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Kodály szellemi öröksége

„Mit kellene tenni? Az iskolában úgy tanítani az ének-zenét, hogy ne 
gyötrelem, hanem gyönyörűség legyen a tanulónak, s egész életére be-
leoltsa a nemesebb zene szomját…
Sokszor egyetlen élmény egész életre megnyitja a fiatal lelket a zenéhez.
Ezt az élményt nem lehet a véletlenre bízni: ezt megszerezni az iskola 
kötelessége.” Kodály Zoltán 1929-ben

Tisztelt Egybegyűltek! Hölgyeim és Uraim!
Köszönöm a lehetőséget, hogy gyakorló ének-zenetanárként, karnagy-

ként, iskolaigazgatóként szólhatok néhány szót az ének-zeneoktatás mai 
állapotáról, arról, hogy mit jelent a mai kor gyermeke számára Kodály 
Zoltán, mit jelentenek számunkra a „kodályi” gondolatok, az általa te-
remtett szellemi örökség. 

Kodály öröksége nekünk, tanároknak azt az oktatási filozófiát jelenti, 
melyet Kodály Zoltán az egyetemes és magyar kulturális gondolkodás 
kiemelkedő alakja, a magyarság egyik legnagyobb géniusza ránk ha-
gyott. Jelenti még azokat a fantasztikus pedagógusokat, elődeinket, akik 
ezt az oktatási filozófiát módszerré nemesítették, személyiségükkel, tu-
dásukkal, szakmaiságukkal, emberségükkel a gyermekek mindennapi 
kenyerévé tették. Az olyan rendkívüli erejű, elhivatott muzsikusokat, 
pedagógusokat, nevelőket, amilyen Katanics Mária volt.

A köszönet, a tisztelet és a hála tölti el szívünket, ha elődeinkre gon-
dolunk, akik mutatták az utat, hűen őrizték a mai gyermekek, kollégák 
számára ezt a szellemi örökséget, mely iránymutató a 21. század muzsi-
kusai, tanárai, nevelői számára.

Az előttünk haladók elhivatottsága tette lehetővé számunkra, hogy 
még ma is énekelhetünk. Hálát érzek, és köszönetet mondok mindazok-
nak, akik hűen őrzik Katanics Mária szellemi örökségét, hogy a jövő 
ének-zenetanárai tanulhassanak, és erőt meríthessenek gondolataiból. 
Mert a mi munkánk nem nyugodhat más alapokon, mint azon a szik-
laszilárd értékrenden, amit elődeink felépítettek számunkra. Még akkor 
is, ha a világ rohamtempóban változik körülöttünk, és egész más kihí-
vásokkal kell szembenézni, mint a „hőskorban” alkotóknak.

Mit jelenthet a mai kor gyermekei számára Kodály Zoltán? Mit jelen-
tenek a gyakorlatban számunkra a „kodályi” gondolatok, az általa te-
remtett szellemi örökség?

Természetesen elsősorban a mindennapi éneklést, a minőség iránti 
igényt, kitartó, és az emberi teljesítőképesség határát megközelítő mun-
kabírást. A vágyat új zenei csodák befogadására. Hogyan lehet ezt ma-
napság a gyerekek lelkébe becsempészni?
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Most ismét Kodályhoz fordulok: „Minden teendőnk egyetlen szóban 
foglalható össze: NEVELÉS” . Manapság egyre inkább a nevelés a kulcsszó. 

Érző szívű, boldog embereket csakis zeneközpontú pedagógiai 
szisztémával lehetséges nevelni, mivel a zene a legemocionálisabb 
művészet, hatása az emberi lélekre felbecsülhetetlen.” írja Bartalus Ilona 
iskolánk 50 éves jubileumi évkönyvében.

És ki tudja ezt megvalósítani? Kizárólag egy jólfelkészült tanár, olyan 
személyiség, aki az óráin nem is tanít, hanem leginkább varázsol. Aki 
képes egységbe foglalni módszertanában a mai gyerekek igényeihez 
igazodva a digitális eszközök használatát, a kooperatív tanulást, a 
hagyományos órai munkával. Aki képes olyan tempót tartani az órán, 
hogy a gyermekeknek egyetlen perce se maradjon arra, hogy kiessenek 
a varázslatból.

A zene megtapasztalására alapozza tanítási gyakorlatát, aki módszer-
tanában tevékenységközpontú, és nem külső befogadóvá degradálja a 
gyerekeket. Akinek az óráin középpontban van a játék, a kreativitás, az 
alkotásra ösztönzés.

Mit is mond Katanics Mária visszaemlékezéseiben?
„A háborús évek, a front, a romokból való feltápászkodás nem gátol-

ta a jó tanárokat, hogy következetesen végigvigyék a »kodályi« elveket. 
Nekünk a szolmizáció biztos támasz volt a kottaolvasásban, mert lelkes 
emberek értő kézzel irányítottak a gyönyörűségek felé”.
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Hát igen…, manapság másféle problémákkal kell szembenéznünk, de 
a lelkesedés, a hit, az akarat nem hiányozhat. Amikor bármilyen alka-
lomból ének-zenetanárok gyűlnek össze, rengeteg panaszt hallani az 
óraszámokról, a tantervről, a nem támogató igazgatókról, a lekezelő 
tanártársakról, a gyerekek hozzáállásáról, a szülők igénytelenségéről.

És ezek természetesen élő problémák, de a panasz nem old meg sem-
mit. Lehet, hogy nagyon egyszerűnek tűnik, de meggyőződésem, hogy 
ezek a problémák mind megoldásra találnak, amikor egy jó ének-zene-
tanár becsukja maga mögött a tanterem ajtaját, és együtt muzsikál az 
osztályával. Vagyis a hétköznapokban rejtőzik a titok. Amikor a zenei 
felismerések élményként szivárognak a gyerekek bőre alá.

Természetesen különbséget kell tenni a normál tantervű iskolák, és 
az emelt óraszámmal működő iskolák között. Hiszen könnyen beszélek 
én, az általam vezetett iskolába azért jönnek a gyerekek, mert a szüleik 
pontosan tudják, hogy gyermekeik egészséges fejlődése szempontjából 
mennyire fontos, hogy énekelni, zenélni tanuljanak. Kétségkívül ez óri-
ási előny. Magasabb az óraszám, a gyerekek valóban szeretnek énekelni, 
muzsikálni.

Minden tiszteletem és elismerésem azoké a kollégáké, akik a normál 
óraszámmal működő iskolákban hittel, lelkesedéssel képviselik a „ko-
dályi” elveket, és akár heti egy órában is képesek olyan varázslatot vég-
hezvinni a közös zenei tapasztalatok által, ami pozitív nyomot hagy  
a gyerekekben. És higgyék el, sokan vannak ilyenek. Szakértői munkám 
során gyakran találkozom elkötelezett, kiemelkedő munkát végző ének-
zenetanárokkal. Sajnos az ellenkezőjével is. Olyanokkal, akiken erőt vett 
a fásultság, a megkeseredettség. Ez a pedagógus attitűd, ének-zenetanári 
attitűd bizony nagyon káros, és ezzel a hozzáállással az ének-zeneiben 
is kudarcot vallana a kolléga.

Meggyőződésem, hogy a diák-generációt csak akkor van esélyünk 
megérteni, ha megpróbálunk az ő szemükkel látni. Ez pedig alapjaiban 
más, átalakulásra mindig képes szemléletmódot igényel tőlünk, peda-
gógusoktól. Az élet, a világ, a környezet változásai olyan tempóban 
zajlanak, melyekre gyakorlatilag lehetetlen időben reagálni. A tanulás 
és a tudás fogalma teljesen mást takar most, mint akár néhány évvel 
ezelőtt jelentett. A mi hajdani igazságaink és érveink ebben a rendszer-
ben alig működnek, fogalmaink egy része is elavulttá vált, eszközeink 
fogyóban vannak. Szinte napról napra kell újragondolnunk a pedagó-
giai, az ének-zeneórai munkát. Mindezt természetesen értékeink és 
hagyományaink megőrzése mellett. Azt gondolom, csak annak van 
esélye sikeresnek lenni a pályán, aki ebben a kihívást látja, és örömét 
leli a feladatban.

Azt érzékeltem, tapasztaltam, hogy egy jól felkészült ének-zenetanár 
az óráin, kóruspróbáin olyan mély érzelmi kapcsolatba kerülhet tanít-
ványaival, amely semelyik más műveltségterületet, tantárgyat tanító 
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kollégának nem adatik meg. Ez rendkívüli ajándék, de óriási felelősség 
is. Egy ének-zeneórán és a kóruspróbákon olyan művészeti kommuni-
káció zajlik diák-diák és tanár-diák irányokban, melyeknek alappillére 
a szavak és a tettek harmóniája, a rend, a fegyelem, a szakmai-pedagó-
giai tekintély, a kölcsönös tisztelet és alázat. Igen, alázat mindkét fél 
részéről!

Néhány gondolattal ezelőtt a minőség iránti igény kialakításáról ej-
tettem néhány szót. Ennek okán még egy gondolatot engedjenek meg 
nekem.

Időről időre felüti a fejét az a szemlélet, miszerint a tömegkultúra 
termékeit szükséges lenne beépíteni az ének-zeneórák anyagába, von-
zóbbá téve ezáltal a gyermekek számára.

Az én értékrendem szerint ez téves, és káros szemlélet. Az iskola, a 
pedagógus, különösen a zenepedagógus csak a legmagasabb értéket köz-
vetítheti. Az a gyermek, aki klasszikus értékrenden nevelkedett, helyén 
kezeli majd a tömegkultúra termékeit. Azt természetesen nem gondolom, 
hogy nem hallgatja akár nap mint nap, de egész biztosan megfelelő hely-
re helyezi majd az általunk kialakított értékrendjében.

Az elmúlt néhány percben segítségül hívtam Kodály Zoltán gondola-
tait, Katanics Mária szavait, most végezetül segítségül hívom a gyerekek 
gondolatait. Hogyan élik meg a közös muzsikálás örömét?

Az egyik:
„Összetartás, kitartás, örömzene, sikerek . Ilyeneket kéne írnom . Még-

is, ha kórusról van szó, elsőnek a jó társaság, sok utazás, és persze a közös 
cél jut eszembe . A közös cél, amiért küzdöttünk . Persze jók a sikerek is, 
de a cél elérése az, amiért együtt vagyunk . Eredményeinkre már csak fél 
füllel figyelünk .” (Fanton Bianka)

Egy másik:
„A kóruspróbákon mindig vidám a hangulat, mindenki felszabadult, 

és szívből éneklünk . A versenyekre nem nyerni megyünk, hanem zenélni, 
és ez a felfogás szerintem nagyon jó . Szeretünk énekelni, ezért jól érezzük 
magunkat együtt, és összetartunk . Szerintem ezért érdemes kórusba jár-
ni . (Mátyás Eszter)

És az utolsó:
„A kórus sok próbával jár, néha már fárasztó ott ülni, de a sok munka 

meghozza a gyümölcsét . Tényleg többnek érzem magam, hogy a zenével 
foglalkozom . Felejthetetlen élményt nyújt, amikor olyan hangokat vará-
zsolunk elő, hogy az egész testem beleremeg, és semmi sem lesz fontos, 
csak az, hogy énekelünk .” (Szlabényi Laura)

Hölgyeim és Uraim! Köszönöm, hogy meghallgattak!
         Őri Csilla


