pedagógusok, hi-
szen a kiváló tudás birtokában lévő kortársaik létrehozták azokat az anya-
gokat, tankönyveket, köteteket, füzeteket, amelyeket nemcsak ők, hanem 
a ma ének-zene tanárai is használnak. Ezeket természetesen nem veti el a 
zenepedagógia innovatív fejlesztése sem, csak szeretné meg újítani azokat 
az eszközöket amelyekkel talán még színesebben vihető közelebb a ma 
gyermekéhez ez a tudás. Ugyanakkor bővítve a zenei anyagot, egy bővebb 
zenei kincsesládát is megteremt, hogy a 21. század ének-zene tanára fele-
lősséggel beemelve oktatási folyamatába e dalokat, hogy egy gazdagon 
árnyalt kultúra megismertetésével bocsássa útra tanítványait. 

Mert a digitális fejlődés új lehetőségeket teremtett a ma tanárainak. 
A pedagógus személyes varázsa, felkészültsége tovább is rendkívül fon-
tos az oktatásban, de a digitalizáció ide is begyűrűzött, s a rendelke zésre 
álló új eszközök használati lehetőségei változásokat generálnak az ének-
zene tanításában is. A változások pedig új módszereket tesznek lehetővé 
és újabb utakat nyithatnak meg előttünk.  

Napjainkban a tanári kompetenciák között ott szerepel a digitális 
kompetencia, ami elvárás a minősítésre készülő tanárok számára. Ha ez 
több, mint hogy kivetítek egy dalt vagy kottát, akkor valójában máris 
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többet tesz a pedagógus abba az irányba, hogy akár tanítóként, akár 
tanárként, beépítve ezek használatát, mindennapi munkájába, egy tény-
legesen jelen lévő tanári kompetencia birtokosa lehessen! 

A platformra természetesen minden zenei anyag tesztelve, ellenőriz-
ve került-kerül fel. Jelenleg 669 dalt tartalmaz a felület, a kedvére keres-
gélő, magyar, skót, holland, angol, ír, portugál, kínai nyelvű énekkel, 
művekkel találkozhat. Minden feltett dal elemzését szakmai értékelés 
előzi meg, amely nemcsak a dalok elemzését ellenőrzi, hanem a hozzájuk 
tartozó mozgásleírást is.

Ezek természetesen nem öncélú mozdulatsorok, hanem az adott dal vagy 
zenei részletek zenei jellemzőit erősítik. Továbbá céljuk a dal formájának, 
hangkészletének, dallammotívum ismétlődéseinek kiemelése, megerősítése. 
A hagyományos népi gyerekjátékok továbbra is ugyanúgy legyenek részei a 
hétköznapi oktatásnak, hiszen azok kultúránk alappilléreit jelentik. Nem 
kiváltani, hanem kiegészíteni szeretné e dalkincs a meglévőt. A helyes ará-
nyok megtervezése továbbra is a pedagógus kiemelt feladata kell legyen.

A „Kodályhub” oldal nyitófelületén alapvetően 9 rész különül el.  
Ebből a mi szempontunkból a mai alkalommal bemutatásra kerülő, 
Songbook rész, ami a dalanyagot tartalmazza.  

Összegzés:
Kodályi zenepedagógiai hagyományok és a digitalizált generáció.  

A híd a legfontosabb, amelyet közéjük kell illesztenünk és legjobb szán-
dékunk szerint átjárhatóvá tenni ezt az utat.

A lehetőséget kézbe adni! Az, már más kérdés ki mit kezd majd vele. 
Ezek az újítások, reményeink szerint nem elvesznek, hanem hozzáadnak 
az egészhez, a módszertan alapjain nem változtatva, kinyitnak olyan 
kapukat, amelyeken másokat is beengedhetünk. Korábban a kalocsai 
mintáról elképzelhetetlen volt, hogy a hagyományos felületeken kívül, 
(ruha, kendő, terítő stb.) megjelenjen, mégis a FORMA 1-es pilóták ru-
háján és sisakján köszönt vissza évekkel ezelőtt, Magyarországot képvi-
selve a nemzetközi színtéren. A zenei gyökereink megőrzése továbbra is 
feladatunk. Nem szabad csupán gyakorlattá egyszerűsíteni, mert csupán 
a  mögötte lévő tartalommal együtt válik autentikussá, s marad meg a 
jövő generációja számára úgy, ahogyan egyszer mi kaptuk! 

Szeretettel ajánlom a „Kodályhub”-ot minden érdeklődőnek, legyünk 
együtt, regisztrált ének-zene tanárok a nemzetközi közösségben, keres-
sünk kollégákat, legyünk aktív működtetői e felületnek, mind az angol, 
mind pedig a magyar felületen. 

Ehhez kívánok jó munkát Mindenkinek!
Molnárné Mádi Beáta Felhasznált anyag:

• Magyar fejlesztési központ anyaga
• Papageno internetes portál interjúja

Elhangzott az ELTE TÓK Zenepedagógiai konferencián – 2019. január 24-én


