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1. Bevezetés  

Korunk nemzetközi és a hazai kutatási eredményei (transzferkutatások, idegtudományi kutatások) 

meggyőzően alátámasztják a kora gyermekkortól kezdődő, továbbá az intenzív, szisztematikusan vég-

zett zenei nevelés sokoldalú és sokrétű fejlesztőhatását az értelmi és az érzelmi képességek területén. 

Az ókortól kezdve él az a felfogás, hogy a zenei nevelés feltétlenül szükséges az egészséges és harmo-

nikus ember személyiségfejlődéséhez. 

          A zenei nevelésnek, mint az emberformálás egyik legkiválóbb eszközének hangsúlyozása ha-

zánkban hosszú ideje Kodály Zoltán zenepedagógiájához köthető. A Kodály-koncepció legalapvetőbb 

célja a zenei anyanyelv megalapozása minél korábbi életkortól kezdve, továbbá a zenei analfabetizmus 

felszámolása, ez által zeneértő közönség nevelése főképp nemzeti zenei hagyományainkra, az éneklés-

re, mint legfőbb zenei tevékenységre és az alapfokú zenei írás-olvasás elsajátítására alapozva. Elkép-

zeléseinek célja egyúttal, hogy a zenei nevelés pozitív hatást fejtsen ki az iskolai tanulás egyéb terüle-

teire és a személyiségfejlődésre. Napjainkra azonban a jórészt heti egy órára zsugorodott zeneoktatás 

során illuzórikusnak tűnhetnek e filozófia legalapvetőbb elemei. A zenei nevelés eredményességére 

irányuló vizsgálatok kimutatták, hogy e területen is jelentkeznek az alapképességek hatékony fejlesz-

tésének hiányosságai. (TURMEZEYNÉ–MÁTH, 2014) A korábbi kutatások mindezt kapcsolatba hozták a 

pedagógusok (elsősorban a tanítók) zenei képzettségének gyengeségével. 

          1989 óta veszek részt a pedagógushallgatók zenei képzésében. Tapasztalatom alapján az óvoda-

pedagógus és a tanítóképzésbe érkező hallgatók belépéskori zenei tudásszintje a felsőoktatás feladatá-

vá teszi a középfokú, illetve a zenei nevelés esetében mindenekelőtt az alapfokú oktatás hiányosságai-

nak korrekcióját. A hallgatók zenei nevelésében e hátrányok új kihívásokat jelentenek, mivel évtizedes 

lemaradásokat kell bepótolni akkor, amikor intellektusuk ugyan befogadóbb a zenei ismeretekre, vi-

szont egyes zenei képességeik fejleszthetősége életkorukból adódóan már korlátozott. A pedagógus-

képzés e szektorai ritkán kerülnek a kutatások középpontjába, a felsőoktatás területén kizárólag a ko-

rábbi oktatási fokok eredményességének diagnosztizálására történt néhány kutatás. A téma unikális 

jellegét továbbá az adja, hogy a zenei előképzettségre ható tényezők feltárására, ezeknek egy speciális 

oktatási környezetben való megjelenésére nemzetközi és hazai szinten sem végeztek ez idáig komplex 

kutatást. Az értekezésben bemutatott kutatás alapkutatás és alkalmazott kutatás, mivel a tudományos 

paradigmarendszerben olyan szegmenseket bonthat ki, amelyek a jelenségek lényegi alapjáról új isme-

reteket fogalmaznak meg és melyekre további határterületi kutatások épülhetnek. Ezen kívül a kutatás 

eredményei egy konkrét gyakorlati cél érdekében sokrétűen felhasználhatók.  

 

2. Szakirodalmi elméleti háttér, értelmezési keret 

2.1 Kodály útján – Kodály után 

Kodály Zoltán zenei nevelésről vallott elvei az ének-zene tagozatos általános iskolákban testesülnek 

meg legteljesebb mértékben, így az azokban folyó szakmai munka a zenepedagógiai, ezen belül a ha-

zai transzfervizsgálatok központi témáját képezi. A korábbi alapkutatásokat (KOKAS, 1972; BÁCSKAI 

E. –MANCHIN R. – SÁGI M. – VITÁNYI I., 1972; BARKÓCZI – PLÉH, 1977; LACZÓ, 1987.1991) folytat-

va a 2000-es évek elejétől napjainkig datálhatók azok az interdiszciplináris vizsgálatok, melyek a ze-

nei nevelés egyéb területekre gyakorolt hatásával foglalkoznak. A 21. századtól kezdve a korszerű 

technikát alkalmazó és dinamikusan fejlődő idegtudományi kutatások (HÁMORI, 2002; GRUHN, 2004; 

MILLER, 2008; OVERY, 2018; CSÉPE, 2010) a zenei nevelés hatásának feltárásában is új lehetőségeket 

és kutatási területeket teremtettek. 

          Az értekezésben felsorakoztatott transzfer- és az idegtudományi kutatásokból a kodályi elképze-

lések és a kutatás témájára vonatkozóan az alábbi eredmények emelendők ki: 

 a zene tanulásában szerzett gyakorlottság kedvező hatást gyakorol más anyagok elsajátításánál,  

 a tanárok személyisége és szakmai felkészültsége meghatározó a zene megszerettetésében,  
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 a zenét zenével kell tanítani, 

 az eljárásmódbeli tudás (know how) sokkal helyénvalóbb a zenei megismerésben, mint a formáli-

san megmutatkozó (know what) tudás, 

 a zenei aktivitás szerkezeti és funkcionális különbségeket idéz elő az agyban, 

 a zenei képességek fejlesztésekor sok lehetőséget kell adni, illetve elegendő időt kell hagyni az 

élmények feldolgozására, 

 a zenetanulás akkor a legeredményesebb, ha pozitív érzelmek kapcsolódnak a tanulási folyamat-

hoz. 

Kodály Zoltán a „Százéves terv”
1
 című írásában összefoglalását adta annak a célnak és az addig meg-

tett útnak, melynek elérését közel egy évszázadra tervezte, s melynek során a pedagógusoknak kiemelt 

szerepet szánt. Nyilatkozataiban központi helyet foglalnak el azok a témakörök, melyek elképzelései-

nek kiindulási alapjait, feltételeit, megvalósításának eredményeit és nehézségeit foglalják össze. Utób-

biak közül a pedagógusképzést tekintve leggyakrabban a szaktanárok, továbbá az óvó- és a tanítókép-

zők zenei képzése kerül előtérbe. 

          A felsőoktatásba érkező fiatalok zenei nevelésének eredményességével az utóbbi harminc év 

során a szakmai folyóiratok hasábjain több írás foglalkozott, melyek elsősorban diagnosztizálták a ki-

alakult helyzetet (DARABOSNÉ, 1988; RÉTI, 1989; TURMEZEYNÉ, 2007) a zenei képességek vagy a lét-

számváltozások (KISNÉ, 2010) mentén. A nyolcvanas évek végéig az ének-zene oktatás eredményes-

ségének hiányát a nem megfelelő tantervnek, a kevés óraszámnak és a nem megfelelően képzett tan-

erőknek tudták be. A kilencvenes évek kutatásait elsősorban a kodályi koncepció megvalósulása körüli 

viták jellemezték, majd a 2000-es éveket követően más aspektusok is előtérbe kerültek (TAKÁCS, 

2001; DOHÁNY, 2013). Napjainkban az előrelépés útjainak keresésére helyeződött a hangsúly, mely-

ben az átélt élmények, továbbá az elsajátítási motiváció került a középpontba. (JANURIK, 2007)  

        

2.2 A zenei előképzettség összetevői a tantervek tükrében – európai kitekintéssel 

Az értekezésben körvonalazott zenei előképzettség része a közoktatás különböző fokain és intézmény-

rendszereiben elsajátított, illetve a szűkebben és tágabban vett környezetből, valamint az önképzésből 

származtatható különböző mennyiségű és minőségű tudás. 

        Vajon a közoktatás fokait végig járva a jelen kor hallgatóinak többsége milyen zenei életutat tud-

hat magáénak az iskolai tanulmányokból?  

        Az alaptantervek bevezetésével párhuzamosan jelentek meg a zenepedagógiai szakirodalomban 

az azokat értelmező publikációk, melyek közül L. Nagy Katalin és Fehér Anikó elemzései világítanak 

rá leginkább a zenetanítás kihívásaira. (L. NAGY, 1996a. és 1996b. 2002, 2004a. és 2004b; FEHÉR, 

2009) Az értekezés kutatásaiban részt vevő hallgatók legnagyobb része az 1995-ben megjelenő Nem-

zeti Alaptantervre alapozottan szerezte alapfokon zenei előképzettségét, mely főképp deklaratív tudást 

eredményezhetett.  

          A dolgozatban említett európai országok zeneoktatásának felépítésében megtalálhatók a hazai 

zenei neveléshez hasonló tartalmak, oktatási formák, más-más hangsúllyal és időkerettel. Az egyes 

országok zenei nevelését ugyanakkor több egyéb tényező is alakíthatja (például: az eltérő iskolaszer-

kezet). A felsőoktatást tekintve az egyes európai országokban az alapfokú és a középfokú zenei neve-

lést egyaránt tanárok végzik, speciális zenei tanárképzésre alapozva, ezért sem mondható, hogy az eu-

rópai fiatalok azonos alapokat kapnak e területen. (QUILES – DOGANI, 2011) 

                                                 
1
 Kodály Zoltán írása, a Százéves terv, 1947-ben jelent meg az Énekszó folyóirat hasábjain, majd később a Visz-

szatekintés I. című kötetben.  
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2.3 A téma nemzetközi kutatási háttere 

A leendő pedagógusok zenei előképzettségével kapcsolatos nemzetközi kutatások jórészt eltérő közok-

tatási rendszerekre épülve, változatos kutatási módszereket alkalmazva, sokszínű megközelítésben 

jelennek meg a külföldi szakmai publikációkban, ugyanakkor a téma jelenleg nem tartozik a széles 

körben vizsgált zenepedagógiai területek közé. 

        E kutatások kiindulási pontjai több esetben hasonlók jelen értekezés témájához vagy azt jól ki-

egészíthetik. Eredményeik szerint az alapfokú zenei oktatás kevésbé eredményes voltának oka egy-

részt a tanítók gyenge zenei képzettsége (GIFFORD, 1993; ÖZMENTEÚA – GÜRGENB, 2010), másrészt a 

pedagógusképzésben a művészeti órákra szánt időkeret csökkentése, míg ezt a hallgatók magabiztos-

ságának és önbizalmának hiányával és gyenge, minimális zenei előképzettségével magyarázzák. 

(HOLDENLAND – BUTTON, 2006; KOUTSOUPIDOU, 2010; RUSSELL – BOWIE, 2010; SUŠIĆ, 2018) A 

változatos kutatási módszerek bizonyítják, hogy a zenei nevelés eredményessége különböző egyéb 

tényezők kölcsönhatásai által befolyásolt. A problémák megoldására tett javaslatok pedig több új 

perspektívát tárnak fel, minden esetben jelentősen túlmutatva az adott probléma diagnosztizálásán.  

 

3. A kutatás módszertana 

3.1 A kutatás célja, relevanciája és alapadatai 

A kutatás célja  a zenei előképzettség összetevőinek, az azt differenciáló háttérváltozóknak és a kö-

zöttük lévő kapcsolatoknak a feltárása a pedagógusképzés adott területén, továbbá a vizsgálatokban 

részt vevő hallgatók zenei előképzettségében megjelenő tendenciák összegzése. Az eredmények tükré-

ben javaslatok és kutatási irányok megfogalmazása az ezen alapszakokon tanulmányaikat folytatókkal 

való több éves zenepedagógiai munka hatékonyságának növeléséhez, hosszabb távon pedig a pedagó-

gusképzés minőségi fejlesztéséhez, valamint tudományos paradigmarendszerének megújításához. A 

kutatási cél eléréséhez kapcsolódó vizsgálatok hozzájárulhatnak továbbá a pedagógusképzőkben ha-

sonló tendenciákkal találkozó pedagógiai gyakorlat szemléletének alakításához, a vizsgálati eredmé-

nyek alátámaszthatják a gyakorlatban tapasztalt jelenségek relevanciáját, ezáltal támogathatják és elő-

segíthetik a zenepedagógia területén folytatott kutatások további minőségi fejlődését.  

E kutatási cél megfeleltethető a pedagógiai kutatások által elvárt célkitűzéseknek, mivel a kutatási 

eredmények széles körben hozzájárulhatnak az oktatás-nevelés eredményességének növeléséhez egy, 

jelenleg a kutatások látókörébe kevésbé kerülő részterület összefüggéseinek tervszerű, rendezett mó-

don történő komplex feltárásával, kritikus értelmezésével és elemzésével. (FALUS, 2004) 

Kutatói kérdések 

A kutatási célhoz kapcsolódó kutatói kérdések:  

K1 Hogyan jellemezhető a tanító- és óvodapedagógus képzésre jelentkezők zenei képességeinek fej-

lettségi szintje? 

K2 Milyen tendenciák figyelhetők meg a nappali tagozatos óvodapedagógus hallgatók esetében e terü-

leten a képzés elején?  

K3 Melyek a tanító és az óvodapedagógus képzésben részt vevő hallgatók zenei előképzettségének 

főbb összetevői, milyen kapcsolatok mutathatók ki ezen összetevők között, továbbá az egyes összete-

vőket mely háttérváltozók milyen hangsúlyozottsággal alakíthatják? 

          A kutatási cél megvalósításához és a kutatói kérdések megválaszolásához induktív, ezen belül 

leíró (K1 és K2) és összefüggés feltáró (K3) kutatási stratégiát alkalmaztam. Az adatok gyűjtése és 

elemzése kvantitatív és kvalitatív kutatási módszerekkel történt. (1. sz. táblázat)  A kvantitatív kutatás 

során nyert adatok elemzése matematikai statisztikai módszerekkel, az IBM SPSS Statistics 22 prog-

ram és a Microsoft Word 2010 Excell Program segítségével valósult meg, míg a kvalitatív kutatási 

eredmények feldolgozására a tartalomelemzés módszerével került sor.   
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A kutatás időintervallumát  tekintve több szakaszban zajlott. A vizsgálati területek kiválasztása-

kor elsődleges szempont volt, hogy a vizsgált témakörök minél komplexebb megközelítése valósuljon 

meg a kutatói kérdések mentén. A vizsgálatokba a hallgatók széles körét be kellett vonni, mely a kuta-

tás időben való kiterjesztését jelentette.   

A mintavétel  során a széles spektrumú vizsgálati kör miatt több minta bevonására került sor. A leg-

kisebb minta a képességfelmérés, míg a legnagyobb a kérdőíves felmérés esetében volt.  

Legtöbb adat az alkalmassági vizsgalapok elemzésekor jelent meg.  

1. sz. táblázat: A kutatói kérdésekhez kapcsolódó kutatási módszerek, kutatási intervallumok, bevont 

hallgatói létszámok és az elemzett dokumentumok összefoglaló táblázata (saját készítésű táblázat) 

K
u

ta
tó

i 
ké

rd
és

 s
zá

m
a

 

 A
 k

u
ta

tá
si

 m
ó

d
sz

er
 

m
eg

n
ev

ez
és

e 
 

A
 k

u
ta

tá
s 

 i
n

te
rv

a
ll

u
m

a
 (

év
) 

A
 k

u
ta

tá
s 

el
em

sz
á

-

m
a

(n
) 

és
 a

 k
u

ta
tá

sb
a

 

b
ev

o
n

t 
év

fo
ly

a
m

o
k 

K
1
 dokumentumelemzés: alkal-

massági vizsgalapok elemzé-

se, összehasonlítása 

2006.2007. 

2008.2009. 

2011.2012. 

950 db 

K
2

 zenei képességek felmérése  2011.szeptemberétől

2012. márciusáig 

46 fő 

I. 

K
3
 pilotkutatás: kérdőíves lekér-

dezés  

2009.2011. 78 fő 

I. 

 kérdőíves vizsgálat  2015. 278 fő 

I.II.III.IV. 

 „A zene és én” címmel esszé 

íratása javasolt szempontok-

kal  

2012.2014. 

szeptember 

78 fő 

I. 

 

A kutatások helyszíne  minden vizsgálatra vonatkozóan a Kaposvári Egyetem volt. 

Az adatgyűj tés eszközeként hivatalos dokumentumokat használtam fel, kérdőíves felmérést ké-

szítettem, tematikus esszékérdéseket fogalmaztam meg, továbbá a bemenet méréséhez zenei képesség-

felmérő tesztet állítottam össze és alkalmaztam.  

A vizsgálati  területek  az alábbiak szerint épültek fel és kapcsolódtak egymáshoz: 

A képzésbe való bekerülés előtti zenei felkészültségről legpontosabb információt az alkalmassági 

vizsgalapokból kaphatunk. E dokumentumok elemzését mélyítik el az elsőévesek körében végzett 

vizsgálatok, melyek egy adott csoporton való sokrétű, pályaközpontú zenei alapképesség felmérést 

mutatnak be. Mindezen kutatásokkal párhuzamosan zajlott a képzésben bent lévő hallgatók zenei elő-

képzettséggel kapcsolatos kérdőíves vizsgálata. A kvantitatív vizsgálatok adatainak kiegészítésére és 

mélyebb megközelítésére tematikus esszé íratására került sor. 

 Az e lső kutatói  kérdés vizsgálata során a kötelező ének-zenei alkalmassági vizsgák hivatalos 

dokumentumainak kvantitatív elemzésére és az adatok többszintű összevetése történt az alábbi szem-

pontok alapján: 

 az alkalmas és a nem alkalmas jelentkezők aránya az adott években az összes, vizsgán megje-

lent jelentkezőhöz képest, 

 a jelentkezők zenei képességi szintjének mértéke, 

 a zenei képességi szintek megoszlása a sikeres alkalmassági vizsgát tett jelentkezők esetében, az 

ezekből kiolvasható tendenciák az évek összevetésekor. 
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Az egyes vizsgált évek adatait e szempontoknak megfelelően csoportosítottam, táblázatokban ábrázol-

tam és a vizsgálati szempontoknak megfelelően egyre differenciáltabban elemeztem. Ezt követően 

megfogalmaztam azokat a fő tendenciákat, melyek a jelentkezők zenei képességeinek megoszlását 

jellemzik a vizsgált évek vonatkozásában. 

A második kutatói  kérdés vizsgálata az elsőéves, nappali tagozatos óvodapedagógus hallgatók 

zenei alapképességeinek felmérésével történt, melynek során az Erős Istvánné és kollégái által kidol-

gozott írásbeli és szóbeli zenei tesztek közül (ERŐS, 1993) a képesítési követelményekhez, illetve a 

Forrai Katalin által megfogalmazott elvárásokhoz kapcsolódó, többféle zenei kompetenciát lefedő fe-

ladattípusokat alkalmaztam. A feladatok mindegyikét minden hallgató esetében rögzítettem, majd 

számítógépre vittem. Az értékelőlapokon egy adott hallgató minden egyes feladattípusra vonatkozó 

eredménye megjelent feladatonként, majd összesítve. Az eredményeket kategóriákra osztottam, majd 

szintenként és feladattípusonként elemeztem. 

A harmadik kérdéskör  vizsgálata  egy pilotkutatásra alapozva, nagyobb mintán lekérdezett kér-

dőíves vizsgálattal, továbbá az elsőéves nappali tagozatos óvodapedagógus hallgatók által írott esszék 

tartalmának elemzésével történt. A kérdőíves felmérés során a kérdőíveket a hallgatók megadott idő-

pontban, papír alapon, anonim módon töltötték ki. A kapott vizsgálati eredmények feldolgozása során 

egyváltozós és többváltozós elemzéseket végeztem, a leíró statisztikai próbák mellett Khi – négyzet 

próbát, Fisher-exact tesztet, kétmintás T próbát és varianciaelemzést alkalmaztam a változók közötti 

kapcsolatok vizsgálatára. Átlag, középérték, minimum és maximum érték számítását a zeneiskolai te-

vékenység és az énekkari tevékenység időtartamának esetében használtam. A kifejtendő kérdésekre 

adott válaszoknál tartalomelemzést végeztem, mely során a válaszokból kitűnő tendenciákat és gyako-

riságot emeltem ki, illetve kategorizáltam a kapott eredményeket az adott vizsgálati területre vonatko-

zóan. (NÁDASI, 2011) A kérdések egy része kategorikus, míg más része folytonos változókat tartalma-

zott. Több kérdéshez kértem az adott válaszok indoklását, a hallgatók önálló véleményét a kérdéskör-

rel kapcsolatban. A vizsgálati eredmények összefoglalásakor kiemeltem, majd erősségük alapján cso-

portosítottam a zenei előképzettséget meghatározó kapcsolatokat. A kérdőív a válaszok mozgástere 

szerint zárt és nyitott, továbbá e kettő ötvözetét megjelenítő kérdéseket tartalmazott. 

A kérdések egymásra épülését a következő kérdéscsoportok biztosították: 

• szociodemográfiai adatok: a kutatáshoz kapcsolódó alapadatok (1 - 18. kérdés), 

•        az alapfokú iskolai ének-zenei tanulmányokra vonatkozó kérdések (19-23. kérdés), 

•        a középfokú iskolai ének-zenei tanulmányokra vonatkozó kérdések (24-26. kérdés), 

• a zenei előképzettséghez köthető egyéb kérdések, úm.: kedvelt népdal, zeneszerző, kon-

certre járás (27-30. kérdés),  

• a tanórán kívüli zenei nevelésre vonatkozó kérdések (31 – 36. kérdés), 

• a leendő hivatással kapcsolatos néhány képesség és attitűd szubjektív megítélésére, a sza-

badidős tevékenységekre, illetve az eddigi legmeghatározóbb zenei élményre vonatkozó 

kérdések (37-44. kérdés). 

A kvantitatív vizsgálatok során kapott adatok kiegészítésére, a zenéhez, a zenei neveléshez kötődő 

személyes viszony és hozzáállás mélyebb megközelítésére kvalitatív módszert használtam, tematikus 

esszét írattam „A zene és én” címmel, melynek során az alábbi témaköröket javasoltam érinteni: 

1. Eddigi zenei neveltetésem  

2. Zene a családunkban.  

3. Zene a mindennapjaimban.  

4. Zene az ünnepnapokon.  
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4. Legjelentősebb kutatási eredmények 
A kutatás eredményei az első kutatói kérdéshez kapcsolódóan legnagyobb részükben unikálisnak te-

kinthetők, mivel a téma értelmezési keretében felsorakoztatott szakirodalmakat új szemszögből közelí-

tik meg: a képzésekre jelentkező hallgatók zenei előképzettségét diagnosztizálják, új megközelítésként 

az alkalmassági vizsgákon nyújtott hallgatói teljesítmények többszintű elemzéséből kiindulva.  

Tendencia e vizsgálatokból kiindulva, hogy az alkalmassági vizsgán megjelenő, „alkalmas” hallgatók 

egyre jelentősebb hányada a legminimálisabb szinten elvárt zenei készségszintet teljesíti. 

        A második kutatói kérdéshez új megvilágításba helyezhetik és differenciáltabban közelítik meg 

az e kérdéskörben megtalálható kutatásokat. A vizsgálatba bevont hallgatók összesített eredményei 

több területen jóval a „közepesen fejlett” képességű kategória alatt (közel 50%), kevesebb területet 

érintve az felett (alig több mint 10%) helyezkednek el. Az alapképességek közül a leggyengébbnek a 

zenei hallás esetében a hangközök és a dallamok visszaéneklése, a zenei olvasás területén a 

kottáról való éneklés, a zenei közlés területén pedig a kottaírás mutatkozott. Az erősségek közé 

a ritmushallás területe, illetve a ritmussorok reprodukciója sorolható.  

Az eredmények azt mutatják, hogy a képzésbe az adott időszakban bekerülő hallgatók zenei alapképes-

ségei a minimális teljesítmények felé orientálódnak.  

         A harmadik kutatói kérdéshez kapcsolódóan a vizsgált mintán bebizonyosodott, hogy a közokta-

tás fokozatai közül az alapfokú oktatásnak van meghatározó szerepe a zenei előképzettség alakulásá-

ra. Ez nem kizárólag az adott zenei anyag elsajátításában mutatkozott meg, hanem az ének-zene órák 

kedveltségében, az adott órákon a zenei tevékenységek közül az éneklés elsődlegességében, a tanórán 

kívüli zenei tevékenységek folytatásában is.  Az eredmények alapján kimutatható a kapcsolat az ének-

zene tárgy kedveltsége és a zenei élmény megléte között: az ének-zene tárgyat jobban kedvelők na-

gyobb arányban rendelkeznek zenei élménnyel. A korábban zeneiskolába járók között sokkal maga-

sabb volt azok aránya, akik az ének-zene tárgy kedveltségi skáláján a legmagasabb fokozatot jelölték 

meg, tehát a két terület szoros kölcsönhatásban áll egymással, azaz az ének-zene tárgy kedveltsége és 

a zeneiskolai tanulmányok között erős kapcsolat van. Egyértelműen megállapítható továbbá az ének-

zene tárgy kedveltsége és az énekkari tevékenység folytatása közötti kapcsolat, melynek erősségében 

jelentős szerepe van a karénekhez köthető közösségi élményeknek. 

A középiskolai ének-zene oktatással kapcsolatban az eredmények megerősítik a tárgy népszerűség-

ének alacsony mértékét. Az eddig feltárt összefüggéseket kiegészítve azzal, hogy a tárgy népszerűtlen-

ségének okaiként legnagyobb gyakorisággal az elméleti ismeretek túlsúlya jelent meg, melyet a tanár 

személyisége követett.  Az eredmények tükrében kimutatható továbbá, hogy a zenei tevékenységek ará-

nya jelentősen megváltozik az iskolai fokozatokon előrehaladva, mely tendencia részben igazolhatja az 

ének-zene tárgy presztízsének csökkenését, különösen a középiskolai oktatás területén.  

A kvalitatív vizsgálat során kapott hallgatói vélemények megerősítették és kiegészítették a kérdőíves 

felmérés eredményeit: a hallgatók leginkább zenei élményeikről számoltak be, melyeknek legjelentő-

sebb része szintén az alapfokú oktatáshoz és az alapfokú művészetoktatáshoz kapcsolódott.  

A tanórán kívüli zenei neveléshez köthető további unikális kutatási eredmények közül a szakirodalmi 

háttérrel való kontextusban kiemelendők a következők: 

 A volt zeneiskolások körében jóval magasabb a zenei élménnyel rendelkezők aránya. 

 A rendszeres koncertlátogatók nagy többsége zeneiskolai és/vagy énekkari előképzettséggel 

rendelkezik.  

 Erős a kapcsolat a zeneiskolai tanulmányok és a kedvelt klasszikus zeneszerző megléte között. 

 A zeneiskolai tevékenység magas arányban kapcsolódik az alapfokú énekkari tevékenységhez, 

továbbá a két tevékenység között hosszú távú időtartam esetén mutatható ki még erőteljesebb 

kapcsolat. 
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 A zeneiskolai tanulmányok nagyobb magabiztosságot jelentenek az éneklési képességet, a biz-

tosabb kottaolvasási képességet és a szakhoz szükséges zenei előképzettséget tekintve.  

 Az énekkari tevékenység hatása a koncert látogatási szokásokra hosszú távú énekkari munka 

eredményeképpen mutatható ki.  

 A hosszú távon folytatott énekkari tevékenység nagyobb magabiztosságot eredményez a nép-

dalok eléneklésének képességében, a kottaolvasásban és a szakhoz szükséges zenei előképzett-

ség magasabb szintű megítélésében. 

 Az énekkari tevékenység folytatása jelentősebb és differenciáltabb hatással bír a zenei előkép-

zettségre több változó esetében is, mint a zeneiskolai tanulmányok folytatása. 

A legerősebb kapcsolatok közül (p<0,001) három az énekkari tevékenységhez (kottaolvasás, népdal-

éneklés, tárgy kedveltsége), kettő pedig a zeneiskolai tanulmányok folytatásához (klasszikus zenei 

koncert látogatása, zenei élmények) köthető.          

           A közvetlen családi környezet tekintetében kapcsolat mutatható ki a szülők legmagasabb isko-

lai végzettsége és a gyermek zeneiskolai tevékenysége között. 

Kapcsolat mutatható ki továbbá a zeneiskolai tanulmányok és a között, hogy a hallgató az alapfokú 

tanulmányai során mely településtípus lakója volt. A lakóhely településtípusa meghatározó lehet a 

klasszikus zenei koncertek látogatottságát tekintve is: azaz jelen vizsgálat alapján minél nagyobb tele-

pülésen lakik az egyén, annál nagyobb valószínűséggel látogat klasszikus zenei koncerteket. Nem mu-

tatható ki ugyanakkor szignifikáns kapcsolat az alapfokú énekkari tevékenység és az alapfokú lakóhely 

településtípusa között. Ez azért mondható jelentős eredménynek, mert alátámasztja a karénekről meg-

fogalmazott kodályi gondolatokat.  

A kvantitatív vizsgálatok alapján a testvérek száma, a szülők/rokonok hivatásos zenészi foglalkozása, 

vagy amatőr művészeti tevékenysége, az önképzés, továbbá a más művészeti területtel való foglalko-

zás nem gyakorol jelentős hatást a zenei előképzettségre. 

          A hallgatók zenéhez való hozzáállása alapvetően pozitív, mindannyian fontosnak tartják szakjuk 

szempontjából a zenei nevelést. Ezen kívül többen említették koncertélményeiket és saját zenei tevé-

kenységüket. A kvalitatív vizsgálateredményei megerősítették, hogy többségük pozitív emlékeket őriz 

zenei neveltetésével kapcsolatban, főképp a zenélés aktív formáit tekintve.    

          A kvantitatív vizsgálatok eredményeit alapul véve és több szinten vizsgálva megállapítható, hogy 

a vizsgálatban részt vevő hallgatók zenei előképzettségét több tényező határozza meg, melyek egymás-

hoz való kapcsolata és kölcsönös egymásra hatása matematikai statisztikai módszerekkel vizsgálva 

kimutatható. Mint ahogy az is, hogy a zenei előképzettséghez kapcsolódó háttérváltozók kölcsönhatá-

sa jelentős befolyást gyakorolhat az adott egyén zenei képzettségének alakulására és zenei neveléshez 

való attitűdjére. A közölt kutatási eredmények alapul szolgálhatnak a pedagógusképzés e területén a 

zenei képzés minőségi megújításához, azon eljárások és módszerek megtalálásához és alkalmazásá-

hoz, melyekkel a hallgatók zenei előképzettségéből származó erősségei és gyengeségei hatékonyan 

kezelhetők.  

 

5. Javaslatok és további lehetséges kutatási irányok 
Az alapfokú oktatás során az aktív, együttes zenélés, változatos zenei tevékenységek és zenei élmé-

nyek megtapasztalása, a zenei önkifejezés előtérbe helyezése mindvégig lényeges szempont és mód-

szertani elv kellene, hogy legyen, mert ezzel lehetne megalapozni a tanulók zenei neveléshez való po-

zitív hozzáállását. Fontos továbbá az éneklésnek, mint elsődleges aktív zenei tevékenységnek a közép-

pontban maradása, az elméleti ismeretek túlsúlyának kerülése és az ismereteknek a gyermekek szemé-

lyiségéhez közel álló, élményközpontú átadása. Az eredmények alapján az alapfokú oktatásnak ki-

emelt szerepe van a zenei anyagok (pl. népdalok) elsajátításában. Ugyanakkor fokozottabban törekedni 

kellene a tiszta éneklés szorgalmazására és a pontos dalismeretre, a megismert dalok folyamatos és 
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tervszerű, tudatos és változatos gyakorlására. Fontos lenne ezen az iskolafokozaton szorgalmazni az 

énekkarok létrejöttének és folyamatos, az iskolai életben való megjelenésének jelentőségét, továbbá a 

zeneiskolás tanulóknak az énekkari munkába való bevonását, mivel az eredmények alapján a két terü-

let jelentősen képes egymást, így a kialakuló zenei előképzettséget erősíteni. 

         Az eredmények alapján az alapfokú művészetoktatás nagy hatással bír a zenei élmények meglé-

tére, ezért ajánlott lenne ennek az értéknek a megőrzése és gazdagítása. A kisebb lélekszámú települé-

seken élők ugyanakkor a zeneiskolai oktatáshoz kevésbé férnek hozzá. E probléma orvoslására egy-

részt lehetőség lehet a művészeti nevelést támogató iskolai szemléletmód előtérbe kerülése, másrészt a 

zenével foglalkozó szakemberek aktívabb bevonása. 

          A középfokú oktatás esetében az elméleti ismeretek túlsúlya az ének-zene tárgy népszerűtlensé-

gének egyik fő tényezője. Mindenképp érdemes lenne ez irányban alapkutatásokat végezni, melyek 

során az iskolai munkát szabályozó dokumentumok tartalmának, céljának és a tudástranszfer formái-

nak újragondolása lehetne időszerű, a jó gyakorlatok elemzésével és közkinccsé tételével, ebben az 

élményeken alapuló oktatási szemlélet fokozottabb előtérbe helyezésével. Ez jelenthetné egyrészt a 

középiskolában működő énekkarok erősítését, másrészt olyan kezdeményezések felkarolását, melyek 

az aktív éneklésen kívül a zenélés és az önkifejezés más formáit és színtereit is megjelenítik, akár a 

társművészetekkel összefogva.   

          A felsőoktatásban az alkalmassági vizsgák és a képességfelmérés kapcsán feltárt problémakörök 

jelentős része más alapszakokon, egyéb alapképességekkel kapcsolatosan is felmerül, így rendszer-

szintű gyengeséget is megjeleníthet, mely hosszú távon veszélyeztetheti a képzés minőségét. Ezt meg-

előzendő, a beiskolázás előtt az alaposabb felkészülést támogathatná az alkalmassági vizsgára felké-

szítő tanfolyamok, továbbá az elő alkalmassági vizsga szorgalmazása azok számára, akik a pedagó-

guspályák e területeire készülnek. A vizsgálat eredményei alapján több olyan zenei képességterület 

meghatározható, melyeknek fokozottabban szakma specifikus, rendszeres gyakorlással, kiscsoportos 

formában történő fejlesztése a képzés kezdetétől indokolt lehet. 

A tantervek kurzusainak kialakításánál lehetőség adódik az alkalmassági vizsgán tapasztalt fő tenden-

ciákat alapul véve a hallgatók zenei alapképességeinek folyamatos fejlesztésére, a zenei alapismeretek 

szintetizálására, az adott szakra differenciált tartalommal.  Mindezzel párhuzamosan ösztönözni szük-

séges őket a választható kurzusokon való minél aktívabb részvételre (pl.: kórus kurzusok, kreatív mű-

vészeti tevékenységek). Hangsúlyozva, hogy ezek a kurzusok elsősorban az önkifejezés és a közös 

alkotás élményét kínálják számukra a művészeti kifejezőeszközök gazdag tárházát felvonultatva. Tá-

mogatni és szorgalmazni lehet továbbá a zenével kapcsolatos önszerveződő tevékenységeket (úm.: 

teadélutánok, kamarakoncertek). A zenei nevelés további alternatívái lehetnek a filmklubok, a koncert-

látogatások és a mindezeken kapott élmények feldolgozása.  Az internet világában élve igyekezhetünk 

annak használatát szorgalmazni (pl.: telefonos applikációk, zenei oktatóanyagok, okos telefonok, az 

önálló tanulást segítő online felületek). Az alapozó tárgyak lezárását követően egyre gyakrabban ke-

rülhet alkalmazásra egy-egy hosszabb időszak lezárásaként portfólió készítése, továbbá egy-egy kur-

zus anyagához kapcsolódva tematikus projektek létrehozása, mely értékelési formák támogathatják az 

egyéni tanulási utakat.  

A művészeti és szakmai munka hatékonyságát fokozhatná e területen a korábban meglévő szakmai 

hálózatok újjászerveződése és erősítése. Ez által növekedhetne az együttműködések lehetőségeinek 

köre, a meglévő tudományos kapacitás felmérése és aktivizálása, a kutatási hálózatok és eredmények 

szélesebb körben való létrehozása és terjesztése a felsőoktatás e területének vizsgálatával összefüggés-

ben.  

Mindezen törekvések összhangba hozhatók lehetnének a legújabb és legkorszerűbb kutatási trendek-

kel, melyek eredményei kiemelten hangsúlyozzák az ének-zenéhez kapcsolódó pozitív attitűd kialakí-

tásának, a zenei nevelés transzferhatásának fontosságát, továbbá a módszertani kutatások szükségessé-

gét. (JANURIK, 2018) 
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