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ELŐ SZÓ

Az utób bi évek ben egy re na gyobb ér dek lő dés for dul a te het ség gon do zás fe lé.
A ma gyar ze nei ne ve lés ben ez a szem pont ha gyo má nyo san je len volt, és je len
van nap jaink ban is. E könyv cél ja egy részt azok nak a ha zai és kül föl di ze ne pe da -
gó giai, -pszi cho ló giai ku ta tá si ered mé nyek nek az össze fog la lá sa, ame lyek se gít -
he tik és új szem pon tok kal gaz da gít hat ják a gya kor la ti fej lesz tő mun kát. Más-
 részt rá kí ván vi lá gí ta ni ar ra is, hogy a te het ség gon do zás több, mint a ké pes sé gek
fej lesz té se! A te het ség kor sze rű, komp lex szem lé le te er re hív ja fel a fi gyel met.
A te het ség fej lesz tés más te rü le te ken már be vált mód sze rei nek, ke re tei nek, a
komp lex fej lesz tő prog ra mok nak a megis me ré se és al kal ma zá sa to váb bi len dü -
le tet ad hat a ze nei te het ség gon do zás nak, il let ve az is ko lai ze nei ne ve lés nek.

E mű egy ko ráb bi könyv gya kor la ti szem pon tú át dol go zá sa. Az ér dek lő dők,
el mé le ti szak em be rek to váb bi rész le te ket ott ta lál hat nak (Turmezeyné Heller
Eri ka–Ba logh Lász ló: Ze nei te het ség gon do zás és ké pes ség fej lesz tés, 2009).

Ezúton sze ret ném ki fe jez ni kö szö ne te met Dr. Ba logh Lász ló nak (a Ma gyar
Te het ség gon do zó Tár sa ság el nö ke, a Nem ze ti Te het ség se gí tő Ta nács alel nö ke), a
te het ség gon do zás kiemel ke dő el mé le ti és gya kor la ti szak ér tő jé nek, aki nek mun-
 kás sá gá ra e könyv ben is tá masz kod hat tam, to váb bá Dr. Me ző Fe renc nek (a
Deb re ce ni Egye tem Pszi cho ló giai In té ze té nek ad junk tu sa, a Koc ka Kör Te het -
ség gon do zó Kul tu rá lis Egye sü let el nö ke), aki mun kám köz readá sát se gí tet te.





1. A TE HET SÉG GON DO ZÁS ÁL TA LÁ NOS ALAP JAI

A múlt szá zad het ve nes évei től kezd ve vi lág szer te az ér dek lő dés kö zép pont já ba
ke rült a te het ségté ma kör. Azt megelő zően is pró bál ták fel tár ni a te het ség fo gal -
mát, ke res ték a fej lő dés gyö ke reit, de a gya kor la ti fej lesz tő mun ká hoz iga zán az
el múlt négy év ti zed ben fo gal maz ták meg át fo gó el mé le tei ket a ku ta tók. Most
ezen ered mé nyek ből egy szűk át te kin tés ben fog lal juk össze a te het ség ér tel me -
zé sé hez, fej lesz té sé hez szük sé ges alap ve tő pszi cho ló giai és pe da gó giai is me re te -
ket. Úgy gon dol juk, hogy ezen is me re tek megala poz zák a ze nei te het ség fo gal -
má nak kor rekt ér tel me zé sét, és kiin du lá si pont jául szol gál nak a fej lesz tő mun ka
komp lex felada tai nak megol dá sá hoz is (to váb bi rész le tek: Turmezeyné–Ba logh
2009).

1.1. A te het ség kor sze rű szem lé le te

Az aláb biak ban szá mos fon tos ku ta tót és el mé le tet ta lá lunk, akik és amik a te-
 het ség fo gal má nak, je len té sé nek és tar tal má nak tisz tá zá sá hoz hoz zá já rul tak. Ez
az át te kin tés bő vebb is le het ne (vö. Ba logh 2006), de a hang súly itt azo kon a fő
gon do la to kon van, ame lyek a te het ség sok szí nű fo gal má nak megér té sé hez elen -
ged he tet le nek. Nincs min den ki ál tal egy sé ge sen el fo ga dott te het ségfo ga lom, de
több olyan el mé let, mo dell szü le tett, ame lyek mindegyi ke gyak ran kö zel is áll
egy más hoz, s egy ben kü lönb sé geik kel ráirá nyít ják fi gyel mün ket a komp lex te-
 het ségfo ga lom ár nyalt ér tel me zé sé re. Ezek kö zül te kin tünk át az aláb biak ban
egy cso kor ra va lót.

1.1.1. Jo seph Renzulli „há rom kö rös” te het ség kon cep ció ja 

A mo dern te het ség ku ta tás egyik leg je len tő sebb ál lo má sát az ame ri kai Jo seph
Renzulli je len tet te a Con nec ti cu ti Egye te men 1977-ben. Há romkörös te het ség -
kon cep ció já val rak ta le ma is vi lág szer te al kal ma zott el mé le tei nek az alap ját.
„What makes giftedness” (Mi ből áll a te het ség?) c. cik ke (Renzulli 1978) hosszan
tar tó ha tás sal volt a szak te rü let re. Renzulli (1978; Renzulli–Reis 1985) azt ál lít ja,
hogy az őt megelő ző te het ség ku ta tás nak kö szön he tően egyér tel mű vé vált, hogy
a te het sé get nem le het egyet len kri té rium alap ján meg ha tá roz ni.
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Renzulli el mé le te há rom, a krea tív/pro duk tív em be re ket jel lem ző tu laj don -
ság ra épül. Ez a há rom tu laj don ság vagy kom po nens a kö vet ke ző:

• át la gon felüli ké pes sé gek,
• feladat irán ti el kö te le zett ség,
• krea ti vi tás.

Az át la gon felüli ké pes sé gek mind az ál ta lá nos, mind a spe ci fi kus ké pes sé ge -
ket ma guk ba fog lal ják. Úgy kell őket ér tel mez ni, mint az elér he tő leg ma ga sabb
tel je sít mény szin tet egy adott té má ban. A feladat irán ti el kö te le zett ség a mo ti vá -
ció hoz ha son lít ha tó, de an nál szű kebb ér tel me zés ben. Pon to san azt je len ti, hogy
az il le tő lel ke se dik a felada tért, az vonz za őt. A krea ti vi tás egy olyan át fo góbb fo-
 ga lom, amit más hol zse ni ként, emi nens ként is ne vez nek.

Renzulli sze rint ezek kö zül egyik elem ön ál ló je len lé te sem je len ti ön ma gá -
ban, hogy va la ki te het sé ges. A há rom elem in terak ció ja ve zet a te het sé ges vi sel -
ke dés hez (amint azt az 1. áb rán a há rom kör in terak ció já ba eső sa tí ro zott te rü let
is je lö li). Min den tu laj don ság szük sé ges, és egyen lő sze re pet ját szik. Eb ből kö-
 vet ke zik, hogy az in tel li gen cia nem az egyet len fel té te le a te het ség nek. 

Át la gon 
felüli 

ké pes sé gek
Krea ti vi tás

⇒
Feladat irán ti
el kö te le zett ség

Ál ta lá nos tel je sít ményte rü le tek
Ma te ma ti ka • Kép ző mű vé szet • Ter mé szet tan • Fi lo -
zó fia • Tár sa da lom tu do má nyok • Jog • Val lás • Nyel vek
• Ze ne • Élet tu do má nyok • Moz gás mű vé szet

Spe ci fi kus tel je sít ményte rü le tek
Ka ri ka tú ra • Csil la gá szat • Köz vé le mény-ku ta tás • Ék-
 szer ter ve zés • Tér kép ké szí tés • Ko reog rá fia • Élet rajz •
Film ké szí tés • Sta tisz ti ka • Hely tör té net • Elekt ro ni ka •
Kom po ná lás • Kert épí té szet • Ké mia • De mog rá fia •
Mik rofény ké pe zés • Vá ros ter ve zés • Lég szennye zés
kor lá to zá sa • Köl té szet • Di vat ter ve zés • Szö vés • Drá-
 ma írás • Rek lám • Jel mez ter ve zés • Me teo ro ló gia •
Bá bo zás • Mar ke ting • Já ték ter ve zés • Új ság írás •
Elekt ro ni kus ze ne • Gyer mek gon do zás • Fo gyasz tó vé -
de lem • Fő zés • Or ni to ló gia • Bú tor ter ve zés • Na vi gá -
ció • Ge nea ló gia • Szob rá szat • Vadvilág ke ze lé se •
Me ző gaz da sá gi ku ta tás • Ál la ti ta nu lás • Film kri ti ka

1. áb ra. Renzulli há rom kö rös mo dell je
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Renzulli ál lás pont ját kö vet ke ző kép pen fog lal ta össze (1985, p. 28): „A te het -
ség olyan vi sel ke dés for mák ból áll, amik az em be ri vo ná sok há rom alap cso port -
já nak in terak ció ját tük rö zik. Ez a há rom alap cso port az át la gon felüli ál ta lá nos
és/vagy spe ci fi kus ké pes sé gek, magasfokú feladat irán ti el kö te le zett ség és krea ti -
vi tás.”

1.1.2. Franz Mönks több té nye zős te het ség mo dell je

Egy re na gyobb em pi ri kus tá mo ga tást nyer tek az idők so rán azok az el mé le ti fel-
 té te le zé sek, ame lyek a te het ség hez szük sé ges fak to rok in terak ció ját vizs gál ták.
Ez ve ze tett Mönks több té nye zős te het ségmo dell jé hez. A ki vé te les ké pes sé gek, a
mo ti vá ció és a krea ti vi tás össze te vő kön kí vül ez a mo dell a csa lá dot, az is ko lát és
a tár sa kat is be von ja, mint tár sa dal mi pil lé re ket (2. áb ra).

Mönks a te het ség fo gal mát a kö vet ke ző leírás sal ad ja meg: „A te het ség há rom
sze mé lyi ség jegy in terak ció já ból jön lét re. En nek a há rom jegy nek (mo ti vá ció,
krea ti vi tás, ki vé te les ké pes sé gek) az egész sé ges fej lő dé sé hez megér tő, tá mo ga tó
tár sa dal mi kör nye zet re van szük ség (csa lád, is ko la, tár sak). Más szó val: a hat
fak tor po zi tív in terak ció ja a te het ség meg je le né sé nek elő fel té te le” (Mönks–
Knoers 1997, p. 192).

ISKOLA TÁRSAK

CSALÁD

TE HET SÉG

2. áb ra. Mönks–Renzulli komp lex te het ségmo dell je

Motiváció Krea ti vi tás

Kivételes
képességek
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1.1.3. Czeizel End re 2×4+1 fak to ros mo dell je

A ha zai ku ta tók kö zül kieme lés re ér de mes Czeizel End re (1997) 2×4+1 fak to ros
mo dell je (3. áb ra). Eb ben a szer ző in teg rál min den olyan té nye zőt, amely a fej-
 lesz tő mun ká ban meg ha tá ro zó sze re pet ját szik. 

A szer ző a Renzulli-féle há rom kö rös mo dell ből in dul ki, ami kor a te het ség
össze te vőit meg ha tá roz za, azon ban az át la gon felüli ké pes sé gek kö ré ben kü lön -
vá laszt ja az ál ta lá nos in tel lek tuá lis ké pes sé ge ket és a spe ciá lis men tá lis ké pes sé -
ge ket, ter mé sze te sen ő is fon tos nak tart ja a krea ti vi tást és a mo ti vá ciós té nye ző -
ket.

A kör nye ze ti té nye zők a Mönksnél ta lál ha tó há rom ról ugyan csak négy re
mó do sul nak: Czeizel a tár sa da lom köz vet len sze re pét is hang sú lyoz za (el vá rá -
sok, le he tő sé gek, ér ték rend stb.) a te het sé ge sek ki bon ta ko zá sá ban a csa lád, az is-
 ko la és a kor társ cso por tok mel lett. Ér tel me zé sé ben ki len ce dik fak tor ként je le nik
meg a sors, amely az élet-e gész ség fak to ra: a te het ség ki bon ta ko zá sá hoz szük ség
van bi zo nyos élet tar tam ra és meg fe le lő egész sé gi ál la pot ra is. 

CSA LÁD
Spe ci fi kus 
men tá lis 

adott sá gok

3. áb ra. Czeizel 2×4+1 fak to ros mo dell je

+ Sors fak tor

IS KO LA

Ál ta lá nos 
ér tel mi

adott ságok

Krea ti vi tási
adott ságok

KOR TÁRS- 
CSO POR TOK

Mo ti vá ciós
adott sá gok

TÁR SA DA LOM
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1.1.4. A te het ség faj tái 

Gardner Frames of Mind c. köny vé ben (1983) mu tat ja be so kol da lú in tel li gen -
ciael mé le tét. Az elődök gon do la tai ra és ku ta tá sá ra, va la mint sa ját ku ta tá sai ra
épít ve Gardner ar ra a kö vet kez te tés re jut, hogy nem lé te zik egy bi zo nyos, min-
 dent át fo gó in tel li gen cia, mi vel an nak szá mos kü lön bö ző meg je le né si for má ja
van. Ké sőb bi köny vé ben, The Unschooled Mind (Is ko lá zat lan elme, 1991), hét
egy más tól füg get len em be ri in tel lek tuá lis ké pes sé get kü lö nít el, amit hu mán in-
 tel li gen ciák nak ne vez. Ezek a spe ciá lis te het ség te rü le tek el kü lö ní té sé re is al kal -
ma sak:

• lo gi kai-ma te ma ti kai,
• nyel vé sze ti,
• tes ti-ki nesz te ti kus,
• tér be li,
• ze nei,
• in ter per szo ná lis,
• intraperszonális.

Gardner ál lí tá sa sze rint: „Min den em ber legalább hét fé le mó dot al kal maz a
vi lág megér té sé re és megis me ré sé re. Ezen ana lí zis sze rint a vi lá got min den ki a
nyelv, a ma te ma ti kai-lo gi kai elem zés, a tér be li meg je le nés, a ze nei gon dol ko dás
vagy a test se gít sé gé vel (amit prob lé ma megol dás ra vagy tár gyak ké szí té sé re
hasz nál), va la mint má sok vagy ön ma ga, sa ját lé té nek meg fi gye lé sén ke resz tül is-
 me ri meg” (Gardner 1991, p. 12). Az 1996-os bé csi European Council for High
Ability (ECHA) kon fe ren cián tar tott be szé dé ben Gardner az in tel lek tuá lis ké-
 pes sé gek két to váb bi for má já val egé szí ti ki a lis tát: a ter mé sze ti és az eg zisz ten -
ciá lis kom po nen sek kel. Be szé de köz ben ezt a lis tát egy to váb bi, ti ze dik elem mel
bő ví tet te: az ér zel mi in tel li gen ciá val.

1.2. A te het ség ki bon ta ko zá sa, fej lő dé se

Prak ti kus szem pont ból régóta tö rek sze nek ar ra, hogy ka pasz ko dó kat ad ja nak a
te het sé ges gye re kek felis me ré sé hez, s pró bál ják össze gyűj te ni a rá juk jel lem ző
sa já tos sá go kat. Ter mé sze te sen hang sú lyoz ni kell, hogy a te het ség leg gyak rab ban
elő for du ló jel lem zői nek aláb bi lis tá ja nem tel jes, és nem je len ti azt, hogy min-
 den te het sé ges gyer mek az összes ilyen jeggyel ren del ke zik. Ezek a je gyek amo-
 lyan tá jé ko zó dá si pon tok a te het ség felis me ré sé hez.

A VanTassel-Baska-féle jel lem zés (1989) tu laj don sá gai mér ték tar tóak, ugyan-
ak kor kel lő kiin du ló pon to kat je len te nek a te het ségke re ső mun ká hoz. Az ál ta la
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rend sze re zett tu laj don sá gok két cso port ra oszt ha tók: a kog ni tív és az affek tív
cso port ra.

1.2.1. A te het sé ge sek kog ni tív és affek tív jel lem zői

Kog ni tív jel lem zők
A te het sé ges gye re kek már a fej lő dés ko rai sza ka szá ban is az át la gos vagy ke vés -
bé te het sé ges gye re kek től el té rő kog ni tív vi sel ke dést mu tat nak. A kö vet ke zők -
ben a leg fon to sabb és leg gyak rab ban elő for du ló kü lönb sé ge ket so rol juk fel.

• Szim bó lu mok és szim bó lum rend sze rek hasz ná la ta. A te het sé ges gye re kek
bi zo nyos (pl. ma te ma ti kai) rend sze re ket ha ma rabb el tud nak sa já tí ta ni, ki-
 vá lóan bán nak a szá mok kal és a be tűk kel. 

• Kon cent rá ciós ka pa ci tás. A te het sé ges gye re kek jó kon cent rá ciós ké pes sé -
gek kel ren del kez nek, so káig tud nak egy bi zo nyos prob lé má val fog lal koz ni. 

• Szo kat la nul jó me mó ria. A szo kat la nul jó me mó ria az in for má ciószer zés
egyik fel té te le. A te het sé ge sek nek nagy és jól felépí tett a me mó riá juk. 

• Fej lő dé si elő nyök. Pszi cho ló giai szem pont ból a te het sé ge sek bi zo nyos fej lő -
dé si elő nyök kel ren del kez nek. A bio ló giai ko ruk hoz ké pest va ló el to ló dást
nem kö ve ti azon ban fi zi kai fej lett sé gük, ami ko ruk nak meg fe le lő szin ten
ma rad. 

• Ko rai ér dek lő dés a be széd iránt, ko rai nyelv fej lő dés. A te het sé ges gye rek
megelő zi kor tár sait a nyelv fej lő dés ben. Tár sai nál na gyobb a szó kin cse,
több bo nyo lult szót is mer és eze ket fel is hasz nál ja be szé dé ben 

• Kí ván csi ság, ta nu lás vágy. Fel tű nő, hogy a te het sé ges ta nu lók mennyi re
vágy nak rá, hogy megért sék a vi lá got. A gye rek pró bál ja megér te ni a vi lá -
got ma ga kö rül, és min den ke ze ügyé be eső tár gyat meg vizs gál (Howe
1990).

• Ön ál ló ta nu lás ra va ló haj lam. A te het sé ges gye re kek job ban sze ret nek
egye dül dol goz ni, és ter mé sze tes mó don sze ret nek egye dül fel fe dez ni dol-
 go kat

• Sok ré tű ér dek lő dés. Már em lí tet tük, hogy a te het sé ges gye rek nek jó a me-
 mó riá ja. Kom bi nál va ezt szá mos ér dek lő dé si te rü let tel, olyan sze mé lyi sé -
get ka punk, aki sok fé le szak te rü le tet is mer be ha tóan.

• Krea ti vi tás. A krea ti vi tás az a ké pes ség, ami nek se gít sé gé vel va la ki egyé ni
öt le te ket, gon do la to kat, ter mé ke ket, fo gal ma kat stb. tud előál lí ta ni.
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Affek tív jel lem zők
A te het sé ges gyer me kek ér zel mi sa já tos sá gaik te kin te té ben is kü lön böz nek tár-
 saik tól. A kö vet ke zők ben ezek ből so ro lunk fel né há nyat:

• Igaz ság ér zet. A te het sé ges nek fej lett az igaz ság ér ze te. Ez az ér zet már ko rán
meg mu tat ko zik. 

• Hu mor ér zék. A te het sé ges ta nu ló tu dá sá nak gaz dag sá ga kö vet kez té ben
tár sai nál job ban tu da tá ban van a min den na pok ab szur di tá sá nak. 

• Ér zel mi in ten zi tás. A te het sé ges em be rek gyak rab ban él nek át in ten zív ér-
 zel mi él mé nye ket. 

• Ma xi ma liz mus. Sok te het sé ges gye rek ma xi ma lis ta. Sok ener giát fek tet nek
be le, hogy min dent tö ké le te sen vé gez ze nek el.

• Sok ener gia. A te het sé ges gye re kek nek sok az ener giá juk, ami ab ban je lent -
ke zik, hogy ho gyan ter ve zik meg a já té ko kat és felada tai kat. Több felada tot
tud nak ke ve sebb idő alatt ki vi te lez ni, mint a töb biek. 

• Kö tő dés. A te het sé ge sek nem csak em be rek hez, de szak mai te vé keny sé gek -
hez is erő sen kö tőd nek. 

Te hát, ahogy ar ra már fen tebb is utal tunk, ha az előb biek kö zül bi zo nyos je -
gyek nem jel lem zők egy gyer mek re, az még nem je len ti, hogy a gyer mek nem te-
 het sé ges. Más részt az a tény, hogy bi zo nyos je gyek felis mer he tők, még nem je-
 len ti, hogy a gyer mek fel tét le nül te het sé ges. Ezen je gyek je len lé te a te het ség el ső
in di ká to ra le het, de ha tá ro zott vá laszt csak a szük sé ges azo no sí tá si fo lya mat
után kap ha tunk. Ugyan csak fon tos hang sú lyoz ni, hogy az egyes spe ciá lis te rü le -
te ken az ál ta lá nos sa já tos sá go kon túl más-más kü lön le ges jel lem zői is van nak a
te het ség nek, er re pél dát az aláb biak ban lá tunk, ami kor a ze nei te het ség jel lem -
zői nek át fo gó be mu ta tá sa tör té nik meg a kö vet ke ző fe je zet ben. 

1.2.2. A fej lő dés és fej lesz tés élet ko ri jel lem zői

A fej lesz tő mun ká nak egyik kri ti kus pont ja, hogy mely élet kor ban kezd jük el a
spe ciá lis te het ség fej lesz tést. Az is prob lé má kat hoz hat, ha túl ko rán kezd jük el e
mun kát, ugyanak kor az is, ha el sza laszt juk a szen zi tív kor sza kot az adott spe ciá -
lis ké pes ség te rü le te ken. Nem könnyű meg vá la szol ni a fen ti kér dést, hi szen ez
min dig függ az adott spe ciá lis ké pes ség től, an nak meg je le né si ide jé től. Pél dául a
ze nei, ma te ma ti kai és bi zo nyos moz gás be li te het ség már óvodáskorban meg je -
len het, s ezek prog ram sze rű fej lesz té se már ak kor fon tos. Összes sé gé ben azon-
 ban mégis azt kell megál la pí ta ni, hogy az óvodáskor iga zán „csak” ala po zó kor-
 szak nak te kint he tő: min de nekelőtt a meg fe le lő ér zel mi fej lő dést kell biz to sí ta ni
az zal, hogy „tö rő dünk” a gye re kek kel az óvo dá ban is, s en ged jük őket ját sza ni.
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Eb ben a kor ban még nem sza bad „el kü lö ní te ni” a te het sé ges nek lát szó gye re ket,
eb ből sok prob lé ma adód hat.

A kisiskoláskor ter mé sze te sen már más le he tő sé ge ket kí nál, de ek kor is óva-
 to san kell el jár nunk. Ez is alap ve tően ala po zó kor szak nak te kint he tő, csak más
ér te lem ben, mint az óvodáskor. Ezek ben az évek ben el ső sor ban a te het ség ál ta -
lá nos ké pes sé gei hez tar to zó ele meket kell ha té ko nyan fej lesz te ni. Az in tel lek tuá -
lis te het ség fej lesz té sét cél zó, úgy ne ve zett spe ciá lis osz tá lyok ko raiak még ek kor.
Ha fel buk kan a te het ség – pél dául ma te ma ti ka, nyelv –, egyé ni prog ram mal le -
het a fej lesz tést megol da ni. Más el bí rá lás alá es nek a ze nei- és a sport te het ség fej-
 lesz té sé ben be vált „ta go za tos” osz tá lyok, hi szen e te het ség faj ták egy részt ko rai
élet kor ban azo no sít ha tók, más részt fej leszt he tő sé gük szen zi tív pe rió du sa ép pen
eh hez az élet kor hoz köt he tő.

A fel ső ta go zat, il let ve en nek meg fe le lő gim ná ziu mi osz tá lyok már szín te rei
le het nek a ha té kony te het ség fej lesz tő prog ra mok nak. Ez az a kor, amely ben a
ku ta tá sok és ta pasz ta lat sze rint is (12–13 éves kor kö rül) már több nyi re meg je le -
nik az in tel lek tuá lis te het ség. Ket tős itt az is ko la funk ció ja: egy részt a te het sé ges
gye re kek fel de rí té sé hez kell fo lya ma to san mű kö dő, vál to za tos prog ra mo kat biz-
 to sí ta ni, más részt – ha meg ta lál tuk a te het sé get – spe ciá lis szer ve ze ti ke re tek kö-
 zött kell azt to vább fej lesz te ni.

A kö zép is ko lás kor ad hat iga zán te ret a ha té kony spe ciá lis te het ség fej lesz tés -
hez. Sok fé le szer ve ze ti for ma áll ren del ke zés re eh hez az is ko lai gya kor lat ban: fa-
 kul tá ció, ta go za tok, spe ciá lis osz tá lyok stb. Ezek mindegyi ke ha té ko nyan mű-
 köd het, fon tos azon ban, hogy a prog ra mok ne le gye nek egy ol da lúak. Egy részt a
te het ség ál ta lá nos ké pes sé gei hez tar to zó ele mek fej lesz té sé ről itt sem sza bad
meg fe led kez nünk. Más részt még ek kor is le he tő sé get kell biz to sí ta ni a ta nu ló
szá má ra, hogy ér dek lő dé sé nek vál to zá sá val, új, ma gas szin tű ké pes sé gei nek
meg je le né sé vel össz hang ban tud jon vál toz tat ni kép zé si me net rend jén. Ru gal -
mas, sok fé le ké pes ség te rü le tet át fo gó prog ra mok ra van te hát szük ség. Ter mé -
sze te sen fon tos, hogy a kö zép is ko lás kor szak vé gé re ta lál juk meg a gye rek iga zi
ér té keit, s ké szít sük elő a fel ső ok ta tás ban a szá má ra legadek vá tabb szak te rü le ten
va ló si ke res ta nul má nyok ra. 

Itt kell meg je gyez ni, hogy a fel ső ok ta tás ban tud juk a pon tot az i-re fel ten ni, 
s lé nye ge sen be fo lyá sol ja en nek si ke rét, hogy ott mi lyen prog ra mo kat in dí tunk,
s mennyi re tu dunk túl lép ni az egy ol da lú szak mai fej lesz té sen, s tud juk az egész
em ber fej lő dé sét elő se gí te ni (vö. Ba logh–Fónai 2003).



2. A ZE NEI TE HET SÉG FO GAL MA, ÖSSZE TE VŐI,
AZO NO SÍ TÁ SA, FEJ LŐ DÉ SE

A ze nei te het ség de fi ní ció ját és össze te vőit szám ta lan teo re ti kus és em pi ri kus
ku ta tás pró bál ta fel tár ni és rend szer be fog lal ni, en nek el le né re so ha nem szü le -
tett ál ta lá no san hasz nált és uni ver zá lis ér vé nyű ered mény (Billroth 1895; Var ró
1930; Ré vész 1946; Stefani 1987; Sloboda 1993. To váb bi rész le tek: Turmezeyné–
Ba logh 2009). Az össze te vők egyik leg tel je sebb és egy ben legel fo ga dot tabb fel-
 so ro lá sát Gembris meg ha tá ro zá sá val il luszt rál juk, aki a ze nei te het sé get így de fi -
niál ja: „Ze nei te het sé gen sok fak tor összes sé ge ér ten dő. Ide tar toz nak a hang sze -
res és ének lé si ké pes sé gek, a zenespecifikus kog ni tív fo lya ma tok, az ér zel mi és
ze nei ta pasz ta la tok, a mo ti vá ció, a ze nei pre fe ren ciák, at ti tű dök és ér dek lő dés.”
(Gembris 2002a, p. 488). Az en nél rész le te zőbb de fi ní ciók rend re ku dar cot val-
 lot tak, mi vel szük ség kép pen sok ön ké nyes ele met tar tal maz nak.

2.1. A ze nei te het ség jel lem zői

Köz is mert tény, hogy a ze nei te het ség egyi ke azok nak a te het ség te rü le tek nek,
amely már a ko rai gye rek kor ban meg nyil vá nul. Hí res ze né szek – ze ne szer zők,
előadó mű vé szek – élet raj zá ban nyo mon kö vet he tőek a te het ség el ső je lei (vö.
Gyarmathy 2002; Gertheis 2009). Ha son lóan a te het ség ku ta tás hoz, amely nek el -
ső lé pé seit az in tel li gen cia ku ta tás je len tet te, a ze nei te het ség megis me ré sé nek
vizs gá la tá ban a kez de tek óta alap ve tő a ze nei ké pes sé gek kér dé se.

2.1.1. A ze nei te het sé get al ko tó ké pes sé gek; rend sze re zé sük

Mi vel a ze nei te vé keny ség sok fé le, ezért nem be szél he tünk egy sé ges ze nei ké pes -
ség ről, ha nem a mo no li ti kus meg kö ze lí tés he lyett in do kolt a töb bes szám hasz-
 ná la ta. Eb ből kö vet ke zik, hogy a ze nei ké pes ség struk tú rát vizs gá ló ku ta tá sok
egyi ke sem vál lal koz hat ar ra, hogy mindezen as pek tu so kat át fog ja. En nek be lá -
tá sa ve ze tett el ah hoz, hogy bár ko ráb ban a ze nei te het ség ti po ló giá já ról szó ló el-
 mé le tek nek volt hang sú lyos sze re pe, ám az utób bi év ti ze dek ben a ku ta tá sok in-
 kább az egyes ké pes sé ge ket, fej lő dé sük fo lya ma tát, mér he tő sé gü ket ál lít ják a
fó kusz ba (bő veb ben: Turmezeyné–Ba logh 2009).
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A ze nei ké pes sé gek meg ne ve zé sé ben egyes irány za tok el ső sor ban a ze nei
hang tu laj don sá gai – leg gyak rab ban a hang ma gas ság, rit mus, hang szín, hang erő
– alap ján azo no sít ják a ze nei ké pes sé ge ket, míg má sok sze rint bi zo nyos ze nei te-
 vé keny sé gek a meg ha tá ro zók. A ze nei te vé keny sé gek de fi niá lá sá ban sok kal
több fé le ál lás pont tal ta lál koz ha tunk. Ezek kö zött rend kí vül sok fé le, gyak ran
tisz tá zat lan, de leg fő kép pen egy más sal össze ha son lít ha tat lan fo ga lom for dul
elő. Ilyen nek te kint jük töb bek kö zött az „el kép ze lés”, „ze nei ér zé keny ség”, „ösz-
sze füg gé sek megér té se” ké pes sé ge ket. Több szer ző is em lí ti a ké pes sé gek fel so ro -
lá sá ban a „ze nei hal lást” és a „ze nei em lé ke ze tet”. Bár mind két meg ne ve zés a
ma gyar ze ne pe da gó giá ban ál ta lá no san el fo ga dott, pszi cho ló giai lag azon ban fél-
 re ve ze tő, mi vel nem tük rö zik kel lően a kogníció sze re pét e te vé keny sé gek ben.
A ze nei hal lás a ze nei megis me ré si fo lya mat ered mé nye. A ze nei hal lás fo gal mát
az újabb szak iro da lom ezért már nem hasz nál ja, ehe lyett a ze nei in for má ció fel-
 dol go zá sá nak fo lya ma tá ra he lye zi a hang súlyt. A nagy ze ne szer zők élet raj zá ban
oly gyak ran em lí tett rend kí vü li ze nei em lé ke ző te het ség hát te ré ben sem va la mi -
fé le spe ciá lis em lé ke zet faj ta áll, ha nem a ze nei megis me ré si fo lya mat ered mé -
nye kép pen kiala kult tu dás ma gas szin tű szer ve zett sé ge (lásd 5.3. fe je zet).

A ze nei tesz tek ál tal mért ké pes sé gek kü lön bö ző meg ne ve zé sei nek, rend sze -
re zé sé nek át te kin té se alap ján két ál ta lá nos ér vé nyű megál la pí tás te he tő. Az el té -
rő meg ne ve zé sek el le né re kö zös nek mond ha tó, hogy a ze nei ész le lést te kin tik az
összes ze nei ké pes ség elő fel té te lé nek, ez pe dig a ze nei azo nos ság–kü lön bö ző ség
hal lás utá ni meg kü lön böz te té sé re épül. A má sik meg ke rül he tet len tény az, hogy
a ze nei ké pes sé gek nem vá laszt ha tóak el a ze nei di men zió tól. Bár ezek rend sze -
re zé sé ben is van nak el té ré sek, azon ban a ze nei hang tu laj don sá gai alap ján jel-
 lem zően dallami, rit mi kai, harmóniai, hang szín nel és hang erő vel kap cso la tos
ké pes sé ge ket is meg kü lön böz tet nek.

2.1.2. A ma gyar ze nei ne ve lés ál tal ha gyo má nyo san pre fe rált ze nei 
ké pes sé gek struk tú rá ja

Mint ké sőbb lát ni fog juk, a ze nei ta nu lá si el mé le tek ből nyil ván va ló, hogy a ze nei
mű ve le ti gon dol ko dás csak for má lis ta nu lás sal – hang szer já ték kal és/vagy kot-
 ta is me ret tel – ér he tő el. A ma gyar ze nei ne ve lés sa já tos sá ga a ko dá lyi ha gyo -
mány alap ján, hogy a ze nei kogníció fej lesz té sét a ze nei írás-ol va sás ta ní tá sá val
vég zi. A ze nei írás-ol va sás gon dol ko dá si hát te ré ben ál ló fo lya mat vég re haj tá sá ra
a gye re kek az ál ta lá nos ér tel mi fej lő dés ré sze ként vál nak ké pes sé, azon ban a ha-
 gyo má nyos ze nei jel rend szer el sa já tí tá sa min den kép pen igény li azo kat az is me -
re te ket, ame lye ket az ok ta tás köz ve tít. A 4. áb ra az is ko lai ze nei ne ve lés ál tal pre-
 fe rált ké pes sé gek – a ze nei ész le lés, az ének lés és a kot ta ol va sás, -í rás – egy más ra
épü lé sét szem lél te ti.
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Áb ránk ar ra is utal, hogy a ze nei megis me rés fo lya ma tá ban az 1–3. szin tek
bár egy más ra épül nek, ugyanak kor az egyi ken elért fej lő dés vissza hat az alat ta
lé vő szin tek re, mintegy új ab la kot nyit ki a ze nei megis me rés nek. Az e szem lé let -
re épí tett ké pes ség struk tú rát a 2.3. fe je zet ben, feladat rend sze rét a 6.3. fe je zet ben
mu tat juk be (to váb bi rész le tek: Turmezeyné–Ba logh 2009).

2.1.3. A ze nei ké pes sé gek agyi lo ka li zá ció ja

A ré geb bi ku ta tá sok alap ján ala kult ki az az ál ta lá nos el kép ze lés, hogy a ze ne a
jobb agy fél te ké hez köt he tő, éppúgy, mint az ér zel mek. A bal agy fél te ke ez zel
szem ben a be szé dért és ál ta lá nos ság ban az ana li ti kus gon dol ko dá sért fe le lős
(Spitzer 2002). A kép al ko tó el já rá sok fej lő dé sé vel nyil ván va ló lett, hogy a ze nei

3. szint: 
Ének lés átala kí tá sa jel lé, 
il let ve jel alap ján ének lés
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te vé keny sé gek nem köt he tőek egyet len te rü let hez, még csak egyik agy fél te ké hez
sem, ha nem több agyi te rü let is részt vesz ben ne. Az, hogy mely te rü le tek ak ti -
vi zá lód nak, két do log tól függ: az akusz ti kus in ger kü lön bö ző as pek tu sai tól, va-
 la mint az egyén sa já tos sá gai tól. Ál ta lá nos ság ban ki je lent he tő, hogy a dal lam in-
 kább kö tő dik a jobb agy fél te ké hez. Azon ban míg a dal lam kon túr jai nak egészle-
ges ész le lé se jobb, ad dig a dal la mot al ko tó egyes hang kö zök meg fi gye lé se bal
féltekei. A be széd és az ének kö zös gyö ke rei re utal, hogy a dal lam kon túr ját és a
be széd dal la mát ugyanaz az agyi te rü let dol goz za fel. Bár a rit mu sért a bal agy-
 fél te ke, azon ban az egyen le tes lük te té sért a jobb a fe le lős (Peretz–Hé bert 2000).
Pró bál juk ki, hogy ha két kéz zel rit must és mé rőt ko po gunk, me lyi ket me lyik ke-
 zünk kel ten nénk! A lateralizáció miatt könnyebb, ha a mé rőt a bal, a rit must a
jobb ke zünk kel ko pog juk. 

Az egy re fi no mo dó mód sze rek nek kö szön he tően hossza san so rol hat nánk
azok nak a konk rét agyi te rü le tek nek a ne vét, ame lyek az egyes ze nei te vé keny sé -
gek kel meg fe lel tet he tőek (vö. Peretz–Hé bert 2000). Ha ar ra gon do lunk, hogy a
ze nei te vé keny ség mennyi re sok ré tű, nem cso da, hogy va la mi lyen mó don az
egész agy érin tett ben ne. Az agy ana tó miá já nál té mánk szem pont já ból fon to -
sabb az a felis me rés, hogy az agyi ak ti vi tást rend kí vü li mér ték ben be fo lyá sol ja az
egyén ta nu lá si ta pasz ta la ta. Szám ta lan ku ta tá si ered mény sok fé le szem pont sze-
 rint bi zo nyít ja: a ta nult ze né szek agyá ban más te rü le tek lép nek mű kö dés be
adott ze nei te vé keny ség nél, mint a ze nei leg kép zet len egyé nek nél. Mi vel a kép-
 zett ze né szek ál ta lá nos ság ban tu da to sab ban vi szo nyul nak a ze né hez, ezért ná luk
a bal agy fél te ke vé gez el bi zo nyos felada to kat, ami az ama tő rök nél a jobb agy fél -
te ké ben tör té nik (Altenmüller–Gruhn 2002). Az em be ri agy nem sta ti kus, ha -
nem foly to no san ala kul, fej lő dik. A ze nei kép zés ha tá sá ra ezért nem csak az agyi
fel dol go zás he lye vál to zik, ha nem a ze né szek agya ana tó miai lag is kü lön bö ző vé
vá lik. Ál ta lá no san jel lem ző a ze né szek agyá ra, hogy a két agy fél te két össze kö tő
ún. kérgestest meg vas ta go dott. Bár az ana tó miai kü lönb sé gek mar kán sab ban
ala kul nak ki a gye rek ko ri ta pasz ta la tok ha tá sá ra, azon ban a plasz ti ci tás fel nőtt-
kor ban sem mú lik el. A hang szer já ték hoz szük sé ges mo to ros kész sé gek és fi-
nommotoros refle xek fej lő dé se vi szont el tér eb ből a szem pont ból: gye rek kor ban
rend kí vü li vál to zá sok ra ké pe sek az agy ezen te rü le tei, azon ban bi zo nyos élet kor
után az el ma radt ta nu lás e té ren pó tol ha tó a leg ne he zeb ben. 

Köz is mert, hogy az el ső há rom élet év ben a leg na gyobb mér té kű az agy és az
ideg rend szer plasz ti ci tá sa, ezért az ek kor ka pott – vagy ép pen el ma radt – in ge -
rek dön tő fon tos sá gúak bár mi lyen ké pes ség to váb bi ala ku lá sá ban. A ze nei ké-
 pes sé ge kért fe le lős agyi struk tú rák ki fej lő dé séért eb ben az élet kor ban a szü lő te -
het a leg töb bet.
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2.2. A ze nei fej lő dés el mé le tei

A ze nei fej lő dés sel kap cso la tos el mé le tek két cso port ját ér de mes meg kü lön böz -
tet nünk. Az egyik a pszi cho ló giai el mé le tek va la me lyi ké ből in dul ki. A ze ne pszi -
cho ló giai ku ta tá sok ban a hat va nas évek től je le nik meg a tö rek vés, hogy a kog ni -
tív mo del lek ben leírt je len sé gek ze nei meg fe le lőit meg ha tá roz zák, il let ve eze ket
az el ve ket a ze nei fej lő dés re adap tál ják. A má sik cso port ba a ki fe je zet ten a ze né -
re ki dol go zott fej lő dé si el mé le tek tar toz nak. Ez utób biak kö zös jel lem ző je, hogy
né ze tük sze rint a ze nei fej lő dés csak spe ciá li san a ze né re vo nat ko zó ka te gó riák
men tén ír ha tó le.

2.2.1. Kog ni tív mo del lek

A kog ni tív né zet az egyén ben le zaj ló megis me rő fo lya mat ra kon cent rál, amely-
 nek so rán az in for má ciót fel dol goz za, és beil lesz ti a már meg lé vő tu dás struk -
túrá ba. A fo lya mat ki me ne te a köz lés, ami le het ze nei cse lek vés, pl. ének lés,
hang szer já ték, tap so lás stb. A tu da tos cse lek vé si im pul zus át ke rül a mo to ros 
te rü let re, és a tu dat fo lya ma to san kont rol lál ja azt (vö. Hargreaves 1986; Stoffer
1993; Taetle–Cutietta 2002).

A Gestalt-pszichológia (alak lé lek tan) leír ja azo kat a cso por to sí tá si alap el ve -
ket, ame lyek men tén a kog ni tív fel dol go zás egy sé gei kép ződ nek. Az egészleges
fel fo gás nak a ze né re vo nat koz ta tá sát az alak lé lek tan ma gya rá za tául is gyak ran
ol vas hat juk pél da ként, annyi ra kí nál ko zik a pár hu zam: ahogy egy ze ne mű vet
nem az egyes han gok, a rit mus, a har mó niák stb. ele mei nek szám ba vé te lé vel, ha -
nem mint egy sé get ész lel jük. 

A hat va nas évek től kezd ve a ze nei fej lő dé si el mé le tek re a leg na gyobb ha tás sal
Piaget mun kás sá ga volt. Az ál ta la a gyer me ki gon dol ko dás fej lő dé sé ről meg fo -
gal ma zott el mé let nek a ze nei fej lő dés sel vont pár hu za ma szám ta lan ku ta tást
ins pi rált, ame lyek ab ból in dul nak ki, hogy az ál ta lá nos ér tel mi fej lő dés sza ka szai
és alap el vei a ze nei fej lő dés re is vo nat koz nak. A Piaget ál tal be ve ze tett fo gal mak
kö zül a kon zer vá ció je len sé ge a ze né ben úgy nyil vá nul meg, hogy a mű ve le tek
előt ti sza kasz ban a gyer me kek nem ké pe sek egyide jű leg az ész le lés re kü lön bö ző
as pek tu sok ból, azaz nem tud nak egy szer re a rit mus ra és a dal lam ra fi gyel ni, ha -
nem er re csak a konk rét mű ve le ti sza kasz ban lesz nek ké pe sek. Ezt iga zol ja az a
kí sér let, amely sze rint egy dal lam va riá ciói nak felis me ré se csak nyolcéves kor ra
vá lik ál ta lá nos sá (Zim mer mann 1993, idé zi Jordan-Decarbo–Nel son 2002). Ha-
 son ló cé lú vizs gá lat ban Davidson és Scripp (1990) azt ta lál ta, hogy a gye re kek
hétéves kor ban lesz nek ké pe sek a ze nei össze te vők kö zül több mint egy nek a
szem előtt tar tá sá ra. Ál ta lá nos az egyetér tés ab ban, hogy a for má lis mű ve le ti sza-
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 kasz – el len tét ben az ál ta lá nos ér tel mi fej lő dés sel – csak for má lis ze ne ta nu lás sal
ér he tő el.

Piaget-nak a tu dás szer ve ző dé sé vel kap cso la tos el mé le tét is át vet te a ze nei ta-
 nu lás el mé let. Esze rint a ze nei tu dás is ál ta lá no sí tott for mu lák ban – a sé mák ban
vagy pro to tí pu sok ban – rep re zen tá ló dik, ame lyek vol ta kép pen a ta pasz ta la tok
alap ján kép ző dött dallami, rit mi kai, harmóniai, for mai el vá rá sok. A megis me rés
és a kó do lás a hosszú tá vú em lé ke zet ben tá rolt, asszi mi lá ció val, il let ve ak ko mo -
dá ció val kiala kí tott hi po te ti kus sza bá lyo kon ala pul, ame lyek a ze nei egy sé gek
össze kap cso ló dá sá val ala kul nak ki.

2.2.2. Spe ciá li san a ze nei fej lő dés ma gya rá za tául ki dol go zott mo del lek

Az utób bi más fél év ti zed ben egy re több tö rek vés mu tat ko zik ar ra, hogy a ki-
emel ke dő ze nei ké pes sé gek és tel je sít mény ma gya rá za tá ra a „szak ér te lem” mo-
 dellt al kal maz zák. Ez a pa ra dig ma a kü lön bö ző te rü le te ken – sport, mű vé szet,
sakk, tu do mány – elért kiemel ke dő ered ményt a gya kor lás mennyi sé gé vel ma-
 gya ráz za. A mo dell adap tá ció ja a ze ne te rü le tén a hang sze res ké pes sé gek fej lő -
dé sé nek vizs gá la tá ban hasz ná la tos. A kö zép pont ban a gya kor lás mennyi sé ge áll,
amit Erics son (1996) legalább tíz év ben ha tá roz meg. A gya kor lás sal töl tött idő
mennyi sé gén kí vül sze re pe van a gya kor lás mi nő sé gé nek is. A ha té kony gya kor -
lás jel lem zői a cél irá nyos ság, a kon cent rá ció, ame lyek a gya kor lás sal el töl tött
évek so rán hoz zá já rul nak a gya kor lá si stra té gia fej lő dé sé hez is (Hallam 1997,
idé zi Gembris 2002a). A mi nő sé gi gya kor lást a meg fe le lő ne héz sé gű feladat, az
is mét lé sek, a hi bák foly to nos ja ví tá sa jel lem zi.

Bár szá mos vizs gá lat (Krampe 1994, O’Neill 1997, mind ket tőt idé zi Gembris
2002a, 2002b) iga zol ta a gya kor lás sal el töl tött idő mennyi sé ge és mi nő sé ge, il let -
ve a hang szer já ték szín vo na la köz ti köz vet len össze füg gést, ez a fel fo gás mégis
szá mos nyi tott kér dést hagy ma ga után. A gya kor lás sze re pé nek ki zá ró la gos sá
té te le el ha nya gol ja az adott sá gok, a mo ti vá ció és a krea ti vi tás sze re pét, ame lyek
nyil ván va lóan szük sé ge sek a kiemel ke dő tel je sít mény hez. Az el mé let ha tó kö re
is meg le he tő sen szűk. Mi vel csak a hang sze res tel je sít mé nyen ke resz tül vizs gál ja
a ze nei ké pes sé ge ket, ezért szá mos egyéb ze nei te rü let ké pes sé gei nek kü lön bö -
ző sé gé re nem ad ma gya rá za tot.

Jeanne Bamberger (1991, 2005) em pi ri kus ala po kon nyug vó ze nei fej lő dé si
el mé le té ben, ame lyet „a fej lő dé si ku mu lá ció el mé le te ként” tar ta nak szá mon, a
gyer me ki notáció és előadás kap cso la tá nak vizs gá la tát ál lí tot ta a kö zép pont ba.
Meg fi gye lé sei alap ján a ze nei fej lő dés „több szö rös” és „ku mu la tív” jel le gét hang-
 sú lyoz za. A ze nei gon dol ko dás fej lő dé se a sa ját hal lá si és moz gá sos ta pasz ta la to -
kon ala pul. A ze nei fo gal mak kiala ku lá sa, a ze né ről va ló gon dol ko dás er re épül,
azon ban a ta pasz ta la ti tu dás ön ma gá ban eh hez nem ele gen dő, ha nem a ze ne
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gra fi kus reperezentációjának megér té se is szük sé ges. A spon tán ze nei ész le lés
egészlegesen tör té nik, a gra fi kus rep re zen tá ció el len ben a ze nei ele mek – dal lam,
rit mus – el kü lö ní té sét igény li, így a ze nei fo lya ma tot más irány ból kö ze lí ti meg.
A notáció megér té sé nek nem a ha gyo má nyos ze nei írás-ol va sás el sa já tí tá sá ban
lát ja a cél ját, ha nem a ze nei gon dol ko dás fej lő dé se miatt tu laj do nít ne ki nagy je-
 len tő sé get. En nek ér tel mé ben nem a ha gyo má nyos szim bó lum rend szer ta ní tá sa
a fej lő dés alapja, ha nem ma ga a gra fi kus rep re zen tá ció megér té se, amit sok kal
job ban szol gál az, ha a gyer mek ma ga fe de zi fel a ze ne le ké pe zé sé nek le he tő sé -
geit. Meg lá tá sa sze rint a notáció azért is se gí ti a ze nei megér tés kog ni tív fo lya -
ma tát, mert a hal lás–ér tel me zés–le jegy zés men tá lis struk tú rá ját nem csak egy
irány ban le het be jár ni, ha nem ké pes sé tesz az ele mek kö zöt ti sza ba don köz le ke -
dés re. En nek ered mé nye kép pen a ze nei struk tú rák több di men zió ból szem lél -
he tők, és a kü lön bö ző as pek tu sok ból nyert in for má ciók ból kiala kult ze nei kog-
 ni tív struk tú rák összeadód nak, vagyis ku mu lá lód nak. (Bamberger el mé le té nek
em pi ri kus hát te rét a ze nei írás-ol va sás ké pes sé gé nek fej lő dé si fo lya ma tát be mu -
ta tó 5.4. fe je zet ben bő veb ben is is mer tet jük.)

Edwin Gor don az ame ri kai ze ne ok ta tás leg na gyobb te kin té lye. A ze nei te het -
ség ről val lott teó riá ja sze rint a ze nei te het ség nem más, mint ve le szü le tett po ten -
ciál, ami ki lencéves ko rig fej lő dő ké pes, és be fo lyá sol ha tó mind ked ve ző, mind
ked ve zőt len irány ban (Gor don 1971). Eb ben a fej lő dé si stá dium ban szük ség van
a ze nei ta pasz ta la tok ra és fej lesz tő te vé keny ség re, hogy ezt a po ten ciált fenn tart -
suk. Le szö ge zi ugyanak kor, hogy a ve le szü le tett po ten ciált túl lép ni a leg jobb fej-
 lesz tés ha tá sá ra sem le het. A ki lencéves kor ra elért szin tet a to váb biak ban nem
le het meg ha lad ni, ezért ezt Gor don „sta bi li zá ló dott ze nei te het ség nek” ne ve zi.
El kép ze lé sé hez hűen szor gal maz za a ko rai, már cse cse mő kor ban kez dő dő cél-
 zott ze nei fej lesz tést. 

Gor don a ze nei ké pes sé gek alap ját a hal lás nak ab ban a mód já ban lát ja, ami-
 kor va la ki hall ja és megér ti a ze nét ak kor is, ami kor ze nei han gok fi zi kai lag nin-
 cse nek je len. A ze nei hal lás nak er re a szint jé re sa ját szót al ko tott, hogy ez zel is
meg kü lön böz tes se a han gok fi zi kai ér zé ke lé sé től. Az „audiáció” (audiation) fo-
 gal mát szé les kör ben el fo gad ták, és más nyel ve ken is le for dí tás nél kül hasz nál -
ják. Mi vel Gor don mun kás sá ga több év ti ze det ölel fel, ezért az audiáció fo gal má -
ra épí tett el mé le teit sok szor mó do sí tot ta. 

2.3. A ze nei te het ség azo no sí tá sá nak mód sze rei

A ze nei ké pes sé gek mé ré se az Egye sült Ál la mok ból in dult ki, és a ké sőb biek ben
is itt tör tént a leg több teszt fej lesz tés. A ze nei tesz tek kö zött meg szok ták kü lön -
böz tet ni azo kat, ame lyek a ze nei adott sá gok, és azo kat, ame lyek a ze nei tel je sít -
mény mé ré sét tű zik ki cé lul (Füller 1974). 
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2.3.1. Ze nei adott ság- és tel je sít mény tesz tek

A ze nei adott ság mé ré sé nek az a cél ja, hogy a ve le szü le tett, a ta nu lás tól füg get len
ké pes sé ge ket mér je. Eb be a tí pus ba tar to zik a legel ső stan dar di zált teszt, ame lyet
Seashore (1919) dol go zott ki, to váb bá az is mer teb bek kö zül Bentley (1968) és
Gor don (1979, 1989a, 1989b) teszt jei. A tel je sít mény tesz tek az ok ta tás so rán el-
 sa já tí tott ké pes sé ge ket vizs gál ják. Ezek kö zül a legál ta lá no sab ban Colwell
(1969) teszt je ter jedt el. [A ze nei tesz te ket, azok feladat tí pu sait Dombiné Ke-
 mény Er zsé bet (1992) össze fog la ló mun ká ja mu tat ja be rész le te sen.] A ze nei
adott ság mér he tő sé ge azon ban meg le he tő sen prob le ma ti kus, mi vel az adott ság
és a tel je sít mény szét vá laszt ha tó sá ga erő sen vi tat ha tó, és mi nél ké sőb bi élet kor -
ban pró bál koz nak ve le, an nál re mény te le nebb. Ezt jel zi már az is, hogy mind két
tí pus ge rin cét a ze nei ész le lést: a hang ma gas ság és hang erő, a hal lott dal la mok,
rit mus so rok azo nos sá gá nak vagy kü lön bö ző sé gé nek felis me ré sét cél zó felada -
tok ké pe zik.

2.3.2. A ze nei ké pes sé gek fej lő dé sét az al só ta go za tos ma gyar ta nu lók kö ré ben
vizs gá ló ku ta tás feladat rend sze re

A ha zai is ko lai ze nei ne ve lés ben fej lesz ten dő per cep ciós és rep ro duk ciós ké pes -
sé gek fej lő dé si sa já tos sá gait cél zó ké pes ség rend szer a ko ráb ban be mu ta tott (2.1.
fe je zet) hie rar chi kus ze nei ta nu lá si szem lé let re épül. Az 1–3. szin te ket két rész re
bon tot tuk (1. táb lá zat). Az el ső szin ten be lül a ze nei ész le lést vizs gá ló ze nei tesz-
 tek ben szo ká sos mó don az azo nos ság–kü lön bö ző ség hal lás utá ni meg kü lön -
böz te té se (1/a alszint), va la mint a hal lott dal lam visszaének lé se (1/b alszint) volt
a feladat. A 2. szin ten a ze nei írást (2/a) és ol va sást (2/b) kü lö ní tet tük el. Ezen a
szin ten ki kap csol tuk az ének lést. A ze nei ol va sás hoz ezért olyan felada to kat ad-
 tunk, ame lyek ben a gye rek da lok ti pi kus dal lam-, il let ve rit mus for du la tai nak ké -
pét kel lett össze vet ni a hal lott dal lam mal/rit mus sal. En nek alap ján kel lett el dön -
te ni a lá tott és a hal lott dal lam/rit mus azo nos sá gát vagy kü lön bö ző sé gét. A 3.
szin ten az ének lés és a jel kap cso la tá nak mo bi li zál ha tó sá gát vizs gál tuk. Az is ko -
lai gya kor lat ban a hang zás és a jel kö zé köz ve tí tő ként beéke lő dik a név, te hát 
a kap cso lat há rom ta gú: „hang zás – név – jel”. En nek di dak ti kai oka van, és az a
cél ja, hogy meg könnyít se az ál ta lá no sí tást. A ze nei te vé keny ség lé nye ge a hang-
 zás–név kö zöt ti asszo cia tív kap cso lat kiépü lé se, a név–jel kap cso lat már nem
igé nyel ze nei ké pes sé get. En nek ér tel mé ben a 3/a szin ten a hal lott dal lam utó-
szolmizált ének lé sét a ze nei írás sal ro kon te vé keny ség nek te kint jük. A 3/b szint a
be tű kot ta utá ni ének lés.

A ko ráb ban be mu ta tott hie rar chia és a ze nei hang dimenzói mát ri xa ként te-
 kint jük a ze nei ké pes sé ge ket.
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2.3.3. A ze nei tesz tek „jó sá gi” mu ta tói nak prob lé mái

Ar ra a kér dés re, hogy mit mér nek a ze nei tesz tek, ugyanolyan ne héz vá la szol ni,
mint az in tel li gen cia tesz tek ese té ben. A ha gyo má nyos ze nei tesz tek ál ta lá nos -
ság ban a per cep ciós és a rep ro duk ciós ké pes sé ge ket vizs gál ják, azon ban hogy
ezek mi lyen össze te vők ből áll nak, ab ban nincs egyetér tés. Kö zös nek mond ha tó
el len ben, hogy va la mennyi ge rin cét azok a felada tok ké pe zik, ame lyek a ze nei
azo nos ság–kü lön bö ző ség hal lás utá ni meg kü lön böz te té sét cé loz zák. 

1. táb lá zat. A ze nei ké pes sé ge ket vizs gá ló feladat rend szer struk tú rá ja, az egyes ké pes sé ge ket
vizs gá ló felada tok szá ma (A konk rét felada to kat lásd 6.3. fe je zet)

Te vé keny ség

0. szint:
Is me ret

1. szint:
Ze nei  

ta pasz ta la tok

2. szint:
Hang zás  

átala kí tá sa jel lé, 
ill. jel átala kí tá sa 

hang zás sá

3. szint:
Ének lés  

átala kí tá sa jel lé, ill. 
jel alap ján ének lés
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i A) Dal lam 2 2 3 3 1 1 2

B) Rit mus 2 3 ***** 1 2 ****** *****

C) Har mó nia * 2 1 1 * 1 *

D) Hang szín **** 3 ** **** **** **** ****

E) Hang erő **** 1 *** **** **** **** ****

MEG JEGY ZÉS: A csillaggal  je lölt me zők höz nem tar toz nak felada tok. En nek ma gya rá za ta a kö vet ke ző:
*:             A harmóniai is me re tek nem sze re pel nek az al sós ta na nyag ban. Ezért a harmóniai sor ban csak azok ban a me-

zők ben ta lál ha tóak felada tok, ame lyek ben a megol dás hoz ele gen dő is me ret áll a gye re kek ren del ke zé sé re. 
**:           Az ének hang hang szí ne adott ság.
***:        A kü lön bö ző hang erő vel tör té nő hang adás nem tar to zik a ze nei ké pes sé gek kö zé.
****:       A hang szín re és a hang erő re uta ló je lek nem ré szei a ze nei notációnak, ezek csak sza vak kal a kot tá ba beírt 

uta lá sok.
*****:     A rit mus so rok meg szó lal ta tá sa tap so lás sal tör té nik, nem éne kel ve.
******:   Az utószolmizáció fo gal ma a dal lam ra vo nat ko zik.
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A ze nei tesz tek kel ka pott ered mé nyek ből bár le von ha tóak kö vet kez te té sek
bi zo nyos ze nei ké pes sé gek ről, ezt azon ban nem azo no sít hat juk a ze nei te het -
séggel. A ze nei tesz te ket szá mos kri ti ka éri. Az ez zel kap cso la tos ké te lyek el ső -
sor ban az ala csony ér vé nyes sé get ki fo gá sol ják. Az ala csony va li di tás ban az is
sze re pet ját szik, hogy a tesz tek a ze nei je len sé ge ket nem ze nei kon tex tus ban
vizs gál ják.



3. A TE HET SÉG FEJ LESZ TÉS FŐBB MÓD SZE REI, 
KE RE TEI, KIEMELT TAR TAL MI SZEM PONT JAI 

Amió ta is ko la lé te zik, a te het sé ges ta nu lók ra min dig is fi gyel tek a pe da gó gu sok,
s év szá za dok ra vissza me nő si ke res te het ség gon do zó mun ká ról van nak ada ta-
ink. Ugyanak kor az utób bi év ti ze dek ben a ku ta tók és gya kor la ti szak em be rek
sok olyan esz közt, mód szert dol goz tak ki, ame lyek a ko ráb biak nál ha té ko nyab -
bá te he tik az is ko lai te het ség gon do zást (vö: Turmezeyné–Ba logh 2009). Ezek
kö zül há rom al kal ma zá sa elen ged he tet len a si ke res te het ség gon do zó mun ká -
hoz: 

• az egyé ni diffe ren ciá lás, 
• gaz da gí tás,
• gyor sí tás.

Ezek az alap jai a ha té kony te het ség gon do zás nak. A kö vet ke zők ben át te kint -
jük ezek fon to sabb kér dés kö reit, ame lyek a gya kor la ti te het ség fej lesz tő mun ká -
hoz tám pon tul szol gál hat nak.

Ugyanak kor a mód sze re ken, szer ve ze ti ke re te ken túl a kor sze rű te het ség gon -
do zás nak van két kiemelt tar tal mi szem pont ja is: a te het sé ges ta nu lók sze mé lyi -
sé gé nek és tár sas kész sé gei nek fej lesz té se. Ezek is elen ged he tet le nek a si ke res te-
 het ség fej lesz tő mun ká hoz, ezért is fog lal ko zunk ve lük meg kü lön böz te tett
fi gye lem mel kiad vá nyunk ban. Ko ráb ban a te het ség gon do zás el ső sor ban a ké-
 pes sé gek ki bon ta koz ta tás ra kon cent rált, de a ku ta tá sok és a hét köz na pi szak mai
ta pasz ta lat is bi zo nyí tot ta, hogy szük sé ges a hosszú tá vú si ker hez ezen tar tal mi
szem pon tok ér vé nye sí té se is a gya kor la ti fej lesz tő mun ká ban (vö. Ba logh 2004).

3.1. Ha té kony dif fe ren ciá lás a ta ní tá si-ta nu lá si fo lya mat ban

A diffe ren ciá lás ma gá tól ér te tő dően alap ve tő as pek tu sa a ha té kony te het ség gon -
do zás nak. A diffe ren ciá lás sok fi gyel met kap az ok ta tás vi lá gá ban, és lé nye gé ben
az egyé ni kü lönb sé gek felis me ré sé re va ló tö rek vést és olyan szer ve ze ti stra té giák
ke re sé sét, al kal ma zá sát je len ti, ame lyek szem előtt tart ják az egyé ni kü lönb sé ge -
ket a fej lesz té si fo lya mat ban. A nap jaink ban el ter jedt új fo ga lom, az adap tív ok-
 ta tás is er re épül. Ahogy ezt M. Nádasi Má ria (2001), a szak te rü let ki vá ló ha zai
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ku ta tó ja meg fo gal maz ta: „A diffe ren ciá lás és az egyé ni sa já tos sá gok ra te kin tet -
tel szer ve zett egy sé ges ok ta tás együt tes al kal ma zá sa kö zös ter mi no ló giá val
adap tív ok ta tás nak ne vez he tő” (i. m. p. 40).

3.1.1. A diffe ren ciá lás alap jai a ta nu lói sze mé lyi ség ben

Min den ta nu ló más faj ta sze mé lyi ség, így va ló já ban min den sze mé lyi ség jel lem -
zőt fi gye lem be kel le ne ven nünk a diffe ren ciált ké pes ség fej lesz tés hez. Ez azon-
 ban a gya kor lat ban ki vi te lez he tet len, így cél sze rű a sze mé lyi ség ele mek szű kebb
kö rét meg je löl ni. Ter mé sze te sen azo kat, ame lyek kel lő ka pasz ko dó kat je lent het -
nek a diffe ren ciá lás hoz a ta ní tá si-ta nu lá si fo lya mat ban (vö. M. Nádasi 2001): 

A) Az új is me re tek fel dol go zá sá hoz vagy az is me re tek al kal ma zá sá hoz szük sé -
ges tu dás, mű ve le ti ké pes sé gek szín vo na la. Bi zony itt szé les a ská la. Egyik
ol da lon van nak azok a ta nu lók, akik meg fe le lő is me re tek kel és mű ve le ti
kész ség gel ren del kez nek. A má sik vég pon tot azok je len tik, akik nek ko-
 moly hiá nyos sá gaik van nak, olyannyi ra, hogy az ön ál ló fel dol go zás út ján
elin dul ni sem ké pe sek. A ket tő kö zött to váb bi cso por tok ta lál ha tók – a hi-
á nyos sá gok mér té ké től füg gően. 

B) A ta nu lás ra va ló ké szen lét sa já tos sá gai. Óriá si kü lönb ség van a ta nu lók
kö zött ab ból a szem pont ból, hogy mennyi re ké szek részt ven ni a ta ní tá si-
ta nu lá si fo lya mat ban. A ta nu lók egy ré sze mo ti vált a ta nu lás ra, de so kan
van nak, akik ben alig van haj lan dó ság e mun ká ra. Ez utób bi nak sok fé le
oka le het. Fon tos meg ke res ni eze ket az oko kat, s a ne he zen ak ti vi zál ha -
tók nál fo koz ni az egye di ér zé keny sé get, mo ti vált sá got (vö. Ba logh 2006).

C) Az ön ál ló mun ka vég zés hez szük sé ges fel té te lek meg lé te a ta nu ló ban. Na gyon
fon tos szem pont ez a diffe ren ciá lás hoz, hi szen hiá ba akar juk ön ál lóan
dol goz tat ni a gye re ket – bár ez a diffe ren ciá lás egyik leg főbb mun ka for má ja
–, ha hiá nyoz nak eh hez a fel té te lek.

Ter mé sze te sen itt is szé les a ská la az ön ál ló mun ká ra ké pe sek cso port -
já tól a rend sze res se gít ség re szo ru ló kig. Me lyek a főbb pa ra mé te rek ezen
szem pont megíté lé sé hez?

• Feladat ér té si ké pes sé gek szint je.
• Feladat megol dó mű ve le ti ké pes sé gek fej lett sé ge.
• Jár tas ság a mun ka esz kö zök hasz ná la tá ban.
• Prob lé ma hely zet ben ho gyan vi sel ke dik a ta nu ló?
• Tö rek szik-e a gye rek a ja va solt mun ka me net meg tar tá sá ra?
• Egyé ni mun ka tem pó.
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Eze ket a jel lem ző ket az elő ze tes is ko lai ta pasz ta lat dön tően be fo lyá sol -
ja, et től függ el ső sor ban, hogy mennyi re fej let tek ezek. Ez a tény ar ra is
fel hív ja fi gyel mün ket, hogy nem csak mér ni kell eze ket a sze mé lyi ség jel lem -
ző ket, ha nem fo lya ma to san fej lesz te ni is a ta ní tá si-ta nu lá si fo lya mat ban.

D) Fej lett ség az együtt mű kö dés te rén, a tár sas hely zet jel lem zői. A diffe ren ciá -
lás le he tő sé geit – kü lö nö sen an nak cso por tos for máit – az is be fo lyá sol ja,
hogy mi lyen fej let tek a ta nu ló szo ciá lis ké pes sé gei, és hogy hol he lyez ke -
dik el az osz tály szo cio met riai struk tú rá já ban. Ez zel össz hang ban cél sze -
rű meg vá lo gat ni a diffe ren ciá lás for máit, esz kö zeit.

3.1.2. A diffe ren ciá lás ál ta lá nos esz kö zei

A ta ní tá si-ta nu lá si fo lya mat ban al kal maz ha tó esz kö zök nek, mód sze rek nek gaz-
 dag a tár há za, s ezek nek ma is jól hasz no sít ha tó össze fog la lá sát ad ja Pet ri né és
Mé szöly né (1982) a „Diffe ren ciált osz tály mun ka, op ti má lis el sa já tí tás a gya kor -
lat ban” cí mű könyv ben. Az aláb biak ban be mu ta tott diffe ren ciá lá si for mák a ta-
 nu lók min den ré te gé nél jól hasz nál ha tók a ha té kony fej lesz tés hez (2. táb lá zat),
ter mé sze te sen van nak a te het sé ge sek szá má ra ki tün te tett for mák, ezek kel a ké-
 sőb biek ben rész le te sen is fog lal ko zunk.
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2. táb lá zat. A diffe ren ciá lás ál ta lá nos esz kö zei

Diff e ren ciá lá si mó dok, esz kö zök
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cso port

1. Ha ki vá ló a tan tárgy ból:

X X X X X X X O X X

2. Ha gyen ge a tan tárgy ból és ne ga tív mun ka ké pes sé gű:

X X X X X X X M X X X X

3. Ha va la mely alap ké pes ség szín vo na la ala csony (pl. ol va sás, írás, be széd stb.):

X X X X X X X X

4. Ha krea tív ta nu ló:

X X X

5. Ha jó ké pes sé gű, hiá nyos mun ka ké pes ség-szín vo na lú:

X X X X X O X X

6. Ha gyen gébb ké pes sé gű, szor gal mas:

X X X X X M X X X X

7. Ha ta nu lá si prob lé má val küz dő:

X X X X X X X X X

8. Ha más tan tárgy ból ki vá ló (pl. rajz, föld rajz stb.):

X X X X

9. Ha szo ciá lis kö rül mé nye prob lé más:

X X X

10. Ha spe ciá lis te rü le ten van hiá nyos sá ga (pl. fi gye lem, em lé ke zet stb.):

X X X X X
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3.1.3. A te het sé ge sek dif fe ren ciált fej lesz té sé nek prob lé mái

Sok te rü le ten van el té rés a né ze tek ben a te het sé ge sek diffe ren ciá lá sá ban, azon-
 ban a leg főbb kér dés ezek kö zül: in teg rált osz tály ban (he te ro gén cso port ban)
vagy „vá lo ga tott” osz tály ban (ho mo gén cso port ban) foly hat-e ha té ko nyan a 
te het ség gon do zás az is ko lá ban? Er re a kér dés re több fé le meg kö ze lí tés ből több-
 fé le vá laszt ad nak a ku ta tók és gya kor ló szak em be rek. Cél sze rű eze ket át te kin -
te ni, hogy kor rekt fel hasz ná lá si for má kat ala kít has sunk ki a pe da gó giai gya kor -
lat ban.

A te het ség gon do zás és a spe ciá lis ok ta tás ku ta tá sai ra ala poz va jog gal le he -
tünk szkep ti ku sok az zal kap cso lat ban, hogy mennyi re mű kö dik jól az in teg rá ció
olyan ta nu lók nál, akik je len tő sen el tér nek az osz tály nor mái tól. A ku ta tás ki mu -
tat ta, hogy az ál ta lá nos osz tá lyok ban ke vés diffe ren ciá lás ban ré sze sül tek a te het -
sé ges diá kok. Olyannyi ra, hogy az egyik ta nul mány sze rint a meg fi gyelt ta nu lók
az ál ta luk vég zett is ko lai te vé keny ség 84%-ában nem ré sze sül tek tan me ne ti dif-
 fe ren ciá lás ban (Westberg és mtsai 1993).

A ki vá ló ság és az egyen lő ség vi tá ja az egyik leg prob lé má sabb fe szült ség,
amely át jár ja vi lág szer te az is ko lá kat. A gya kor lat ban lét fon tos sá gú, hogy az is-
 ko lák mind az egyen lő ség, mind a ki vá ló ság el vé re össz pon to sít sa nak. A hát rá -
nyos hely ze tű, ki sebb sé gi is ko lák ba já ró gyer me kek kör nye ze te na gyon meg ne -
he zí ti szá muk ra a ta nu lást. Az ilyen kör nye zet ben is ko lá ba jár ni kény te len
gyer me kek ese té ben nem az a kér dés, hogy miért nem ta nul nak, ha nem az, hogy
ho gyan ké pes né há nyuk ta nul ni az út juk ban ál ló aka dá lyok el le né re. Ezen túl, a
fej lő dé si fo gya té kos ság gal ren del ke ző gyer me kek, vagy az olya nok, akik ke vés bé
ké szek a ta nu lás ra, to váb bi se gít ség re szo rul nak, ez a leg ke ve sebb, amit ad ha -
tunk ne kik. Ugyanak kor a tár sa da lom fej lő dé se azon mú lik, biz to sít juk-e, hogy
az ok ta tá si for rá sok egyen lően le gye nek eloszt va, és a ki vá ló sá got se gít sék elő.
Fon tos ko mo lyan ven ni a kér dés kör át gon do lá sá hoz Silverman (1994, p. 3) ki je -
len té sét, „a legoko sabb diá kok vissza tar tá sa nem fog ja va rázs la tos mó don se gí -
te ni a las sab ba kat”. Ma az ok ta tá si in téz mé nyek gyak ran egy for ma ság ra tö rek -
sze nek, ahe lyett, hogy diffe ren ciált le he tő sé ge ket biz to sí ta nánk a kü lön bö ző
rej tett ké pes sé gek ki bon ta ko zá sá hoz. Az esély egyen lő ség pe da gó giai és pszi cho -
ló giai ér te lem ben nem az egyen lő tel je sít mé nyek eléré sé re tö rek vő ok ta tást je-
 len ti, ha nem azt, hogy min den gye rek szá má ra biz to sít suk a meg fe le lő is ko lai
fel té te le ket a ben ne rej lő adott sá gok, po ten ciál mi nél ma ga sabb szin tű ki bon ta -
koz ta tá sá hoz! Ezt az el vet egyéb ként a Köz ok ta tá si Tör vé nyünk 1993 óta meg fo -
gal maz za.

A ho mo gén cso por to sí tás már több mint 100 éve je len van. Mi lyen ér vek
szól nak a ké pes ség sze rin ti cso por to sí tás mel lett?
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1. Meg fe le lőbb pá ro sí tást nyújt a te het sé ges diák fej lő dé si ké szen lé te és igé-
 nyei, va la mint a kép zés kö zött.

2. Az el té rő ké pes sé gek kel ren del ke ző diá kok el té rően rea gál nak a kü lön bö -
ző ok ta tá si stra té giák ra és ta ní tá si mód sze rek re.

3. A diá kok job ban ta nul nak, ami kor olyan diá kok kal van nak együtt, akik-
 nek kom pe ten ciá ja az ő szint jük kel megegye ző vagy an nál egy pi ci vel ma-
 ga sabb.

4. A cso por to sí tás ki hí vást je lent a diá kok szá má ra, hogy ki tűn je nek, vagy
elő re tör je nek (Benbow 1997).

Ter mé sze te sen az in teg rált osz tály ban tör té nő mun ká hoz a te het sé ge sek szá-
 má ra ki dol goz tak spe ciá lis mun ka for má kat, ezek is al kal ma sak bi zo nyos szin tig a
diffe ren ciált fej lesz tés re (Eyre 1997).

• Nyi tott felada tok min den ki nek. Ez messze a legegy sze rűbb órai mód szer,
elő nye, hogy a leg te het sé ge seb bek is tel je sen ré sze sei ma rad nak az osz tály
mun ká já nak. Hát rá nyai is le het nek. Egy részt eh hez meg le he tő sen ala csony
szin tű felada tot kell vá lasz ta nunk, ha na gyon he te ro gén az osz tály, s ez
nem je lent iga zi ki hí vást a te het sé ge sek nek. Más részt a te het sé ge sek kö zött
is van nak ke vés bé mo ti vál tak, s így csak a mi ni mumszint tel je sí té sé re tö re -
ked nek ezen ke re tek kö zött.

• Kü lön bö ző mun ka tem pó ra épü lő feladat megol dás. En nek lé nye ge, hogy fel-
adat sort kap nak a ta nu lók, és az elő re ha la dás so rán a kér dé sek egy re ne he -
zeb bé vál nak. Leg főbb elő nye, hogy a te het sé ges gye rek sa ját tem pó já ban
tud ha lad ni anél kül, hogy a töb biek re kel le ne vár nia. Kü lö nö sen jól al kal -
maz ha tó ez a mód szer li neá ris tan tár gyak ese tén (pl. ma te ma ti ka), ahol a
ta nu ló fej lő dé sé nek út ját vi lá go san le het kö vet ni. A gond itt is ab ból fa kad -
hat, ha a te het sé ges ta nu ló nem elég gé mo ti vált.

• Ké pes ség sze rin ti cso por tok nak kiosz tott felada tok. Ez jól be vált mun ka-
 for ma te het sé ges ta nu lók nál, ugyanis ők in kább vál lal koz nak ki hí vó fel-
ada tok ra, ha ké pes ség sze rin ti cso port ba so rol juk a diá ko kat. A hát rá nyok
szo ciá lis és szer ve zé si jel le gűek le het nek. Egy részt a ké pes ség sze rin ti cso-
 por to sí tás hoz zá já rul hat az „elitesedéshez”, kü lö nö sen, ha ezek a cso por tok
tan tár gyan ként nem vál toz nak, más részt gon dot okoz hat a cso por tok ba
va ló kor rekt be so ro lás. 

• Az ala pok ról va ló in du lás. Ez egy na gyon de mok ra ti kus meg kö ze lí tés, mert
min den gye rek az ala pok kal kezd, és csak az tán, a tel je sít mé nyek alap ján
jut nak to váb bi felada tok hoz. A „kö te le ző–aján lott–kiegé szí tő” óra ter ve zé -
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si mód szer ezt a ta ní tá si stí lust al kal maz za. A te het sé ges gye re kek nél ez ál-
 ta lá ban ha té kony, ki vé ve, ha a te het sé ges ta nu ló mo ti vá lat lan.

• Egyé ni feladat adás. Ez kü lö nö sen azok ban a tan tár gyak ban ha té kony, ame-
 lyek ben ki sebb az is me re tek sze re pe, a hang súly a ta nu lók egyé ni kom pe -
ten ciáin van. A si ker nek fel té te le, hogy a ta nu ló bir to ká ban le gyen az ön ál -
ló feladat megol dást biz to sí tó alap ve tő ké pes sé gek nek, be leért ve a
szer ve zé si ele me ket is.

• Alap szint plusz vá lasz tott felada tok. Ez két va sat tart a tűz ben: egy részt
meg va ló sít ja az alap szint el sa já tí tá sá nak kö ve tel mé nyét, más részt az egyé -
ni igé nye ket is kielé gí ti. A te het sé ges ta nu lók itt lis tá ról vá laszt hat nak fel-
ada to kat az is me re tek gaz da gí tá sá hoz, gya kor la ti al kal ma zá sá hoz, s ez az
egyé ni fej lő dést ked ve zően be fo lyá sol ja. Itt a prob lé mát az alap szint felada -
tai nak unal mas sá ga je lent he ti.

Ezek a tech ni kák ked ve ző fel té te le ket te rem te nek a te het sé ges ta nu lók ha té -
kony fej lesz té sé hez – akár ha gyo má nyos osz tály ke re tek ben is. Hasz ná la tuk
azon ban egy fe lől tan tárgy- és osz tály- (cso port-)füg gő, más fe lől az adott konk-
 rét cél ki tű zé sek is be fo lyá sol ják a vá lasz tást és ered mé nyes sé get. 

3.1.4. Összeg zés: vál to za tos ság a szer ve ze ti ke re tek ben

Ha gyo má nyo san a tan óra a te re pe a te het ség felis me ré sé nek és fej lesz té sé nek,
azon ban a gya kor lat bi zo nyí tot ta, hogy csak eb ben a szer ve ze ti ke ret ben nem le -
het megol da ni a ha té kony is ko lai te het ség gon do zást. Legin kább azért nem, mert
a tan óra ke vés bé te szi le he tő vé a tel jes egyé ni diffe ren ciá lást, mint a tan órán és
is ko lán kí vü li szer ve ze ti for mák. A lé nyeg itt is az, hogy rend szer ben tud ha té ko -
nyan mű köd ni a te het ség gon do zás, s en nek a leg főbb ele mei a kö vet ke zők:

• a tan órai diffe ren ciá lás kü lön fé le for mái (mi nél több kis  cso por tos, koo pe -
ra tív ta nu lás és egyén re sza bott mun ka!),

• spe ciá lis osz tály,
• fa kul tá ció,
• dél utá ni fog lal ko zá sok (szak kör, blokk, ön kép ző kör stb.),
• hét vé gi prog ra mok,
• nyá ri kur zu sok,
• men torprog ram stb.

Ezek mindegyi ke ha té kony le het: a cél ki tű zé sek kel, a prog ram mal, a ta nu lók
jel lem zői vel össz hang ban kell kö zü lük vá lasz ta ni.
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Ter mé sze te sen fon tos, hogy a tan órai és tan órán (is ko lán) kí vü li for má kat
kap csol juk össze a ha té kony ság ér de ké ben, eb ben a te kin tet ben is csak egy sé ges
rend szer ben le het si ke res a te het ség gon do zás. Nyil ván va lóan más kiemelt funk-
 ciói, jel lem zői van nak a tan órá nak és a tan órán kí vü li for mák nak. Az órai te het -
ség fej lesz tés so rán az ér de mi diffe ren ciált mun ka elen ged he tet len a si ker hez,
emel lett kö zép pont ba kell ál lí ta ni az egyé ni ta nu lá si stra té giák fej lesz té sét, s fo-
 lya ma to san biz to sí ta ni kell a ta nu lók szá má ra a va ló di ki hí vá so kat. A tan órán
kí vü li te vé keny sé ge ket el ső sor ban az egyé ni ér dek lő dés re kell épí te ni, a mi nő sé -
gi gaz da gí tás el veit kell meg va ló sí ta ni, va la mint vál to za tos szer ve ze ti for má kat
kell kiala kí ta ni, le he tő leg túl lép ve az is ko la fa lain is (vö. Ba logh 2006). Mind a
tan órai fog lal ko zá so kon, mind egyéb ke re tek ben ak kor ha té kony a te het ség fej -
lesz tés, ha a diffe ren ciá lás el ve kö vet ke ze te sen ér vé nye sül.

Szemügy re vé ve a ha zai ze nei ne ve lést, lát hat juk, hogy a fen tiek kö zül több
elem hi va ta lo san is ré sze is ko la rend sze rünk nek (vö. Me ző–Miléné 2003). A ze -
ne ta go za tos spe ciá lis osz tá lyok, il let ve a ze neis ko lák há ló za ta al kal mas a te het -
ség gon do zás fent fel so rolt ele mei nek meg va ló sí tá sá ra. A ze nei ta go za tos osz tá -
lyok rész vé te le a kó rus moz ga lom ban, a mind két kép zé si for má ban ál ta lá nos
hangverseny-látogatások, nyá ri tá bo rok, a ze nei ver se nyek mind a te het ség fej -
lesz tés ér de keit szol gál ják. A hang szert ta nu lók ese té ben a ta nár ral va ló szo ro -
sabb sze mé lyes kap cso lat jó le he tő sé get nyújt a mentoráláshoz. Bár e szerep
egyes ele meit sok ta nár ösz tö nö sen fel vál lal ja, azon ban a mentorálásra va ló
szak sze rű fel ké szí té sük to váb bi pers pek tí vát nyit hat na. 

Ke vés bé biztató azon ban a hely zet az ál ta lá nos is ko lák „nor mál” osz tá lyai -
ban, ami fel te he tően an nak is be tud ha tó, hogy túl sá go san is a fent em lí tett jól
mű kö dő te het ség gon do zá si for mák ra tá masz kod nak, és nem ér zik át sa ját fe le -
lős sé gü ket. Ha mis il lú zió, hogy csak a ze nei ta go za tos osz tá lyok és a ze neis ko lák
felada ta len ne a te het ség gon do zás. A ze nei te het ség egyik spe ciá lis vo ná sa, hogy
a fej lesz tést gyer mek kor ban kell el kez de ni, már pe dig eb ben az élet kor ban az eh -
hez szük sé ges dön té se ket el ső sor ban a szü lők hoz zák. Így könnyen meges het,
hogy egyes jó ze nei adott sá gú gye re kek nem jut nak el a meg fe le lő kép zé si for-
 mák hoz. Az is ko lá ban ének-ze nét ta ní tó pe da gó gus fe le lős sé ge, hogy a ta nu lók
ze nei ér dek lő dé sét fel kelt se, ami hez a tan órán kí vü li le he tő sé gek (ének kar, szak-
 kör), az is ko lán kí vü li prog ra mok (hang ver seny-lá to ga tás, ze nei ren dez vé nyek)
nagy mér ték ben hoz zá já rul ná nak. Má sik kiemel ke dő fon tos sá gú felada tuk a ze -
nei te het ség felis me ré se. Hiá nyos sá ga ugyanak kor az is ko lai ze nei ne ve lés nek a
diffe ren ciá lás át fo gó al kal ma zá sa. Bár a tan órai diffe ren ciált fej lesz tés az ok ta -
tás ban ál ta lá no san el fo ga dott el vá rás, azon ban az ének-ze ne tan tárgy ban er re
ke ve sebb pró bál ko zás tör tént. 
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3.2. Gaz da gí tás, dú sí tás

Tar tal mi szem pont ból a te het ség gon do zás nak a leg főbb alap el ve a gaz da gí tás
(dú sí tás). Cél ja alap ve tően az is me re tek és a mű ve le tek re épü lő ké pes sé gek kö te -
le ző ta na nya gon túl lé pő fej lesz té se, e nél kül nincs ér de mi te het ség fej lesz tés.

Passow (1958) a gaz da gí tás nak négy faj tá ját kü lö ní tet te el egy más tól, ezek
ugyan csak tám pon tul szol gál nak a si ke res, diffe ren ciált gya kor la ti meg va ló sí -
tás hoz (idé zi Páskuné 2000, p. 200):

• Mély ség ben tör té nő gaz da gí tás. En nek so rán több le he tő sé get kí ná lunk a
te het sé ges gye re kek nek tu dá suk és ké pes sé geik al kal ma zá sá ra, mint ál ta lá -
ban a ta nu lók nak.

• A „tar tal mi gaz da gí tás” azt je len ti, hogy a ta na nya got a ta nu lók ra ér zé ke -
nyen szer keszt jük meg, fi gye lem be vé ve ér dek lő dé sü ket, szük ség le tei ket, s
eze ket köz ben fej leszt jük.

• A „fel dol go zá si ké pes sé gek gaz da gí tá sa” el ső sor ban a krea tív és kri ti kus
gon dol ko dás fej lesz té sét je len ti fel fe de ző, il let ve in ter disz cip li ná ris te vé -
keny ség köz ben.

• A „tem pó ban tör té nő gaz da gí tás” a te het sé ges gye re kek át la gos nál gyor-
 sabb mun ká já ra épül: ugyanannyi idő alatt töb bet ké pe sek fel dol goz ni tár-
 saik nál, így kiegé szí tő ele me ket is be von ha tunk a ta nu lá si fo lya mat ba.

3.2.1. Gaz da gí tá si mo del lek

Szá mos szisz te ma ti kus gaz da gí tó prog rammo dellt fej lesz tet tek ki (vö. Feldhu-
sen 1995), mint pél dául a Renzulli és Reis (1985) ál tal ki fej lesz tett Gaz da gí tó
Triád/For gó aj tó mo dellt, Treffinger (1986) In di vi dua li zált prog ramter ve zési
mo dell jét (Individualized Prog ram Planning Model – IPPM), a Feldhusen és
Kolloff (1979, 1986), va la mint Moon és Feldhusen (1991) ál tal tá mo ga tott Pur-
due há romlép csős mo dellt, a Renzulli (1994) és Feldhusen (1995) ál tal be mu ta -
tott te het ség fej lesz té si mo del le ket, va la mint a Betts (1986) ál tal be mu ta tott Au-
 to nóm Ta nu ló Mo dellt (Autonomous Learner Model). E mo del lek mindegyi ke
vi szony lag át fo gó ter vet ad a te het sé ges gyer me kek azo no sí tá sá ra és a szá muk ra
ké szí tett prog ramszol gál ta tá sok ra, ame lyek alap ve tően gaz da gí tó ter mé sze tűek.
Ezek kö zül mi most két vi lág szer te el fo ga dot tat mu ta tunk be váz la to san, ezek a
legel ter jed teb bek a pe da gó giai gya kor lat ban. (To váb bi rész le tek: Ba logh 2006.)

A Renzulli-mo dell ta lán a legát fo góbb az azo no sí tás, ad mi niszt rá ció, ta nár -
kép zés és prog ram-meg va ló sí tá si struk tú ra ki ter jedt ke ze lé sé vel (Renzulli 1994,
Renzulli–Reis 1985). Há rom tí pu sú prog ramél mény kü lö nít he tő el.
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1. Az el ső tí pu sú gaz da gí tás ál ta lá nos fel fe de ző él mé nye ket fog lal ma gá ba,
amely „az is me ret nek a ha gyo má nyos tan terv ben nem sze rep lő, új és iz-
 gal mas té mái val, öt le tei vel és te rü le tei vel” is mer te ti meg a diá ko kat (Ren-
zulli–Reis 1986, p. 237). 

2. A má so dik tí pu sú gaz da gí tás, a cso por tos-kép zés gya kor la tok, olyan te vé -
keny sé gek ből áll nak, ame lye ket a kog ni tív és affek tív fo lya ma tok fej lesz té -
sé re ter vez tek. A te vé keny sé ge ket min den gyer mek szá má ra le het kí nál ni,
nem csu pán a te het sé ge sek szá má ra.

3. A har ma dik tí pu sú gaz da gí tás va lós prob lé mák egyé ni és kis  cso por tos
vizs gá la tát kö ve te li meg. Spe ciá lis azo no sí tá si el já rá so kat al kal maz nak a
gyer me kek ki vá lasz tá sá hoz a har ma dik tí pu sú gaz da gí tás ra – kü lö nö sen a
gyer mek nyílt vi sel ke dé sé nek meg fi gye lé sén ke resz tül, amely tük rö zi egy
konk rét té má hoz vagy pro jekt hez kap cso ló dó ak tuá lis ér dek lő dé sét, mo-
 ti vá ció ját, vagy vi sel ke dé sét. 

A Betts (1986) ál tal ki fej lesz tett Au to nóm Ta nu ló Mo dell (Autonomous Le-
arner Model) ar ra tesz kí sér le tet, hogy ele get te gyen a te het sé ge sek ta nul má nyi,
szo ciá lis és emo cio ná lis szük ség le tei nek, mi köz ben az ön ál ló ság vagy au to nó -
mia cél ját tű zi ki ma ga elé, hogy a ta nu lók fe le lős sé vál ja nak sa ját ta nul má nyai -
kért. A mo dell biz to sít ja, hogy a ta nu ló

1. fi gyel met for dít son ön ma gá ra mint te het sé ges egyén re, va la mint a prog-
 ram le he tő sé gek re,

2. gaz da gí tó gya kor la tok ban ve gyen részt, pél dául vizs gá la tok ban, kul tu rá -
lis te vé keny sé gek ben és te rep gya kor la to kon,

3. sze mi ná riu mo kat lá to gas son pl. a fu tu riz mus ról, prob lé mák ról és vi tás
kér dé sek ről,

4. a ta nu lá si kész sé ge ket, pá lya vá lasz tá si is me re te ket és in ter per szo ná lis ké-
 pes sé geit egyé ni leg fej lessze, és

5. mély re ha tó vizs gá la to kat foly tas son cso por tos pro jek tek és mentorálás
ke re té ben. 

Ez a mo dell kü lö nö sen erő sen össz pon to sít a te het sé ges diá kok egyé ni fej lő -
dé sé re.
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3.2.2. A gaz da gí tás ter ve zé sé nek gya kor la ti szem pont jai, a gaz da gí tó tan terv
ké szí té sé nek el vei

A te het sé ge sek szá má ra meg fe le lő tan terv összeál lí tá sá nak kér dé sét vizs gál va
szá mos kér dést ér de mes fel ten ni. Eze ket a kér dé se ket ala po san meg kell fon tol -
ni, mie lőtt to vább lé pünk a tan terv-kiala kí tás ra (VanTassel-Baska 1993):

1. Mi le gyen a te het sé ge sek szá má ra összeál lí tott tan terv tar tal ma? Anya gá -
ban is más nak kell-e len nie a töb bi ta nu ló tan ter vé nél, vagy csu pán más-
 képp kell felépí te ni, kiemel ve a kri ti kus és krea tív gon dol ko dást, a prob lé -
ma megol dást és a dön tés ho za talt?

2. Meg tud juk-e ha tá roz ni kel lő pon tos ság gal és egyér tel műen, hogy mit ér-
 tünk a te het sé ge sek szá má ra összeál lí tott tan terv „kü lön bö ző sé gén”? 

3. A ta nu lók mely cso port já nak ter vez zük a tan ter vet – csu pán a ma gas
szin ten tel je sí tők szá má ra, vagy a diá kok egy szé le sebb ská lá já nak, akik
annyi ra el té rőek le het nek pro fil juk ban, hogy az él mé nyek egy meg ter ve -
zett cso port ja eset leg nem meg fe le lő a szük ség le teik nek?

4. Ho gyan ál lít hat juk sor ba a tan terv él mé nyeit úgy, hogy azok ma xi má lis
ta nu lást biz to sít sa nak a ta nu lók szá má ra?

5. Ho gyan tud juk a le he tő leg ha té ko nyabb vál toz ta tá so kat vég re haj ta ni a te-
 het sé ge sek tan ter vé ben – új tan terv ki fej lesz té sé vel és al kal ma zá sá val,
kép zés sel, vagy a tan terv al kal ma zá sá nak meg fi gye lé sé vel?

A te het sé ges gyer me kek nek is ko lai éveik alatt vé gig szük sé gük van prog ra -
mok ra és szol gál ta tá sok ra. Te het sé gük gyak ran már há roméves kor ban meg-
 nyil vá nul, és fo lya ma tos ápo lást igé nyel et től az idő től kezd ve. 

VanTassel-Baska (1993) megal kot ta a tan terva lap el vek lis tá ját, ame lyek egy
ré sze ál ta lá nos, más ré sze a te het sé ge sek szá má ra meg fe le lő nek ítélt konk rét tan-
 ter vi meg fon to lá so kat tük röz. Az aláb biak ban ez utób bia kat vesszük szemügy re.
(Az ál ta lá nos el vek rend sze re meg ta lál ha tó: Turmezeyné–Ba logh 2009).
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A te het sé ge sek tan ter vé nek spe ciá lis alap el vei

1. Test re sza bott ság – a te het sé ges diá kok ké pes sé gei nek, ér dek lő dé sé nek,
szük ség le tei nek és ta nu lá si stí lu sá nak fel mé ré sé re épü lő tan terv.

2. Nyi tott ság – az elő re felál lí tott el vá rá sok meg szün te té se, ame lyek kor lá -
toz zák a ta nu lást a tan ter vi ke re te ken be lül.

3. Füg get len ség – le he tő ség bi zo nyos tí pu sú ön ál ló irá nyí tá sú ta nu lás ra.

4. Komp le xi tás – le he tő ség is me ret rend sze rek, mö göt tük meg hú zó dó
alap el vek és fo gal mak, va la mint a diá kok ta nul má nyai hoz szo ro san kap-
 cso ló dó kulcs fon tos sá gú el mé le tek megis me ré sé re.

5. Tár gyak kö zött átíve lő ta nu lás – le he tő ség a ta nu lás más tu dás te rü le tek -
re, új hely ze tek re stb. tör té nő átirá nyí tá sá ra.

6. Dön tés ho za tal – se gít ség a diá kok szá má ra meg fe le lő/re le váns dön té sek
meg ho za ta lá hoz, a ta nu lan dó dol gok ra és a ta nu lás mód já ra vo nat ko -
zóan.

7. Al ko tás/újraalkotás – se gít ség a krea tív fo lya ma tok al kal ma zá sá ban a
már meg szü le tett al ko tá sok fej lesz té sé re és mó do sí tá sá ra, va la mint a
fennál ló el kép ze lé sek meg kér dő je le zé sé re és meg fe le lőbb megol dá sok
ta lá lá sá ra.

8. Idő zí tés – a ta nu lá si te vé keny ség re szánt idő rö vi debb/hosszabb sza ka -
szok ra va ló felosz tá sa, amely meg fe lel a te het sé ges ta nu ló tu laj don sá gai -
nak.

9. A tar ta lom ak ce le rált/ha la dó üte me zé se – le he tő ség a te het sé ges diá kok
gyor sa sá gá nak és rá ter mett sé gé nek ki bon ta ko zá sá ra az új anyag el sa já tí -
tá sá ban.

10. Gaz da sá gos ság – a ta na nyag össze sű rí tett és mo dern meg szer ve zé se,
hogy meg fe le lő le gyen a te het sé ges diá kok ka pa ci tá sá nak.

11. Ki hí vás – ma gas szin tű ta nu lá si él mény biz to sí tá sa, amely meg kö ve te li a
te het sé ges diá kok tól, hogy ki ter jesszék megér té sü ket.
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3.2.3. Gaz da gí tó tan terv váz la tá nak ké szí té se

A ha zai „kí sér le ti” te het ség gon do zó is ko lák pe da gó gu sai Polonkai Má ria (1999)
ve ze té sé vel két té ma kör ben is ki dol goz tak komp lex tan ter vet te het sé ges ta nu -
lók nak. A kö vet ke zők ben be mu tat juk a ké szí tés főbb szem pont jait, az ezek alap-
 ján ké szült spe ciá lis tan ter vek meg ta lál ha tók: Ba logh 1999, 215–258. Ezek pél-
 da ér té kűek a ha zai vi szo nyok kö zött.

A) Szem pon tok a te het ség fej lesz tő prog ra mok ki dol go zá sá hoz (Polonkai 1999,
182–185)
1. A prob lé ma fel ve té se: te het ség gon do zás vagy ké pes ség fej lesz tés, a fej lesz -

tés út já nak meg vá lasz tá sa.
2. Kap cso ló dá sok: ed di gi tö rek vé sek fi gye lem bevé te le, a fej lesz tő prog ra -

mok il lesz té se az is ko la pe da gó giai prog ram já hoz.
3. Cé lok: az elér ni kí vánt hosszú távú és rövid távú cé lok, ered mé nyek, me-

 lyek az ér té ke lés alap ját is je len tik.
4. Cél cso port(ok): ki ket érint a prog ram, kik nek kö te le ző és kik nek vá laszt -

ha tó stb.
5. Szer ve ze ti for mák: in di vi dua li zá ció, diffe ren ciá lás osz tá lyon be lül, is ko -

lán be lül, ta ní tá si órán kí vü li te vé keny sé gek, is ko lán kí vü li hét vé gi prog-
 ra mok, nyá ri kur zu sok, ki vá lasz tott gye re kek rész be ni el kü lö ní té se, ki vá -
lasz tott gye re kek kü lön osz tá lya, kü lön is ko lá ja (te het sé ge sek is ko lá ja),
le ve le ző for ma, táv ok ta tás stb.

6. Curriculum-választás vagy ké szí tés: a kap cso ló dá si pon tok és a cé lok, cél-
 cso por tok fi gye lem bevé te lé vel curriculumot le het vá lasz ta ni, vagy a B),
C) pont ban (lásd ké sőbb) leír ta kat fi gye lem be vé ve ké szí te ni.

7. For rá sok: a prog ram meg va ló sí tá sá hoz szük sé ges for rá sok – em be ri erő-
 for rá sok, anya gi esz kö zök, mű kö dé si költ sé gek – ter ve zé se, elő te rem té se.

8. Ér té ke lés, összeg zés: a meg fo gal ma zott és elért ered mé nyek össze ha son -
lí tá sa, a prog ram si ke res sé gé nek fel tá rá sa, jö vő be li ter vek meg fo gal ma -
zá sa.

B) Te het ség fej lesz tő prog ra mok tar tal mát elő ké szí tő mát rix 
A 3.2.3. A) pont ban be mu ta tott szem pon tok kö zül az is ko la pe da gó giai
prog ram ját, a te het ség fej lesz tő prog ram cél ját és a cél cso por to kat, va la mint a
vá lasz tott szer ve ze ti for mát fi gye lem be vé ve meg kez dőd het a fej lesz tő prog-
 ram tar tal má nak ki vá lo ga tá sa és a curriculumba ren de zé se. A ki vá lasz tott
tar talom nak vagy van kö ze az is ko lai tan tár gyak hoz vagy nincs, de a prog ra -
mok összeál lí tá sá nál, a ki tű zött cé lok eléré sé hez, a rész te rü le tek kö zöt ti
egyen súlyt és a ta nu lók fej lő dé si tör vény sze rű sé geit, fej lett sé gét fi gye lem be
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kell ven ni. A tar ta lomel ren de zés nél sok eset ben vagy az egyik szem pont
(mű velt ség tar ta lom), vagy a má sik szem pont (a ta nu ló sze mé lyi sé gé nek fej-
 lő dé se, fej lesz té se) áll a kö zép pont ban.

Egy har ma dik mo dell ként Pring (1984) az elő ző két szem pon tot egye sí tő
két di men ziós mát rix fel vá zo lá sát ja va sol ta a prog ram elő ké szí té sé hez, mely-
 nek a füg gő le ges ten ge lyé re a fej lesz té si kö ve tel mé nyek, víz szin tes ten ge lyé re
pe dig a ta nu ló fej lesz ten dő sze mé lyi ség tu laj don sá gai ke rül né nek.

A fent em lí tett há rom is ko la „Mű vé sze ti ne ve lés” iránt ér dek lő dő mun ka -
cso port ja el ké szí tet te a „Ze ne mű vé szet és vi zuá lis kul tú ra” c. tan órán kí vü li
in teg rált te het ség fej lesz tő prog ram elő ké szí tő mát ri xát – 3. táb lá zat (Polon-
kai 1999). 

3. táb lá zat. „Ze ne mű vé szet és vi zuá lis kul tú ra” tan órán kí vü li tan tárgy elő ké szí tő mát ri xa
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Vi zuá lis kom mu ni ká ció

Tárgy- és kör nye zet kul tú ra
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C) Te het ség fej lesz tő curriculumok ké szí té se
Az elő ző pon tok ban fog lal ta kat fi gye lem be vé ve (szem pon tok a te het ség fej lesz tő
prog ra mok ki dol go zá sá hoz, te het ség fej lesz tő prog ra mok tar tal mát elő ké szí tő
mát rix) dön té se ket ho zunk a ki vá lo ga tott tar tal mak el ren de zé sé ben, és fo lya -
mat ter vet ké szí tünk az egyes te het ségfej lesz tő prog ra mok hoz. A KLTE Pe da gó -
giai-Pszi cho ló giai Tan szé ke mun ka tár sai nak se gít sé gé vel ki dol go zott és a ko ráb -
ban em lí tett há rom is ko lá ban hasz nált curriculum csak a tan órán kí vü li, nem
szo ro san az is ko lai ta na nyag hoz kap cso ló dó tar tal ma kat ren de zi el egy-egy év-
 fo lyam szá má ra, akik a dél utá ni „blokk”-ok ban nem egy sze rűen is me re te ket sa-
 já tí ta nak el, ha nem ku tat nak, fel fe dez nek, prob lé má kat, felada to kat ol da nak
meg, hang súlyt he lyez ve a sze mé lyi ség fej lesz tés re. Az ilyen tí pu sú curriculum
felépí té sé re a 4. táb lá zat a ja vas lat (Polonkai 1999).

3.3. Gyor sí tás

Már a gaz da gí tás Passow ál tal ki dol go zott és fen tebb be mu ta tott rend sze ré ben
fel tűnt a „tem pó ban tör té nő gaz da gí tás”, amely ar ra épül, hogy a te het sé ges ta-
 nu lók gyor sab ban töb bet ké pe sek fel dol goz ni, tel je sí te ni. Ezt a szem pon tot ki-
 ter jesz tet ték a te het ség gon do zás egész rend sze ré re, s így jött lét re a gyor sí tás fo-
 gal ma. En nek lé nye ge, hogy a te het sé ges ta nu lók ál ta lá ban gyor sab ban
fej lőd nek, mint tár saik, s ezért biz to sí ta ni kell ré szük re azo kat a ke re te ket, ame-
 lyek le he tő vé te szik az egyé ni tem pó ban (gyor sab ban) va ló ha la dást. Sok fé le for-
 má ja ala kult ki a gyor sí tás nak, itt a leg fon to sab ba kat so rol juk fel Feger (1997)
összeg zé se alap ján:

• Ko ráb bi is ko la kez dés. Nagy kü lönb sé gek le het nek a fej lő dés ben már a gye-
 rek kor ban, s ez alap ján nemegy szer elő for dul, hogy az ál ta lá no san szo ká -
sos élet kor (6–7 éves kor) előtt el kez di a gye rek is ko lai ta nul má nyait. Ter-
 mé sze te sen kö rül te kin tő is ko la érett sé gi vizs gá la tok je len tik a ga ran ciát a
té ve dés el ke rü lé sé hez.

4. táb lá zat. Ja vas lat a curriculumok felépí té sé re
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• Osz tályát lép te tés. A gyor sabb fej lő dés és eh hez kap cso ló dó na gyobb tel je -
sít mény az is ko lai évek alatt is jel le mez he tik a te het sé ges ta nu ló kat. Ha ez
min den tan tárgy ban jel lem zi a diá kot, s idő előtt ké pes a kö ve tel mé nye ket
tel je sí te ni, ak kor él ni kell ez zel a le he tő ség gel is.

• D-típusú osz tá lyok. Ezek lé nye ge, hogy össze vá lo ga tott te het sé ges gye re -
kek kel rö vi debb idő alatt (pél dául négy év he lyett há rom év alatt) tel je sí tik
az ál ta lá nos is ko la fel ső ta go za tá nak tan tár gyi kö ve tel mé nyeit (vö. Nagy
2000).

• Ta nul má nyi idő le rö vi dí té se. A te het sé ges diák fo lya ma tos ma gas szin tű
tel je sít mé nye le he tő vé te szi azt is, hogy az egész is ko lai időt (8 év, 12 év) rö-
 vi debb idő alatt tel je sít se.

• Egye te mi ta nul má nyok idő előt ti el kez dé se. Ez két for má ban is le het sé ges.
Az egyik, hogy ta nul má nyi ide je le rö vi dí té sé vel a szo ká sos élet kor előtt tel-
 je sí ti a kö zép is ko lai kö ve tel mé nye ket a ta nu ló, s így ha ma rabb fel vé telt
nyer het a fel ső ok ta tás ba. A má sik le he tő ség, hogy egy-egy spe ciá lis szak te -
rü le ten (pl. ma te ma ti ka, ze ne) a kö zép is ko lai ta nul má nyok mel lett már
foly tat ja az egye te mi ta nul má nyait is.

A te het ség gon do zás ha té kony sá gá nak nö ve lé sé hez na gyobb gon dot kell for-
 dí ta ni ezek re a for mák ra is, hi szen el len ke ző eset ben aka dá lyoz zuk a te het ség ki-
 bon ta ko zá sát. A gyor sí tás egy sze rűen az az el ha tá ro zás, hogy ne a kor le gyen az
a kri té rium, amely meg ha tá roz za, hogy egy egyén mi kor fér het hoz zá a konk rét
tan ter vi vagy ta nul má nyi ta pasz ta la tok hoz. Ezt az alap el vet he lyes lik és meg kér -
dő je lez he tet le nül al kal maz zák is a mű vé sze tek és a sport te rü le tén. Na gyon ke -
vés zon go ra óra vagy sí ok ta tás szól csu pán nyolcéve sek nek pél dául. A kor sze rin -
ti ok ta tá si cso por to sí tás ról eze ken a te rü le te ken nem is hal lot tak. Ehe lyett az
ok ta tók meg pró bál nak rá jön ni, hogy a gyer mek mit tud, és mit nem, és ezek
után kez de nek el dol goz ni ve lük olyan szin ten, amely egy pi ci vel meg ha lad ja tu-
 dás szint jü ket, azon a szin ten, ame lyen az ok ta tá si és fej lő dés pszi cho ló gia te rü le -
tén vég zett ku ta tá sok sze rint az em be rek a leg job ban ké pe sek ta nul ni (Benbow
1991). Eze ken a te rü le te ken nem hall ha tunk ag go dal mas han go kat a ké pes ség
sze rin ti cso por to sí tás miatt. Ak kor miért ag gó dunk annyit a kom pe ten cia alap-
 ján tör té nő cso por to sí tás miatt, ami kor a szó ban for gó te rü let az ol va sás vagy a
ma te ma ti ka? Min den ha son ló ko rú gyer me ket egy ol va sáscso port ba ten ni ha-
 son ló ah hoz, mint ami kor ugyanolyan mé re tű ci pőt ve szünk min den ha son ló
ko rú diák nak. Az em be rek nem ennyi re egy for mák. Min den kor ban nagy mér -
ték ben kü lön bö zünk egy más tól mé ret ben, fi zi kai és szel le mi fej lő dés ben, érett-
 ség ben stb. Ha azt akar juk, hogy az ok ta tás ha té kony le gyen, a pe da gó gu sok nak
rea gál niuk kell ezek re a kü lönb sé gek re (Benbow–Lubinski 1994).
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Vi lág szer te sok fé le for má ját al kal maz zák a gyor sí tás nak, és jól le het e for mák
a köz ok ta tá sunk ban saj ná la to san ke vés sé ter jed tek el, azon ban a ha zai ze nei 
te het ség gon do zás ban fel lel he tőek. A ze neis ko lák már is ko lá ba lé pés előtt is fo-
 gad ják a gye re ke ket, gyak ran elő for dul az is, hogy egyes ta nu lók egy év alatt két
osz tályt vé gez nek el, a leg kiemel ke dőb bek pe dig le he tő sé get kap nak tíz éves ko-
 ruk tól a ze ne aka dé miai ta nul má nyok ra, mi köz ben a köz is me re ti tár gyak ból a
ko rosz tá lyuk nak meg fe le lő kép zést kap ják.

3.4. A te het sé ges ta nu lók sze mé lyi sé gé nek és tár sas kész sé gei nek 
fej lesz té se

A te het ség fej lesz tés hosszú időn át a ké pes sé gek mi nél ma ga sabb szin tű ki bon -
ta koz ta tásá ra kon cent rált, a te het ség gon do zás komp lex mo dell jei (vö. Mönks–
Renzulli–Czeizel-mo dell – 1.1. fe je zet) irá nyí tot ták rá a fi gyel met, hogy ha té -
kony ké pes ség fej lesz tés sem le het sé ges sok irá nyú sze mé lyi ség fej lesz tés és
meg fe le lő szo ciá lis kap cso lat rend szer nél kül (vö. Ba logh 2004). A sze mé lyi ség -
fej lesz tés a ze nei te het ség ki bon ta ko zá sa szem pont já ból kiemel ten fon tos to váb -
bá azért is, mert a mű vész tel jes sze mé lyi sé gé vel kell je len le gyen a pro duk ció -
ban. E prob lé ma kör ből itt most a leg fon to sab ba kat emel jük ki váz la to san:

• Énkép, önér té ke lés prob lé mái te het sé ge sek nél.
• A te het sé ges diá kok en do gén és exogén szük ség le tei.
• Kie gyen sú lyo zott szo ciá lis kap cso la tok, po zi tív lég kör.

3.4.1. Az énkép, önér té ke lés prob lé mái te het sé ge sek nél

Az én ér té ke lé se alap ve tő fon tos sá gú az em be ri mű kö dés hez. Egy egész sé ges én-
kép po zi tív ha tás sal le het a má sok kal va ló kap cso la tunk ra, megala poz hat ja a
meg fe le lő élet- és ta nul má nyi dön té se ket, és hasznos pers pek tí vát ad hat a pá lyá -
hoz. Amennyi ben a te het sé ges egyé nek énképe va la mi lyen mó don sé rül, ez a ká-
 ro so dás erő sen gá tol hat ja ka pa ci tá su kat ab ban, hogy po ten ciál ju kat a leg pro -
duk tí vabb mó don ka ma toz tat has sák.

Az énfogalomról és a te het ség ről szó ló szak iro da lom egy át te kin té sé ben
Hoge és Renzulli (1991) ered mé nyei ket a kö vet ke ző kép pen fog lal ták össze:

1. A te het sé ges diá kok cso port ként nem mu tat nak na gyobb hiá nyos sá go kat
önér té ke lés te kin te té ben.

2. Ha egy gyer me ket te het sé ges ként azo no sí ta nak, az po zi tív ha tás sal le het
ön ér té ke lé sé re.
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3. Egy át la gos ké pes sé gű cso port ból kiemel ten te het sé ge sek cso port já ba va -
ló át he lye zés ne ga tív ha tás sal le het az ön ér té ke lés re.

Össze gez ve, a szak iro da lom azt jel zi, hogy a te het sé ges diá kok ál ta lá ban po-
 zi tív énképpel ren del kez nek mind az is ko lai, mind a tár sas te rü le te ken, ha bár
ada tok utal nak ar ra, hogy a kiemel ke dően te het sé ges diá kok és a te het sé ges lá-
 nyok ke vés bé po zi tív énfogalommal bír nak, mint más te het sé ges diá kok (vö. Ba-
 logh 2004). Az tel je sen egyér tel mű, hogy a po zi tív énkép elen ged he tet len a te-
 het sé ge sek in ten zív fej lő dé sé hez, a kap cso lat a két té nye ző kö zött ugyanak kor
igen össze tett. Íme né hány té nye ző, amely re fi gye lem mel kell len nünk a gya kor -
la ti fej lesz tő mun ká ban:

1. Ho gyan le het meg ha tá roz ni az énfogalom kü lön bö ző as pek tu sait? Né-
 hány te het sé ges diák eset leg ma gas ta nul má nyi énfogalommal ren del ke -
zik, ám ala cso nyabb szo ciá lis énfogalommal (VanTassel-Baska és mtsai
1994).

2. Az önér té ke lés és a tel je sít mény össze füg gé sei nek mód jai – pél dául a kie-
mel ke dő tel je sít mény ga ran tál ja-e a kom pe ten cia po zi tí vabb ön ér té ke lé -
sét?

3. Az is ko lai prog ra mok ha tá sa az énfogalomra és az ön ér té ke lés re.

4. Az irá nyí tás leg ha té ko nyabb tí pu sai an nak ér de ké ben, hogy a diá kok nak
se gít se nek az önér té ke lés és a tel je sít mény erő sí té sé ben.

3.4.2. A te het sé ges diá kok en do gén és exogén szük ség le tei

A) A te het sé ges diá kok en do gén szük ség le tei
A te het sé ges diá kok en do gén szo ciá lis-e mo cio ná lis szük ség le tei vel és jel leg ze -
tes sé gei vel fog lal ko zó ku ta tá sok ban gyak ran elő for du ló megál la pí tás, hogy ezek
a gyer me kek egye net len fej lő dé sen men nek ke resz tül; ezt aszink ron fej lő dés nek
ne ve zik (Delisle 1992; Silverman 1993). Ez nyo mon kö vet he tő azok ban az el té -
ré sek ben, ame lyek ál ta lá nos vagy konk rét ké pes ség szint jük ben, va la mint fej lő -
dé sük olyan más as pek tu sai ban mu tat ko zik meg, mint a fi zi kai ké pes sé gek vagy
a szo ciá lis és emo cio ná lis fej lő dés.

Egy má sik gyak ran em lí tett, a szak iro da lom ban leírt szo ciá lis-e mo cio ná lis
szük ség let né hány ta nu ló ma xi ma liz mus ra va ló haj la má ból fa kad (Webb–
Meckstroth–Tolan 1982). A ma xi ma liz mus elé ge det len ség az egyén ideá lis és
tény le ges tel je sít mé nye kö zött fennál ló el té rés miatt. Ezt a jel lem vo nást úgy is
jel lem zik, hogy az egyén túl sá go san ma gas el vá rá sok kal ren del ke zik sa ját tel je -
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sít mé nyét il le tően. Prob lé mák szá mos meg nyil vá nu lá sát tu laj do ní tot ták a ma xi -
ma liz mus nak, mint pél dául a ma gas stressz-szin tet, be fe je zet len pro jek te ket, va-
 la mint az egész sé ges koc ká zat tal já ró vi sel ke dés fel vál la lá sá nak eluta sí tá sát
(Baker 1996).

A te het sé ges gyer me kek egy má sik, gyak ran tár gyalt en do gén szük ség le te
túl zott ön kri ti ká ra va ló haj la muk ered mé nye (Anderholt-Elliot 1987). Ez a
szük ség let azon ma ga tar tá suk ból szár ma zik, hogy erős ön kri ti kát gya ko rol nak,
ha nem si ke rül ideá lis tel je sít ményt elér niük. Mi vel emel lett le het nek ma xi ma -
lis ta haj la maik is, önér té ke lé sük gyak ran na gyon le han go ló, és túl zott ön kri ti ká -
hoz ve zet.

Vé ge ze tül, a te het sé ges ta nu lók egy gyak ran em le ge tett jel lem ző je a mul ti po -
ten cia li tás (Silverman 1993). A mul ti po ten cia li tás ar ra vo nat ko zik, ami kor sok
te het sé ges ta nu ló na gyon ígé re tes nek mu tat ko zik, és nagy ér dek lő dést mu tat
szá mos te rü le ten. Sok te rü le ten si ke res nek len ni na gyon ne héz, és ren ge teg idő
és nagy fo kú el kö te le zett ség szük sé ges min den egyes te rü let hez. Egye sek sze rint
a mul ti po ten cia li tás gyak ran prob lé má vá vá lik a te het sé ges ta nu lók szo ciá lis-
e mo cio ná lis éle té ben, mi vel ma ga sabb szin tű stressz hez és ér zel mi za va rok hoz
ve zet het.

B) A te het sé ges diá kok exogén szük ség le tei
Az exogén szük ség le tek a kul tú rá ban, egy adott kör nye zet nor mái és el vá rá sai
kö zött lé te ző em ber tu laj don sá gai ból szár maz nak; nem az egyén nek ma gá nak
külön ál ló jel lem vo ná sai. Mi vel min den is ko la egyé ni ka rak ter rel és szo ciá lis 
mi liő vel ren del ke zik, ne héz pon to san meg jó sol ni, hogy egy te het sé ges ta nu ló
mi lyen mér ték ben fog bol do gul ni vagy küz de ni egyé ni szo ciá lis-e mo cio ná lis
felépí té se kö vet kez té ben (Cross–Coleman–Terhaar-Yonkers 1991). A köl csön -
ha tás a szo ciá lis-e mo cio ná lis tar to mány ban az aláb bi szük ség le tek bár me lyi ké -
nek kiala ku lá sá hoz ve zet het: az el fo gad ta tás szük ség le te, a más te het sé ges ta nu -
lók kal va ló kap cso lat te rem tés szük ség le te vagy a tel je sít mény elis me ré sé nek
szük ség le te. Össze gez ve, a vizs gá la tok azt mu tat ták, hogy az exogén szük ség-
 le tek a te het sé ges gyer mek pszi cho ló giai vagy in tel lek tuá lis tar to má nyai nak 
ka rak ter vo ná sai ból ala kul nak ki, ahogy köl csön ha tás ba ke rül a konk rét kör nye -
zet tel (Cross–Coleman–Terhaar-Yonkers 1991; Cross–Stewart 1995; Cross–Co-
leman–Stewart 1995). Ezért ugyanazok a tu laj don sá gok, ame lyek egy adott te-
 het sé ges gyer mek ben az egyik kör nye zet ben meg je len nek, egy új kör nye zet ben
eset leg nem ma ni fesz tá lód nak szo ciá lis-e mo cio ná lis szük ség le tek ként. Te hát az
is ko lai kör nye zet nek eb ből a szem pont ból is meg ha tá ro zó sze re pe van a te het ség
ki bon ta koz ta tá sá ban!
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3.4.3. Kie gyen sú lyo zott szo ciá lis kap cso la tok, po zi tív lég kör 

Az is ko lá nak – mint fon tos má sod la gos szo cia li zá ciós szín tér nek – a gyer mek
fej lesz té sé ben be töl ten dő feladat kö re az utób bi évek ben je len tős vál to zá son
ment át. Amíg év ti ze de ken át (sőt: év szá za do kon át!) az is me ret átadói (ké pes -
ség fej lesz tő) funk ció állt a kö zép pont ban, ad dig újab ban a sze mé lyi ség for má lás -
ban be töl ten dő fej lesz tő funk ció is egy re na gyobb részt „kö ve tel” ma gá nak az is-
 ko lá ban. Mi van en nek a hát te ré ben?

Min de nekelőtt a csa lá dok éle té ben be kö vet ke zett vál to zá sok okoz ták ezt az
új hely ze tet: a szü lők meg vál to zott élet mód ja, a mind két szü lő re rá ne he ze dő ke-
 re ső fog lal ko zás kény sze re, a csa lá dok éle té ben megnövekvő fe szült sé gek több
pon ton is kér dé ses sé tet ték az el sőd le ges szo cia li zá ciós szín tér (a csa lád) ha té -
kony funk cio ná lá sát a gyer me ki sze mé lyi ség gya kor la ti fej lesz té sé ben. Pon to -
sab ban: gyak ran e vál to zá sok ked ve zőt len ten den ciá kat in dí tot tak el a gye re kek
sze mé lyi sé gé nek ala ku lá sá ban. Az is ko lá ra egy re in kább rá há rult az is, hogy
pró bál ja pó tol ni (pre ven ció val és kor rek ció val) az így kiala kult hiá nyo kat, ne ga -
tív je len sé ge ket.

A kis  cso por tos, kor tár si kö zös sé gek ko hé ziós ere jé nek csök ke né sé vel a min-
 tát adó hát tér té nye zők is gyen gül tek, a gye re kek így még in kább ma guk ra ma-
 rad tak.

Az in téz mé nyen tú li ha tá sok is gyak ran ked ve zőt le nek a sze mé lyi ség fej lő dés
szem pont já ból: a tár gyi, anya gi ér té kek pre fe rá lá sa a hu ma nisz ti kus ér té kek kel
szem ben ked ve zőt len irányt ad hat nak a gyer me ki sze mé lyi ség fej lő dé sé nek (vö.
Bagdy–Tel kes 1988).

Mindezt vé gig gon dol va nem ne héz ar ra a vég kö vet kez te tés re jut ni, hogy egy
biz tos pont ma rad a gyer me ki sze mé lyi ség fej lesz té sé ben: az is ko la. Bár mennyi -
re is meg ter he li a ma amúgy is haj szolt is ko lát, nincs más vá lasz tás, vál lal ni kell
az is me ret átadá son, ké pes ség fej lesz té sen túl a gyer me ki sze mé lyi ség ed di gi nél
ha té ko nyabb fej lesz té sét. Ez per sze nem könnyű feladat: az is ko la már jó ide je
meg ter he li a ta nu lók je len tős ré szét, a na pi ta nul má nyi mun ka ha tal mas erő fe -
szí tést kí ván. A sze mé lyi ség si ke res fej lő dé sé hez, a jó tel je sít mény hez min den
gye rek nek – ter mé sze te sen a te het sé ges nek is! – szük sé ge van ar ra, hogy érez ze:
ta ná rai jó in du la túak, megér tőek, együttérzőek, se gí tő ké szek.

Ez csakis ak kor ér he tő el, ha az is ko lai mun ka kö zép pont já ban a gye rek áll, és
min den, ami ott tör té nik, az a gye re kek sze mé lyi sé gé nek, ké pes sé gei nek ha té -
kony fej lesz té sét tart ja leg fő kép pen szem előtt.

Me lyek azok az ele mei az is ko lai te vé keny ség nek, ame lyek leg dön tőbb sze re -
pet ját sza nak a gye re kek is ko lá hoz fű ző dő kap cso la tá nak kiala ku lá sá ban, vál to -
zá sá ban?
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• A ta ná rok és diá kok kö zöt ti kap cso lat.
• A gye re kek kap cso la ta tár saik kal az osz tály ban, is ko lá ban.
• A ta nu lók tel je sít mé nyé nek ér té ke lé se.

Ezen té nye zők nek a te het ség gon do zás szem szö gé ből is át fo gó elem zé se meg-
 ha lad ja az it te ni le he tő sé ge ket, to váb bi rész le tek: Ba logh 2004.



4. A ZE NEI TE HET SÉG ÉS KÉ PES SÉ GEK 
FEJ LŐ DÉ SÉT BE FO LYÁ SO LÓ TÉ NYE ZŐK

4.1. Örök lő dés és/vagy kör nye zet?

Mint ál ta lá nos ság ban az egyén fej lő dé sé ben, úgy ké pes sé gei nek ki bon ta ko zá sá -
ban is sze re pet ját sza nak örök lött adott sá gai, a kör nye zet és az ok ta tás-ne ve lés
egyaránt, azon ban örök zöld vi ta té má nak szá mít, hogy me lyik mennyi ben fe le -
lős a konk rét eset ben, a konk rét ké pes ség ben. Fi gye lem be kell ven nünk azt is,
hogy a gye rek nem passzív tár gya, „el szen ve dő je” a kör nye zet ha tá sai nak, ha -
nem ma ga is ak tí van be fo lyá sol ja azt. A ze nei ké pes sé gek fej lő dé sét te hát a gye-
 rek és a kör nye zet köl csö nös egy más ra ha tá sa ként, in terak ció ja ként kell te kin te -
nünk. Néz zük meg, mi lyen mó don nyil vá nul ez meg! Az in terak ciók nak há rom
for má ja kü lön böz tet he tő meg (Scarr–McCartney 1983, idé zi Solymosi 2004). 

A megidé ző (evokatív) in terak ció azt a ta pasz ta la tot fe je zi ki, hogy tő lünk is
függ, mi lyen reak ció kat vál tunk ki kör nye ze tünk ből. A ze nei kör nye zet vo nat -
ko zá sá ban gon dol junk az anyá ra, aki gyer me ké nek éne kel. Az a ba ba, aki új ra és
új ra ér dek lő dően, öröm mel fo gad ja ezt, nyil ván va lóan erő sebb kész te tést je lent
az anyá nak a te vé keny ség gya ko ri is mét lé sé re, mint az a má sik ba ba, aki ke vés bé
in ten zí ven rea gál. Ily mó don te hát aki ko rán ér dek lő dik, több ze nei ta pasz ta la -
tot is sze rez. A vissza ha tó (reak tív) in terak ció ar ra utal, hogy ugyanaz a kör nye -
ze ti ha tás más képp hat, más je len tő ség gel bír a kü lön bö ző adott sá gú egyé nek -
nek. Ve gyünk pél dá nak egy csa lá dot, ame lyik ben a szü lők mind két test vért
beírat ják a ze neis ko lá ba, ráadá sul ugyanah hoz a zon go ra ta nár hoz is ke rül nek.
Azon ban míg az egyik gye rek el kö te le zet ten, öröm mel jár a zon go ra órák ra, ad -
dig a má sik gye rek szá má ra kín szen ve dés a zon go rá zás. Az elő re ha tó (proaktív)
in terak ció ak kor lép mű kö dés be, ami kor a gyer mek már ki nőtt a cse cse mő kor -
ból, és az élet kor elő re ha lad tá val egy re több le he tő sé ge lesz, hogy ma ga is vá lo -
gas son a kör nye ze ti ha tá sok kö zül. A ké sőb biek ben e dön té sek kö zül meg ha tá -
ro zó lesz, hogy ta nul-e, és mi lyen hosszan hang szert.

4.1.1. Az örök lő dés sze re pe

Az örök lött adott sá gok szám sze rű sí té sé re csa lád fa ku ta tá sok kal, il let ve iker ku -
ta tá sok kal tet tek kí sér le tet. A csa lád fa ku ta tá sok hí res ze nész di nasz tiák ada tait
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dol goz zák fel (Galton 1869, idé zi Gembris 2002b, Czeizel 1992). Bár a hal mo -
zó dás mér té ke messze ma ga sabb a vé let len nél, ez még sem csak az örök le tes sé -
get bi zo nyít ja, ha nem legalább annyi ra utal a kör nye zet, azon be lül a szü lői ház
meg ha tá ro zó sze re pé re is. A gé nek sze re pé nek tisz tá zá sá ban klasszi kus nak szá-
 mí ta nak az iker ku ta tá sok. Mint Shuter-Dyson és Gabriel (1981) az eze ket is-
 mer te tő mű vé ben össze fog lal ja, a ze nei ké pes sé gek ben a ve le szü le tett adott sá -
gok nak az egyes vizs gá la tok 26–42 szá za lék nyi részt tu laj do ní ta nak. A nagy
kü lönb ség mu tat ja, hogy e ku ta tá sok sem ké pe sek egyér tel mű vá laszt ad ni. Ha-
 csak azt nem, hogy a ze nei te het ség örök lő dő ugyan, azon ban mi vel több, kü-
 lön bö ző ké pes ség ből áll, ezek fel te he tően kü lön bö ző mér ték ben függ het nek az
örök lő dés től.

Az örök lött adott sá gok sze re pe a ze ne pe da gó giá ban úgy me rül fel, hogy lé te -
zik-e va la mi fé le „pla fon”, ame lyet az egyén az op ti má lis kör nye zet és ok ta tás ha-
 tá sá ra sem ké pes át tör ni. A ze nei ké pes sé gek struk tú rá já ról szó ló fe je zet ben lát-
 tuk, hogy mi lyen sok fé le ze nei ké pes sé get so rol fel a szak iro da lom, sőt, eze ket
to vább gon dol va nincs olyan ké pes ség, ame lyet ne le het ne még to váb bi rész ké -
pes sé gek re osz ta ni. Bár el mé le ti leg el kép zel he tő, gya kor la ti lag an nál ke vés bé,
hogy ezek kö zött ne len ne olyan rész ké pes ség, ame lyik ben ne len ne fej lő dé si tar-
 ta lék. Ha pe dig va la me lyik rész ké pes ség fej lő dött, ak kor az zal a tel jes ké pes ség -
együt tes is gya ra po dott. Az ter mé sze te sen nem igaz, hogy a szak sze rű, in ten zív
fej lesz tés bár kit Mo zart tá tesz, azon ban adott egyén nél so ha nem érez het jük
úgy, hogy a to váb bi fej lesz tés hiá ba va ló len ne.

4.1.2. A kör nye zet ha tá sa

A szü lői ház
Köz is mert a tör té net, amely sze rint Ko dály ar ra kér dés re, hogy mi kor kell meg-
 kez de ni a ze nei ne ve lést, így vá la szolt: „ki lenc hó nap pal szü le té se előtt” (Ko dály
1964, p. 246). E mon dás nak egyik le het sé ges ol va sa ta csak, hogy mi nél ko ráb ban
kez dő dik, an nál jobb, emel lett azon ban a szü lők sze re pé nek fon tos sá gát is tar tal -
maz za. A tör té net foly ta tá sá ban Ko dály még hoz zá tet te: „az anya szü le té se előtt
ki lenc hó nap pal” (uo.). E foly ta tás még nyil ván va lób bá te szi a csa lád fe le lős sé -
gét, de ugyanak kor túl is lép azon: ki fe je zi az ál ta lá nos ér te lem ben vett ze nei kul-
 tú ra ha tá sát is, amely nek kiala kí tá sa több nem ze dék mun ká ja. 

Hét köz na pi ta pasz ta la taink és a tu do má nyos ku ta tá sok egyaránt rá mu tat nak
a szü lők sze re pé re a ze nei te het ség és ké pes sé gek ki bon ta ko zá sá ban. A ha tás mi-
 ben lé té nek vizs gá la ta azon ban nem könnyű, hi szen ki bo goz ha tat la nul fo nó dik
össze a bio ló giai örök lő dés, a tá gabb kör nye zet szociokulturális ér ték rend jé nek
be fo lyá sa az adott csa lád ra jel lem ző egye di ne ve lé si sa já tos sá gok kal és ér ték -
rend del.
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A 90-es évek től egy re több ku ta tás fog lal ko zik a szü le tés előt ti ze nei per cep -
ció val (vö. Decker-Voigt 2004). Ezek ered mé nye kép pen bi zo nyí tot tá vált az a
tény, hogy a még meg nem szü le tett gyer mek nem csak rea gál a ze né re, ha nem
ren del ke zik ze nei kom pe ten ciák kal, ze nei pre fe ren ciák kal, ame lyek össze füg -
gést mu tat nak a vá ran dós anya ze nei kör nye ze té vel. Jól le het az új szü lött több ze -
nei ké pes ség gel is ren del ke zik, azon ban meg fe le lő megerő sí tés nél kül az el ső hó-
 na pok után ezek el is tűn nek. A ze nei fej lő dés fo lya ma tá ban is rend kí vül fon tos
idő szak az el ső élet év, amely ben a cse cse mőt kö rül ve vő ze nei kör nye zet – el ső -
sor ban az anya – a meg ha tá ro zó. A cse cse mő gon do zá sá ba ha gyo má nyo san be is
épült a ze ne, amely ben min den kul tú rá nak egyaránt ré szei az al ta tók, az ének lés -
sel-rit mi zá lás sal ját szott öl be li já té kok.

En nek el le né re sem szük sé ges azon ban, hogy ma guk a szü lők ze nei szem-
 pont ból kép zet tek le gye nek. Jenkins (1976, idé zi Gembris 2002b) nem ta lált ösz-
sze füg gést az anyák ze nei kép zett sé ge és a két-há rom éves gyer me kek ze nei fej-
 lett sé ge kö zött. Ta nul sá gos Brand (1986) ku ta tá sa, ami ben egy részt a részt  ve vő
csa lá dok ze né vel kap cso la tos te vé keny sé geit, szo ká sait tár ta fel, más részt meg-
 vizs gál ta a gye re kek ké pes sé geit. Az ott ho ni ze nei kör nye ze ti ha tás össze te vőit
ele mez ve fak tor ana lí zis sel megál la pí tot ta és rang so rol ta a leg fon to sab ba kat: 

1. A szü lők együtt éne kel nek a gye rek kel. 

2. Da lo kat ta ní ta nak. 

3. Gyer mek le me ze ket és já ték hang sze re ket kap nak a gye re kek. 

4. Kö zös hangverseny-látogatás. 

5. A gyer mek ön ál lóan ke zel he ti a mag nót/le mez ját szót.

A ku ta tá sok ból (Manturzewska 1990; Sosniak 1985; Sloboda és Howe 1991)
ki raj zo ló dik a ki bon ta ko zott te het sé gű, hí res sé vált ze né szek csa lád já nak pro fil -
ja. Esze rint bár so kuk csa lád já ban van ze nész, azon ban en nél fon to sabb a ze né -
nek a csa lá di ér ték rend ben el fog lalt kiemel ke dő po zí ció ja. Emel lett jel lem zi a
szü lő ket, hogy ál ta lá nos ság ban is ma gas el vá rá so kat tá masz ta nak gyer me kük kel
szem ben. A több-ke ve sebb szü lői nyo más, sőt né ha kény szer szá mos si ke res ze-
 nész élet raj zá ban vissza kö szön (Gertheis 2009).

A kortársak
A kortársak kö zül ki tün te tett az eset le ges test vé rek sze re pe, kü lö nö sen a na-
 gyobb test vér ál tal nyúj tott min ta, ám ha tá suk ne he zen vá laszt ha tó el a szü lői
ház ha tá sá tól.
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A gyer me kek kö zös sé ge is sa ját ze nei élet tel, egy faj ta szub kul tú rá val ren del -
ke zik. Mi vel a fel nőt tek ze nei nyel ve a kis gyer me kek szá má ra túl össze tett, ezért
a gyer me kek sa ját ze nei kul tú rát ala kí ta nak ki ma guk nak, amely nek anya gát a
gye rek da lok ad ják. Sundin (1985, idé zi Shuter-Dyson 1993a) óvo dá so kat kért
meg, hogy éne kel je nek ne ki egy sza ba don vá lasz tott dalt. Azt ta pasz tal ta, hogy a
dal vá lasz tá son ki mu tat ha tó az adott kö zös ség ha tá sa. Merrill-Mirsky (1988, idé -
zi Shuter-Dyson 1993a) az éne kes já té kok ját szá sa köz ben meg nyil vá nu ló szo ci-
á lis hie rar chiát fi gyel te meg. A já té kok so rán a sze re pek – ve ze tő, társ, kül ső
szem lé lő stb. – meg ha tá ro zott sza bá lyok sze rint vál toz nak, ami a gyer mek szá-
 má ra a tár sas kész sé gek gya kor lá sát te szi le he tő vé.

A kortársak sze re pe a ze nei íz lés ben is meg nyil vá nul, en nek ha tá sa kü lö nö -
sen a ser dü lő kor ba lép ve erő sö dik fel (vö. Motte-Haber 2002).

A mé dia ha tá sa
A mé dia tük re és egy ben ala kí tó ja a kul tú rá nak. A ze né hez va ló vi szo nyunk
alap ve tően meg vál to zott a tö meg mé dia ha tá sá ra. A leg fon to sabb vál to zás, hogy
a ze ne min den ki szá má ra, min den pil la nat ban elér he tő. A „bonmot” sze rint ko-
 ráb ban meg kel lett bo rot vál koz ni ah hoz, hogy ze nét hall gat has sunk, most pe dig
bo rot vál ko zás köz ben hall ga tunk ze nét. A tech ni ka fej lő dé sé vel a hang mi nő ség
egy re tö ké le te seb bé, a ké szü lé kek egy re ol csób bak ká vál tak. En nek kö vet kez té -
ben a ze ne hall ga tá si szo ká sok tel je sen átala kul tak, a meg nö ve ke dett mennyi sé gi
igé nye ket ha tal mas ze nei ipar ág igyek szik ki szol gál ni. Ez zel együtt a ze né ben is
meg je lent a tö meg áru, már pe dig a tö me ges „ze ne mű gyár tás” nem tud és nem is
akar az egye di da ra bok kal ver se nyez ni a mi nő ség te rén. A könnyen elér he tő,
gyen ge mi nő sé gű tö meg árut a fo gyasz tó csak hasz nál ja, de nem sok ra be csü li,
fi gyel met nem for dít rá. Az újabb ko ri ze ne hall ga tás te hát idő ben töb bet, fi gye -
lem ben ke ve seb bet je lent.

A mé dia ha tá sa nagy ban függ at tól, hogy mi lyen mennyi ség ben „fo gyaszt ja”
a gyer mek. (Itt is mét visszaér ke zünk a szü lői ház be fo lyá sá hoz, amely egy bi zo -
nyos élet ko rig sza bá lyoz hat ja, hogy mit és mi lyen hosszan lát-hall a gyer mek.)
Néz zünk né hány ku ta tá si ered ményt! Né metor szág ban vég zett rep re zen ta tív
fel mé rés sze rint

• a 6–9 éves gye re kek nek 93 szá za lé ka hall gat ze nét a sza ba di de jé ben,
• a 10–13 éves fiúk nál ez az ér ték 98 szá za lék ra nö vek szik (Kids Verbraucher

Analyse 99, 1999, In Gembris–Davidson 2002).

Az Egye sült Ál la mok ban a 12–14 éve sek na pon ta át la go san hét óra hosszat
hall gat nak ze nét (Brown és mtsai 1986, In Gembris–Davidson 2002). Bár ezek
nem ha zai ada tok, és csak meg ha tá ro zott ko rosz tály ra vo nat koz nak, azt min-
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 den kép pen meg koc káz tat hat juk, hogy a ze ne hall ga tás sal töl tött idő höz ké pest
vél he tően el tör pül az is ko lai ének órá kon és az eset le ges hang szer ta nu lás sal el töl -
tött idő. 

Nem cso da te hát, hogy a mé dia a ze nei fej lő dés re több te rü le ten is hat. Ál ta -
lá nos ság ban el mond ha tó, hogy en nek ha tá sá ra az egész vi lá gon el ter jedt a nyu-
 ga ti kul tú ra ze nei nyel ve, ami más kul tú rák ban adott eset ben a he lyi ha gyo má -
nyo kat is ki szo rí tot ta. Igaz ugyan, hogy a mé diá ból ha tal mas mennyi ség ben ér
ze nei im pul zus mind annyiun kat, azon ban cél zott vá lo ga tás nél kül ez szin te ki-
 zá ró lag könnyű ze nét je lent. A ze nei ké pes sé gek vál to zá sán is nyo mot hagy ter-
 mé sze te sen a könnyű ze ne be fo lyá sa. A mé diá nak tu laj do nít ják azt is, hogy a ze -
nei fej lő dés ben is meg fi gyel he tő az ak ce le rá ció, en nek jel leg ze tes sé gei azon ban a
könnyű ze ne sa já tos sá gai val van nak össze füg gés ben. A könnyű ze nei mű fa jok
jel lem ző je az erős rit mi ka és az egy sze rű har mó nia vi lág, ami kü lö nö sen a ko-
 moly ze né hez ké pest fel tű nő. Ez tük rö ző dik vissza ab ban, hogy míg a rit mi kai
ké pes sé gek fej lő dé se fel gyor sult, ad dig vissza lé pés ta pasz tal ha tó a disszo nan cia-
kon szo nan cia megíté lé sé ben. Ez utób bi te rü le ten, ami nagy mér ték ben az adott
kul tú ra függ vé nye, a mai fia ta lok a száz év vel ezelőt ti ha gyo má nyok sze rint ítél-
 nek (vö. Shuter-Dyson, 1993a).

A ze nei pre fe ren ciák, a ze nei íz lés kiala ku lá sá ban is meg ha tá ro zó a mé dia.
Mi vel ez egy ben a könnyű ze ne túl sú lyát je len ti, ami alól a szü lők kö zül is ke vés
von ja ki ma gát, ezért az is ko la felada ta és fe le lős sé ge a nép ze ne és a klasszi kus
ze ne vi lá gá ba va ló be já rat meg mu ta tá sa.

Ze nei te het ség a kü lön bö ző ko rok ban, kul tú rák ban
A szo cia li zá ció so rán is mer ke dik meg az egyén az őt kö rül ve vő kul tú ra sa já tos -
sá gai val, sa já tít ja el a kul tu rá lis alap kész sé ge ket. Ez a fo lya mat az enkulturáció,
ami te hát ré sze a szo cia li zá ció nak. Bár az el sa já tí tás szín vo na la ter mé sze te sen
rend kí vül kü lön bö ző le het, azon ban a fo lya mat min den ki nél vég be megy nagy-
 já ból tízéves ko rig (vö. Sloboda 2005). Az enkulturációnak tud ha tó be, hogy
meg tud juk kü lön böz tet ni a sa ját kul tú ránk ból szár ma zó ze nét pél dául az in diai
ze né től.

A kü lön bö ző ko rok és kul tú rák több nyi re el tér nek ab ban, hogy a ze ne al ko -
tó ele mei nek – rit mus, dal lam, har mó nia, hang szín, di na mi ka – más arány ban
tu laj do ní ta nak fon tos sá got, te hát a ze nei te het ség és ké pes sé gek megíté lé sé ben
más-más te rü le tek szá mí ta nak re le váns nak. Egyes kul tú rák a ze né ben to váb bi
esz té ti kai szem pon to kat is be kap csol nak. A japán tra di cio ná lis ze né ben pél dául
a hang meg szó lal ta tá sá nak mód ja: a gesz tu sok, a tar tás, a moz du lat ki vi te le zé se
is ré sze a mű vé szi pro duk ció nak (Shehan 1987).

Ha a nyu ga ti ze ne kul tú rát te kint jük, a ze ne tör té net egyes kor sza kai is kü lön -
bö ző el vá rá so kat tá masz tot tak a ze né szek fe lé. En nek rész le tes elem zé se nem le -
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het e mun ka té má ja, leg fel jebb az il luszt rá ció ked véért utal junk itt né hány szem-
 be szö kő pél dá ra, úgymint a me lo di kus hal lás és har mo ni kus hal lás je len tő sé gé -
nek kü lönb sé gé re, az imp ro vi zá ciós ké pes ség fon tos sá gá nak megíté lé sé re az
egyes stí lus kor sza kok ban. Alap ve tő kü lönb sé gek szár maz nak ab ból is, hogy
írás be li rög zí tést csak a nyu ga ti mű ze ne al kal maz, még hoz zá egyér tel mű le jegy -
zést az is csak a 13. szá zad tól. A notáció nél kü li ze nei kul tú rák ban, így pél dául a
nép ze né ben is, na gyobb sze re pe van az em lé ke zet nek, tá gabb te re az egyé ni va ri-
á ciók nak, és a ze ne mű vek nek nincs szá mon tar tott szer ző jük. A ze nei te het ség
az előadás ban nyil vá nul hat meg, amely ben az imp ro vi za tív ele mek na gyobb
súllyal es nek lat ba.

Az egyes kul tú rák kü lön böz nek egy más tól ab ban is, hogy mennyi re fon tos
szá muk ra a ze ne, mennyi re tart ják ér ték nek a ze nei te het sé get. Gardner (1983),
ko runk egyik leg na gyobb ha tá sú pszi cho ló giai el mé let al ko tó ja e kér dés kap csán
ha zán kat emel te ki pél da ként, mint ahol kiemel ke dően ma gas a jó ze nei ké pes -
sé gű egyé nek presz tí zse…

Kul tú ránk újabb ko ri sa já tos sá ga a kü lön fé le ze nei irány za tok egy más mel lett
élé se, amely ből a ko ráb ban csak könnyű ze ne ként em le ge tett ka te gó ria ön ma gá -
ban is szám ta lan és fo lya ma to san vál to zó irány zat ra osz lik. Ezek más fé le és
irány za ton ként is el té rő ké pes sé ge ket igé nyel nek, mint amit a klasszi kus ze nei
kép zés pre fe rál és fej leszt. Így a ze nei ké pes sé gek pa let tá ján meg je len tek olya nok
is, mint a rapelés vagy a szá mí tó gé pes tech ni ka vir tuóz hasz ná la tá val va ló kom-
 po ná lás ké pes sé ge.

Az in téz mé nyes ze nei ne ve lés sze re pe
A ze nei ké pes sé gek fej lő dé sét vizs gá ló ku ta tá sok (lásd 2.2. fe je zet) ta nul sá ga sze-
 rint hét köz na pi ta pasz ta la ti tu dás sal csak az ala cso nyabb szint jei ér he tőek el a
ze nei megis me rés nek. A ze nei gon dol ko dás hoz és fo ga lom al ko tás hoz a for má lis
ze ne ok ta tá son ke resz tül ve zet az út. 

Az óvo dai ne ve lés je len tő sé gét az ad ja, hogy eb ben az élet kor ban kell el sa já tí -
ta ni va la mennyi ké pes ség te rü let fej lő dé sé ben a szük sé ges, alap ve tő kész sé ge ket,
így a ze nei kész sé ge ket is. A nem zet kö zi gya kor lat ban in kább rit ka ság szám ba
megy, hogy mint ha zánk ban, az óvo dák ban ala pos ze nei kép zett sé gű óvó nők a
gyer me ke ket terv sze rű fej lesz tés ben ré sze sí tik. A gye re kek kis cso por tos kor tól
kezd ve a sa ját ze nei te vé keny ség ben szer zett ta pasz ta la tok ból kez dik megis mer -
ni a ze ne jel lem zőit. Így az óvo dá sok ké pe sek hasz nál ni a gyors–las sú, halk–han -
gos, ma gas–mély jel ző ket azok ze nei vo nat ko zá sá ban. Az óvo dai ze nei ne ve lés
je len tő sé gét nem le het túl be csül ni! Az is ko lá ba lé pő gyer me kek ze nei teszt ered -
mé nyei egy USA-be li vizs gá lat ban (Shuter-Dyson 1982) azt mu tat ták, hogy a
cél zott fej lesz tés ben ko ráb ban nem ré sze sü lő gye re kek tel je sít mé nye sok kal ala-
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 cso nyabb, és hát rá nyu kat az ek kor kez dő dő fej lesz tő  prog ram ha tá sá ra is csak 
5–6. osz tá lyos ko ruk ra si ke rült be hoz ni.

Az egyes or szá gok is ko la rend sze ré nek a ze nei ne ve lés hez va ló vi szo nya rend-
 kí vül nagy el té ré se ket mu tat, ami nek összeg zé sé re itt nem vál lal koz ha tunk (vö.
Sző nyi 1988, L. Nagy 1997). A kü lönb sé gek el ső sor ban nem a cé lok ra vo nat koz -
nak, ha nem az ok ta tás idő tar ta má ra, prio ri tá sai ra. Egyes or szá gok ban nem is 
ré sze a köz ok ta tás nak a ze nei ne ve lés, mint pél dául Olaszor szág ban, ahol er re
„kü lön óra” ke re té ben nyí lik csak le he tő ség. Nem foly tak olyan nagy sza bá sú
vizs gá la tok, ame lyek a PISA mé ré sek hez ha son lóan az egyes or szá gok ze nei ne-
 ve lé sé nek ha té kony sá gát ha son lí ta nák össze a ze nei ké pes sé gek kiala kí tá sá ban.
Ez ne he zen is len ne el kép zel he tő, mert a ze nei ne ve lés curriculumaiban sok kal
na gyob bak az or szá gon kén ti kü lönb sé gek, mint a köz is me re ti tár gya ké ban. Az
egyes ze ne pe da gó giai irány za tok ered mé nyei nek össze ha son lí tá sá ra azon ban az
Egye sült Ál la mok ban több, bár ke vés bé át fo gó kez de mé nye zés is tör tént. Ezek
Ko dály-, Orff- és Dalcroze-mód sze rek alap ján ta ní tott osz tá lyok ké pes sé gei nek
ala ku lá sát ha son lí tot ták össze em pi ri kus vizs gá la tok kal. Az ered mé nyek sze rint
nem mu tat ha tó ki kü lönb ség a kü lön bö ző me tó dus sze rint ta ní tott osz tá lyok fej-
 lő dé sé ben (vö. Constanza–Rus sell 1992).

A ze nei te het ség szem pont já ból az is ko lai ének órák az azo no sí tás hely szí ne -
ként fon to sak, azon ban a fej lesz tés a ze neis ko lák felada ta. Bár ha zánk ban a ze-
 neis ko lák fi nan szí ro zá sa egy re ked ve zőt le nebb, ám nem zet kö zi össze ha son lí tás -
ban is kiemel ke dően jól mű kö dő for má ját ala kí tot ták ki a te het ség gon do zás nak.

4.2. A ze nei te het sé get be fo lyá so ló to váb bi té nye zők

Mint azt a te het ség mo del lek hang sú lyoz zák, a kü lön bö ző ké pes sé gek kö zül a te-
 het ség szem pont já ból a spe ciá lis ké pes sé gek mel lett a leg fon to sabb az in tel li gen -
cia és a krea ti vi tás. A bio ló giai nem hez tar to zás tár sa dal mi, kul tu rá lis szem pont -
ból és bi zo nyos mér té kig bio ló giai lag nyil ván va lóan meg ha tá ro zó, ami a
ké pes sé gek ki bon ta ko zá sá ra is ki hat. Az a kér dés, hogy a ze né szek nek van nak-e
olyan kö zös sze mé lyi ség jel lem zőik, ame lyek meg kü lön böz te tik őket az át la gos
né pes ség től, nem csak a hét köz na pi élet naiv ti po ló giái ban, ha nem a tu do má -
nyos ku ta tá sok ban is gyak ran fel me rül. A kö vet ke zők ben e té nye zők sze re pét te-
 kint jük át.

4.2.1. In tel li gen cia és krea ti vi tás

A ze nei te het ség és az in tel li gen cia köz ti össze füg gés kér dé sét vizs gá ló szá mos
ku ta tás a ze nei tesz tek ben és az in tel li gen cia tesz tek ben elért ered mé nyek köz ti
kor re lá ciót ha son lít ja össze, amely bár po zi tív és szig ni fi káns, ám nem túl erős,
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ál ta lá ban r = 0.3 kö rü li ér té ket mu ta tott (vö. Shuter-Dyson 1982). Edmunds
(1960, idé zi Shuter-Dyson 1982) ár nyal tab ban kö ze lít, és azt ál la pí tot ta meg,
hogy az ala csony in tel li gen cia ala csony ze nei ké pes sé gek kel jár együtt. Ameny-
nyi ben vi szont az in tel li gen cia eléri a 90-es ér té ket, a ma gas sá ga nem függ össze
a ze nei ké pes sé gek szint jé vel. Más ol dal ról kö ze lí tik meg a kér dést azok a ku ta tá -
sok, ame lyek nem az át la gos né pes ség ben vizs gál ják az össze füg gést, ha nem a
kiemel ke dő ze nei tel je sít ményt nyúj tók in tel li gen ciá já nak szint jé ből von ják le
kö vet kez te té sei ket. Cox (1926, idé zi Gembris 2002b) élet raj zi ada tok alap ján
meg be csül te hí res em be rek, köz tük ze ne szer zők in tel li gen cia há nya do sát. Így
Bach nak 125–140, Mo zart nak 150–155 ér té ket tu laj do ní tott. Kormann (1989)
azt ta lál ta, hogy az ál ta la vizs gált ze nei te het sé gek in tel li gen cia há nya do sá nak át-
 la ga 123, vagyis a ma gas ze nei tel je sít mény ma gas in tel li gen ciá val jár együtt.
Egy be cseng ez az ered mény a kor sze rű te het ség mo del lek kel, ame lyek mind
hang sú lyoz zák, hogy a te het ség meg va ló su lá sá ban a spe ciá lis ké pes sé gek mel lett
az in tel li gen cia is sze re pet ját szik.

A ze nei krea ti vi tás az előadás, az imp ro vi zá ció és a kom po ná lás vo nat ko zá sá -
ban fon tos, és ezért mér té ke is a ze nei meg nyil vá nu lás szín vo na lán ke resz tül ítél-
 he tő meg. Va ló szí nű leg ez az oka an nak, hogy a szak iro da lom nem em lít olyan
vizs gá la tot, ame lyik a ze nei tesz tek és a krea ti vi tás tesz tek ered mé nyét vet nék
össze, vagy kiemel ke dő ze né szek krea ti vi tá sát vizs gál nák krea ti vi tás teszt tel, ami
még fel té te le zés nek is ab szurd, és leg fel jebb a krea ti vi tás tesz tek va li di tá sá nak
vizs gá la ta ként len ne ér tel me, hi szen ma ga a kiemel ke dő pro duk ció a krea ti vi tás
meg nyil vá nu lá sa. Az érem nek a má sik ol da la szo kott in kább elő tér be ke rül ni,
azaz a ze né nek a krea ti vi tást fej lesz tő ha tá sa. A ze nei te vé keny ség, mint min den -
faj ta mű vé sze ti te vé keny ség, ser ken ti a krea ti vi tást.

4.2.2. A ze nei te het ség nem hez kö tött sé ge

Mint azt már hang sú lyoz tuk, nem he lyes ál ta lá nos ság ban „a” ze nei ké pes ség ről
be szél ni. Hi szen ha kü lön bö ző ze nei ké pes sé gek nek a bio ló giai ne mek kel va ló
össze füg gé sét vizs gál juk, más kép tá rul elénk az egyes te rü le te ken. Amennyi ben
a zöm mel ész le lé si ké pes sé get mé rő ze nei tesz tek ne mek re le bon tott stan dard jait
néz zük, ta gad ha tat lan, bár vál to zó mér té kű és nem je len tős kü lönb ség fe dez he tő
fel a lá nyok-nők ja vá ra. Bi zo nyí tott az is, hogy a fiúk-fér fiak kö zött ma ga sabb a
gyen ge ének lé si ké pes sé gűek ará nya (Bentley 1968; Bruhn 1991). Ugyanak kor a
ze ne szer zők kö zött a fér fiak túl sú lya vi tat ha tat lan. A kom po ná lá si te het ség nek a
té ri in tel li gen ciá val va ló kap cso la tát több ku ta tás is iga zol ta (Kemp 1985; Hass-
ler 1990; Wubbenhorst 1994, idé zi Gembris 2002b). A fér fiak nak bi zo nyí tot tan
jobb a tér be li tá jé ko zó dá sa, ami – ter mé sze te sen a nők nek kü lö nö sen a ko ráb bi
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év szá za dok ban hát rá nyos tár sa dal mi hely ze te mel lett – a pszi cho ló giai oka le het
an nak, hogy szem be szö kő a ze ne szer zők kö zött a fér fiak túl sú lya.

Az in terp re tá ciós és a kom po ná lá si te het ség nem hez kö tött sé gét vizs gál ta
nyolc éven ke resz tül, 120 fia tal ser dü lé sét és ze nei fej lő dé sét nyo mon kö ve tő,
rend kí vül öt le tes és ala pos lon gi tu di ná lis vizs gá la tá ban Hassler (1990), amely-
 nek itt csak a konk lú zió ját is mer tet jük. Az ered mény egyér tel műen azt mu tat ta,
hogy leg job ban azok tel je sí tet tek, akik re ke vés bé vol tak jel lem zőek ne mük fi zio -
ló giai és pszi cho ló giai sa já tos sá gai, más sza vak kal ki fe jez ve nő ként kis sé fér fias -
nak, fér fi ként eny hén nőies nek le het ne őket jel le mez ni. Az ered ményt a szer ző
úgy ér tel me zi, hogy ez a faj ta androginitás azért szol gál ja a mű vé szi te vé keny sé -
get, mert fel té te lez he tően az ilyen sze mély ru gal ma sabb, empatikusabb, szen zi -
bi li sebb, ame lyek mind ked ve zőek a mű vé szi sze mé lyi ség szem pont já ból.

A ze ne pe da gó giai pszi cho ló giá ban is meg je le nő fe mi nis ta né ző pont azon ban
nem fo gad ja el ezt a meg kö ze lí tést (vö. Lamb és mtsai 2002). Vé le mé nyük sze rint
a ha gyo má nyo san fér fiural mú kul tú ra a fe le lős azért, hogy a ze ne tör té net nem
szen telt kel lő fi gyel met a női ze ne szer zők nek. A hát rá nyos meg kü lön böz te tést
hang sú lyo zók az zal is ér vel nek, hogy a ze né vel hi va tás sze rűen fog lal ko zók kö-
 zött ép pen a legala cso nyabb presz tí zsűek, a ze ne ta ná rok kö zött a leg ma ga sabb a
nők ará nya. Te hát ugyanúgy, mint más pá lyá kon, a fér fia ké val azo nos ké pes sé gű
nők nek sok kal ki sebb az esé lyük ar ra, hogy a szak mai hie rar chiá ban ked ve zőbb
po zí ciók hoz jus sa nak.

4.2.3. Sze mé lyi ség vo ná sok

Több ku ta tás tűz te ki cé lul a ze nei te het ség és az egyéb sze mé lyi ség té nye zők köz -
ti eset le ges össze füg gés fel tá rá sát. A ze né szek re jel lem ző sze mé lyi ség vo ná sok
meg ha tá ro zá sá ra a sze mé lyi ség pszi cho ló giá ban alap ve tő fon tos sá gú nak elis -
mert öt vo nás fak tor („big five”, vö. Atkinson és mtsai 1993) di men ziói alap ján
több vizs gá lat is ké szült. Az aláb bi rö vid át te kin tés Kemp (1996) össze fog la ló
mun ká ja alap ján ezek kö zül mu tat be né hány ered ményt.

Ar ra a kér dés re, hogy az extraverzió–introverzió szem pont já ból mi a jel lem -
zőbb a ze nei te het sé gek re, el lent mon dá sos a vá lasz. Kemp (1993) Ang liá ban,
Bastian (1991) Né metor szág ban hi va tá sos ze né szek kel vég zett vizs gá la tá ból
egyér tel műen az raj zo ló dott ki, hogy a ze né szek egyik leg jel lem zőbb tu laj don sá -
ga az int ro ver tált ság. Wubbenhorst (1994) az Egye sült Ál la mok ban el len ben azt
ta lál ta, hogy a ze né szek 54 szá za lé ka extravertált. En nek az le het a ma gya rá za ta,
hogy az ame ri kai kul tu rá lis kö zeg ben a né pes ség kö ré ben ele ve jel lem zőbb az
ext ra ver zió.

Dews és Williams (1989), to váb bá Dyce és O’Connor (1994) az öt vo nás fak -
tor kö zül a neuroticitás di men zió já ban ta lált a né pes ség hez ké pest ma ga sabb ér-
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 té ket. Ezt mind két vizs gá lat a fel lé pé sek, il let ve a kar rie rért va ló ag gó dás ál tal
oko zott szo ron gás nak tu laj do nít ja.

Szá mos ku ta tás pró bál ko zott a ze né szek kü lön bö ző cso port jait – éne ke sek,
kü lön bö ző hang sze ren ját szók, kar mes te rek stb. – spe ciá li san jel lem ző sze mé lyi -
ség vo ná sok vizs gá la tá val (Builione–Lipton 1983; Bastian 1991; Vogl 1993, idé zi
Kemp 1996). Kemp összeg zé se sze rint azon ban a ka pott ered mé nyek egy részt el-
 lent mon dá so sak, ami a kü lön bö ző mód sze rek nek tud ha tó be, más részt nem
mu tat nak túl a mű vé szek ről élő szte reo tí piá kon.

4.2.4. A ze nei ne ve lés transz fer ha tá sa

A ze nei ne ve lés transz fer ha tá sa a ze ne pe da gó gia egyik alap kér dé sé nek szá mít
szer te a vi lá gon. En nek gyö ke rei az óko rig nyúl nak vissza. Amint Pla tón és
Arisz to te lész rész le te sen ki is fej tet ték, az ógö rög ne ve lés nagy sze re pet tu laj do -
ní tott a ze né nek a sze mé lyi ség for má lás ban. Né ze teik je len tő sen be fo lyá sol ták a
kö zép kor fel fo gá sát is. A ké sőb bi év szá za dok ban a pe da gó gia va la mennyi mér-
 ték adó kép vi se lő je szin tén hang sú lyoz ta a mű vé sze tek és így a ze ne fon tos sá gát a
ne ve lés ben. Ma gyaror szá gon a ze nei ne ve lés transz fer ha tá sa a ze ne pszi cho ló giai
ku ta tá sok kö zép pont já ban állt és áll amiatt, hogy a ze nei ne ve lés fon tos sá gát ily
mó don is bi zo nyít sák a tár sa da lom és az ok ta tás po li ti ka szá má ra. Ez a tö rek vés
össze függ nap jaink is ko lái nak egy ol da lúan in tel lek tuá lis beál lí tott sá gá val, ahol
nem elég erős érv az, hogy a ze ne meg sze ret te té se ön ma gá ban is élet re szó ló
aján dék a gyer mek nek. Ha zánk ban ma ga Ko dály buz dí tot ta a ku ta tó kat a ze ne
transz fer ha tá sá nak vizs gá la tá ra, így e meg győ ző dést szá mos ma gyar ku ta tás is
alá tá maszt ja. Em pi ri kus vizs gá la tok so ra bi zo nyí tot ta is azt, amit Platóntól
Arisz to te lé szig, Co me nius tól Ru dolf Steinerig oly so kan hit tek és val lot tak: a ze -
nei ne ve lés nek ön ma gán is túl mu ta tó je len tő sé ge van a fel nö vek vő gyer mek éle -
té ben. Ezek olyan ér vek, ame lyek éke sen bi zo nyít ják az ének-ze ne tan tárgy kie-
melt je len tő sé gét, és hogy miért len ne fon tos a ze nei ne ve lést a köz ok ta tás ban
ere de ti rang já ra visszaemel ni. 

Barkóczi Ilo na és Pléh Csa ba (1978) a ze nei ta go za tos, te hát ze nét emelt óra-
 szám ban ta nu ló és a szo ká sos óra szá mú ének órán részt  ve vő gye re kek össze ha -
son lí tá sán ke resz tül, négyéves lon gi tu di ná lis ku ta tás sal iga zol ta a ze nei ne ve lés
transz fer ha tá sát. Az ered mé nyek sze rint a több éven ke resz tül tar tó in ten zív ze -
nei ne ve lés kom pen zál hat ja a kul tu rá lis hát rányt. Ez az in tel li gen cia szer ke ze té -
nek vál to zá sá ban és a krea ti vi tás fej lő dé sén ke resz tül ér vé nye sült. Erő sö dött a
kor re lá ció az in tel li gen cia és a krea ti vi tás kö zött, va la mint gyen gült a szocio-
ökonómiai stá tus és az in tel li gen cia kö zött. A ze nei kép zés ha tá sá ra az évek 
so rán az ala csony szo ciá lis stá tu sú gye re kek nél csök kent a ver bá lis és a nem ver-
 bá lis in tel li gen cia kö zöt ti arány ta lan ság, azaz az in tel li gen cia szer ke ze te kie -



60
Turmezeyné Heller Eri ka

gyen sú lyo zot tab bá vált. Vi tá nyi Iván és mun ka tár sai (Bács kai és mtsai 1972)
egy ko ri ze nei ta go za tos diá kok élet út ját kö vet ve azt ta lál ták, hogy az ala csony
szocio-ökonómiai stá tu sú fia ta lok tár sa dal mi mo bi li tá sá ra ked ve zően ha tott a
ko ráb bi ze nei ne ve lés. Laczó Zol tán (1985, 2002) ered mé nyei sze rint a ze nei ne-
 ve lés amel lett, hogy ked ve zően be fo lyá sol ja az in tel li gen ciát, ké pes kom pen zál ni
a hát rá nyos szocioökonómiai stá tusnak az ál ta lá nos in tel lek tuá lis ké pes sé gek
fej lő dé sé ben ját szott ked ve zőt len sze re pét is. A ze ne te rá pia ered mé nyei is bi zo -
nyít ják azt a tényt, hogy a ze ne po zi tí van hat a szo ciá lis és az emo cio ná lis fej lő -
dés re. Új ra és új ra fel me rül azon ban emel lett, hogy a ze nei ne ve lés a sze mé lyi -
ség fej lő dés ben be töl tött sze re pén kí vül ki mu tat ha tó ha tás sal van-e az ér tel mi
ké pes sé gek fej lő dé sé re is. Benis Már ta és Kal már Mag da (1979) a gon dol ko dás,
Székácsné Vida Má ria (1980) a ma te ma ti kai és anya nyel vi ké pes sé gek, az áb rá -
zo lás, Kal már Mag da (1989) a nyel vi ké pes sé gek, Páskuné Kiss Ju dit (1999) az
in tel lek tuá lis ké pes sé gek ese té ben ír le po zi tív ha tást. 

Az ezt vizs gá ló szám ta lan kül föl di ku ta tás (vö. Spychiger 1993, Burton és
mtsai 1999) kö zül az ún. Mo zart-effek tus vált köz is mert té (Rauscher és mtsai
1993). A nagy port fel vert vizs gá lat sze rint köz vet le nül egy Mo zart-mű (Szo ná ta
két zon go rá ra, K. 448) hall ga tá sa után a vizs gá la ti sze mé lyek a Stanford–Binet
stan dar di zált in tel li gen ciateszt té ri in tel li gen ciát vizs gá ló altesztjében 8 pont tal
töb bet ér tek el, mint a két kont roll cso port, akik sem mit sem, il let ve re la xá ciós
inst ruk ció kat hall gat tak. Rauscher és mun ka tár sai 1995-ben a ko ráb bi vizs gá lat
megis mét lé se so rán az em lé ke zet re is ha son lóan ked ve ző ha tás ról szá mol tak be.
Mind két vizs gá la tot megis mé tel ték más ku ta tók is (töb bek kö zött Steele és mtsai
1999; McCutcheon 2000), és ezek ered mé nyei egyál ta lán sem mi lyen, vagy csak
át me ne ti és el ha nya gol ha tó mér té kű ha tást ta pasz tal tak mind a té ri in tel li gen -
cia, mind az em lé ke zet ese té ben. A Rauscher-féle Mo zart-effek tus hi te les sé gét
két ség be von ják emiatt a szak mai köz vé le mény ben.

A kü lön ze nei fej lesz tés ben ré sze sü lők nél a tel je sít mény ja vu lá sa szá mos ze -
nén kí vü li te rü le ten ki mu tat ha tó. Az en nek hát te ré ben vég be me nő ideg rend sze -
ri fo lya ma tok ról meg győ ző el mé le tek szü let tek (Orsmond–Mil ler 1999; Shaw
2000). A ze nei kép zés nek az ér tel mi ké pes sé gek re vagy a más tan tár gyak ered-
 mé nyé re gya ko rolt transz fer ha tá sát vizs gá ló ku ta tá sok mégis tá mad ha tóak. Ne-
 he zen bi zo nyít ha tó ugyanis, hogy mennyi ben tu laj do nít ha tó ez spe ciá li san a ze-
 ne ok ta tás ha tá sá nak, és mennyi ben an nak, hogy bár mi re irá nyu ló fej lesz té si
prog ram is ki mu tat ha tó fej lesz tő ha tást gya ko rol az ér tel mi ké pes sé gek re. To-
 váb bi ne héz sé ge ket okoz, hogy az is ko lai gya kor lat ban szin te le he tet len olyan
va ló di kí sér le ti kö rül mé nye ket te rem te ni, ami ala pot ad na a kí sér le ti és a kont-
 roll cso port össze ve té sé re, hi szen ez meg kö ve tel né, hogy vé let len sze rűen ki vá -
lasz tott diá kok, ta ná rok és is ko lák ve gye nek részt mind két cso port ban, va la mint
a ze nei fej lesz té sen túl az össze ha son lí tan dó te rü le ten is biz to sít va le gyen az ok-
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 ta tás azo nos sá ga. Eze ket a fenn tar tá so kat hang sú lyoz za Winner és Hetland
(2000), akik a ze ne transz fer ha tá sát vizs gá ló nagy szá mú ku ta tás ada tai nak me-
 taana lí zi se alap ján nem lát ták bi zo nyít ha tó nak e ha tás lé tét. Ezen ered mé nye ket
Winner és Hetland (1999) így kom men tál ja: „Nem azért ta ní tunk az is ko lá ban
ma te ma ti kát, hogy ja vít sunk a gye re kek ze nei ké pes sé gein. Ak kor a ze né től
miért kel le ne transz fer ha tást vár nunk? A ze ne, mint a ma te ma ti ka, a fi zi ka és a
köl té szet, fon tos ré sze kul tú ránk nak. A gyer me kek jö vő jét mér he tet le nül szeb bé
te szi a ze ne szer ke ze té nek és szép sé gé nek mély megér té se. Ez ép pen elég in dok
az is ko lai ze ne ta ní tás ra.”

4.3. A mo ti vá ció kiemelt je len tő sé ge a ze nei te het ség fej lesz tés ben

A mo ti vá ció sze re pe az em be ri vi sel ke dés ben meg ha tá ro zó. Ép pen en nek felis -
me ré se ma gya ráz za, hogy szá mos – bár a lé nye gét te kint ve ha son ló – de fi ní ció ja
szü le tett. Kozéki Bé la így ha tá roz za meg: „… a sze mé lyi ség te vé keny sé gé nek
ener ge ti kai alapja, a tár sa dal mi szük ség le tek és az azok kielé gí té sé re al kal ma zott
kör nye ze ti in ge rek szin té zi sé ből előál ló in dí tó ok” (Kozéki 1972, p. 573). E de fi -
ní ció egy fe lől kel lő kép pen tág, ám az is ko lai ke re tek kö zött a mo ti vá ció to váb bi
össze te vőit is ér de mes meg kü lön böz tet ni, no ha ezek ter mé sze te sen össze füg gés -
ben áll nak a szű kebb-tá gabb kör nye zet ha tá sá val is. Vizs gál juk meg, hogy mely
mo tí vu mok re le ván sak e szem pont ból! Az egyén re ál ta lá nos ság ban jel lem ző,
hogy mennyi re tö rek szik a jó tel je sít mény, a si ker eléré sé re. E kész te tés nek a tel-
 je sít mény mo ti vá ció az alapja. Ez zel össze függ az is ko lai mo ti vá ció, azon ban
még sem azo nos ve le, hi szen az egyén nek nem csak az is ko lai élet ben van le he tő -
sé ge jó tel je sít ményt elér ni. Ugyanak kor is ko láskor ban jel lem zően e két te rü let
nagy át fe dést mu tat. Az is ko lai mo ti vá ció össze te vői kö zül a leg fon to sabb és leg-
 töb bet ku ta tott a ta nu lá si mo ti vá ció té ma kö re, hi szen a pe da gó giai gya kor lat
szá má ra ez nyújt ka pasz ko dót. Az em pi ri kus vizs gá la tok ban Ma gyaror szá gon a
Kozéki–Entwistle-féle (1986) el mé let ter jedt el legin kább. E rend szer is kü lönb -
sé get tesz az ál ta lá no sabb is ko lai és az en nek ré szét ké pe ző ta nu lá si mo ti vá ció
kö zött. A kö vet ke zők ben a Kozéki–Entwistle-féle rend szer sze rint cso por to sít va
össze gez zük a ta nu lás főbb mo tí vu mait, amely a ta nu lá si mo ti vá ció össze te vőit
négy cso port ra oszt ja:

• az affek tív-szo ciá lis, mely nek ré szei a me leg ség, a va la ho vá tar to zás, az el fo -
ga dott ság szük ség le te,

• a kog ni tív, amely a tu dás szer zés, a sa ját út kö ve té se, az ér dek lő dés szük ség -
le tét fog lal ja ma gá ba,

• a mo rá lis, amit a fe le lős ség, a lel ki is me ret, a rend szük ség let al kot.
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E há rom, a mo ti vá ció szem pont já ból po zi tív ha tá sú össze te vő mel lett egy
nem mo ti vá ló di men ziót is meg ha tá roz nak a szer zők: 

• a presszió ér zést, amely a szü lők és a pe da gó gu sok túl zott el vá rá sai nyo mán
ala kul ki.

Az el mé le ti ke re tek fel vá zo lá sa után té mánk ket téága zik. Min den kép pen
meg kell kü lön böz tet nünk az is ko lai ének-ze ne órák és az egyé ni hang szer ta nu -
lás mo ti vá ciós hát te rét, hi szen az előb bi min den ki szá má ra kö te le ző, cso por tos
fog lal ko zás ke re té ben zaj lik, az utób bi vi szont ön ként vá lasz tott te vé keny ség,
egyé ni kü lön óra, ami ele ve fel té te le zi a kör nye zet ösz tön ző be fo lyá sát és/vagy az
egyén fo ko zott mo ti vá ció ját.

4.3.1. Mo ti vá ció az is ko lai ének-ze ne órán

Ah hoz ké pest, hogy az utób bi év ti ze dek ben ál ta lá nos ság ban is meg ke rül he tet -
len né vált a ta nu lás ban a mo ti vá ció sze re pe, szin te alig for dult fi gye lem ki fe je -
zet ten az is ko lai ze nei ne ve lés mo ti vá ciós hát te ré nek vizs gá la tá ra. A né hány ha -
zai ku ta tás alap ján azon ban le súj tó kép tá rul elénk. Az L. Nagy Ka ta lin (2003)
ál tal vizs gált fel ső ta go za tos min tá ban az egy től ötig ter je dő ská lán a gye re kek a
tan tárgy presz tí zsét 2,95-ös osz tály zat tal ér té kel ték, amellyel az ének-ze ne az
összes tan tárgy kö zött az utol só hely re ke rült. Ta kács Vio la (2001) 7. osz tá lyo sok
kö ré ben, rep re zen ta tív min tán ha son lí tot ta össze az egyes is ko lai tan tár gyak kal
kap cso la tos at ti tű dö ket. A ta nu lók az ének-ze ne hasz nos sá gát, ér de kes sé gét
egyaránt az utol só hely re tet ték az összes tan tárgy kö zül. Emel lett a har ma dik
leg könnyebb tan tárgy nak tar tot ták az ének-ze nét. Meg fon to lan dó azon ban,
hogy a tan tárgy egyér tel mű könnyű sé ge va ló ban op ti má lis-e a tel je sít mény
szem pont já ból, hi szen a túl könnyű felada tok – éppúgy, mint a túl ne he zek – ke-
 vés bé mo ti vá lóak (vö. Barkóczi–Put no ki 1984; Csíkszentmihályi 1990). A ked -
ve zőt len hely ze tért L. Nagy (1997) ko ráb bi ku ta tá sa sze rint a pe da gó gu sok a 
ta n a nyag szer ke ze tét és az ala csony óra szám hoz ké pest ma gas kö ve tel mé nye ket
okol ják el ső sor ban, me lyek kö zül ez utób bi el lent mon da ni lát szik a ta nu lók ban
kiala kult kép nek. Az érin tett pe da gó gu sok a ze nei él ményt nyúj tó te vé keny sé gek
– ének lés, ze ne hall ga tás – ará nyát nö vel nék a ze ne el mé let tel szem ben. A szű kí -
ten dő té mák kö zött is el ső sor ban a ze ne el mé le tet és a kot ta írást em lí tik.

Sa ját, már ko ráb ban em lí tett vizs gá la tunk is ki tért a mo ti vá ció kér dé sé re. Az
al só ta go za to sok az ének-ze nét in kább ked ve lik, mint a fel ső ta go za to sok.
A ked velt ség alapja kö rük ben el ső sor ban a si ker él mény, és ke vés bé a tárgy ér de -
kes sé ge vagy hasz nos sá ga.

A ku ta tás itt nem rész le tez he tő to váb bi ered mé nyei so rán szem be ta lál koz -
tunk az ének-ze ne tan tárgy nak az osz tály zás hoz va ló am bi va lens vi szo nyá val
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(To váb bi rész le tek: Turmezeyné–Ba logh 2009). Mint a töb bi „kész ség tan tárgy -
ban”, itt is min dig új ra és új ra fel me rül, hogy szük sé ges-e egyál ta lán osz tá lyoz ni.
E kér dés ben nem kí vá nunk ál lást fog lal ni, azon ban az ér té ke lés szem lé le té re köz-
 ve tett úton rá lát va, bi zo nyos ta nul sá gok meg fo gal maz ha tók az osz tály zás ra néz ve
is. Az am bi va len ciát mu tat ja, hogy jól le het a pe da gó gus tár sa da lom az osz tály zás -
hoz ra gasz ko dik, azon ban mint ha mégis rossz lel ki is me ret tel ten né. Ez meg nyil -
vá nul ab ban, hogy az osz tály zás ban, amint a diá kok szem lé le té ből ki raj zo ló dik,
lát ha tóan az írás be li mun kák ra he lye ző dik a hang súly. Az, hogy mennyi re tart ják
ma gu kat si ke res nek a tan tárgy ban, az írás be li felada tok ban elért tel je sít mé nyük -
kel kor re lál szig ni fi kán san, az éne kes tel je sít mé nyük kel vi szont nem. Lát ha tó,
hogy a megíté lés és ér té ke lés alapja nem az ének lés, azaz az ak tív ze né lés. Ez egy-
 részt ked ve ző a fel sza ba dul tabb ének lés szem pont já ból, azon ban mi vel szem beál -
lít ja az írás be li ség fon tos sá gá val, a diá kok fe lé lát ha tóan azt az üze ne tet köz ve tí -
tet te, hogy az ének lés mint olyan, nem lé nye ges. A „rossz lel ki is me ret” má sik
je le ként ér tel mez zük, hogy a pe da gó gu sok mint ha osz tá lyoz ná nak is, meg nem
is, vagyis – a gye re kek nek sa ját si ke res sé gük ről kiala kí tott ké pé ből ki mu tat ha -
tóan – a tan tárgy ban a jó osz tály za tok do mi nál nak. (A pe da gó gu sok he lyé ben
ma gunk sem ten nénk más ként.) Ugyanak kor az erő fe szí tés nél kül elér he tő, az
egyé ni tel je sít ményt nem tük rö ző jó osz tály za tok mo ti vá ló ha tá sa kér dé ses. A je -
len le gi is ko lai el vá rá sok és ér ték rend kon tex tu sá ban en nek az a kö vet kez mé nye,
hogy a tan tárgy ér de kes sé ge csök ken, és mint ki de rült, a jó osz tály za to kat ma guk
a gye re kek sem tart ják re le váns nak sa ját is ko lai tel je sít mé nyük re néz ve. A kö vet -
ke zet len osz tály zás ma ga is a tan tárgy ke vés bé fon tos vol tát erő sí ti. Ked ve zőt len -
nek bi zo nyul te hát e köz tes ál la pot. Sze ren csé sebb len ne akár az, ha egyál ta lán
nem len ne osz tály zás, vagy ha mégis, ak kor azok va ló di osz tály za tok len né nek.
Megol dást je lent a szö ve ges ér té ke lés. Ez le he tő sé get ad na egy ben ar ra is, hogy az
éne kes te vé keny sé gek fon tos sá gát az ér té ke lés is erő sít se.

4.3.2. Mo ti vá ció a hang szer ta nu lás ban

A hi va tá sos zon go ris ták 15 éves ko ru kig át la go san kö rül be lül 5500 órát töl töt tek
gya kor lás sal (Krampe 1994), az ugyanilyen ko rú hang szer ta nu lók át la ga 1800
óra kö rül van (Sloboda és mtsai 1996). Mi kész tet egyes gye re ke ket ar ra, hogy
sza ba di de jük nek ek ko ra há nya dát a ko ránt sem min dig szó ra koz ta tó gya kor lás -
ra for dít sák? Mi az oka an nak, hogy a hang sze ren ta nu lók kö zött is ek ko ra el-
 té rés le het a gya kor lás ra szánt idő te kin te té ben? A vá lasz nyil ván va lóan a mo ti -
vá ció be li kü lönb sé gek ben ke re sen dő. A kö vet ke zők ben en nek kü lön bö ző as-
 pek tu sait vesszük szemügy re. Ki té rünk ar ra, hogy mit te het a szü lő a hang szer ta -
nu lás mo ti vá lá sáért, ho gyan be fo lyá sol ja azt a ta nár sze mé lyi sé ge, a feladat
jel le ge, to váb bá a diák egyes sze mé lyi ség jel lem zői. 
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A gye re ket kör be ve vő kör nye zet nek a ze né vel kap cso la tos ér ték rend sze rét el-
 ső sor ban a szü lői ház köz ve tí ti. Az ál ta lá nos fej lő dés ré sze ként a gye re kek fo lya -
ma to san ta nul nak meg egy re több fe le lős sé get vál lal ni a felada tok tel je sí té sé ben.
Az, hogy a gyer mek ho gyan ha lad ezen az úton, rend kí vü li mó don függ a szü lők
ma ga tar tá sá tól. Több ku ta tás is rá mu tat ar ra, hogy a hang szer ta nu lás kez de ti
sza ka szá ban nél kü löz he tet len a szü lő köz re mű kö dé se az ott ho ni gya kor lás ban.
Sosniak (1987) cso da gye re kek gya kor lá si szo ká sait ele mez ve ki mu tat ta, hogy
kez det ben ők is a ha tá ro zott szü lői el vá rás nak en ge del mes ked ve gya ko rol tak.
A szü lők a töb bé-ke vés bé ha tá ro zott kül ső nyo mást ad dig tar tot ták fenn, amed-
 dig ki nem ala kult a gye rek ben a bel ső kész te tés a gya kor lás ra. A ze ne ta nu lás ban
va ló ak tív szü lői rész vé tel mér té ke ál ta lá nos ság ban is szo ros össze füg gést mu tat
a gye rek hang szer já té ká nak szín vo na lá val (vö. McPherson–Zim mer mann
2002). Ku ta tá si ered mé nyek tá maszt ják alá, hogy a szü lő rész vé te le a hang sze res
tan órán, a ta nár tól vissza jel zés igény lé se az elő me ne tel ről, em lé kez te tés a gya-
 kor lás ra, a szü lői je len lét a gya kor lás kor mind olyan té nye zők, ame lyek kez det -
ben szük sé ge sek a jobb ered mény hez, és ame lyek elő ké szí tik a ta lajt a gya kor lás
igé nyé nek bel ső vé vá lá sá hoz. Emel lett hasznos Sosniak (1987) még egy ered mé -
nyét is megem lí te ni. Esze rint a ké sőb bi si ke res előadók so kat kö szön het nek an -
nak, hogy szü leik buz dí tá sá ra rend sze re sen ját szot tak csa lá di, ba rá ti kör ben. Az
így ka pott si ker él mény, elis me rés, hang szer tu dá suk ér té kes sé gé nek tu da ta nagy-
 ban fo koz ta mo ti vá ció ju kat, to váb bá a ké sőb bi fel lé pé si hely ze tek szem pont já -
ból is rend kí vül hasz nos nak mi nő sí tet ték e ko rai ta pasz ta la tu kat.

Amennyi re po zi tív ha tá sú a szü lő ak tív köz re mű kö dé se a kez de tek nél, any-
nyi ra fon tos az is, hogy idő ben át tud ja ad ni gyer me ké nek a fe le lős sé get sa ját
dön té seiért. Szá mos élet raj zi ada lék ta nú sít ja, hogy a kont rollt elen ged ni nem
tu dó szü lő jobb eset ben összeüt kö zé sek so rá ba bo nyo ló dik gyer me ké vel, rosz-
szabb eset ben gá tol ja te het sé gé nek ki tel je sí té sét.

A ze ne ta nu lás fe lé tett el ső lé pé sek re a szü lő be fo lyá sa dön tő, azon ban az
úton va ló ha la dás ban meg ha tá ro zó a ta nár sze re pe. Davidson és mtsai (1995/96,
idé zi Gembris 2002/b) azt vizs gál ták, hogy mi az össze füg gés a ta ní tás ered mé -
nyes sé ge és a hang sze res ta nár sze mé lyi sé ge kö zött. En nek fel tá rá sá hoz a 8–18
év köz ti ala nyo kat hang szer já té kuk szín vo na la alap ján rang so rol va öt cso port ba
osz tot ták, to váb bá fel kér ték őket, hogy jel le mez zék el ső hang szer ta ná ru kat. En -
nek so rán a leg job bak ba rát sá gos nak, szó ra koz ta tó nak és jó szak mai tu dá sú nak,
el len ben a leg gyen géb bek ba rát ság ta lan nak és gyen ge hang szer já té kos nak mu-
 tat ták be el ső ta ná ru kat. Azok, akik idő köz ben ab ba hagy ták ta nul má nyai kat,
jel lem zően a szo ron gás kel tő lég kört em lí tet ték. Sosniak (1990, idé zi Gyarmathy
2002) zon go ra mű vé szek élet út ját ele mez ve ar ra a kö vet kez te tés re ju tott, hogy 
a ta ná ri sze mé lyi ség nek, a ta nár–diák vi szony nak más-más as pek tu sai vál nak
fon tos sá az élet kor elő re ha lad tá val. Ered mé nyei egybecsengenek a fen ti ku ta tá -
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sé val a kez dők ese té ben: a ba rát sá gos, szó ra koz ta tó lég kör meg ha tá ro zó, ahol
fon to sabb volt az ér dek lő dés fel kel té se, mint a szak mai szi go rú ság. A ser dü lő -
kor tól kezd ve a ta ná ro kat a kö vet ke ze tes, pon tos mun ka, a ma gas szin tű szak mai
el vá rá sok jel le mez ték. A kap cso lat szem pont já ból nem a sze re tet, in kább a tisz-
 te let vált fon tos sá. Fia tal fel nőtt kor ban a leen dő mű vé szek hí res ze né szek ta nít -
vá nyai le het tek, aki egy ben pél da ké pük is lett. A köz tük va ló kap cso lat ek kor a
ze ne, a kö zös mun ka kö ré szer ve ző dött, ezen ke resz tül nyil vá nult meg.

Köz is mert, hogy a mo ti vá ciót be fo lyá sol ja a feladat jel le ge, ami a hang szer ta -
nu lás ban is tet ten ér he tő. E te kin tet ben az el ső dön tő lé pés nek a hang szer vá lasz -
tás szá mít. Egyes gye re kek már a kez det kez de tén ha tá ro zott el kép ze lés sel ren-
 del kez nek. (Itzaak Perlman, a le gen dás he ge dű mű vész, aki egyéb ként ze né vel
egyál ta lán nem fog lal ko zó csa lád ba szü le tett, há rom éves ko rá ban a rá dió ban
hal lott he ge dű ver seny ha tá sá ra ki je len tet te szü lei nek: „Ezt aka rom!” Ezután ad -
dig kö nyör gött, amíg szü lei vé gül ma gán ta nárt sze rez tek ne ki.) Ha ez a kész te tés
na gyon erős, sem mi kép pen sem ta ná csos a dön tés nél fi gyel men kí vül hagy ni,
ha csak tes ti meg nem fe le lés nem in do kol ja. Ezt tá maszt ja alá és se gí ti Gor don
(1988) hang szer vá lasz tá si teszt je 9–10 éves gye re kek szá má ra, akik kü lön bö ző
fa- és réz fú vós hang sze rek hang szí né nek meg hall ga tá sa alap ján ta lál hat ják meg
a szá muk ra leg von zób bat (vö. Dombiné 1992). Gor don (1991) sa ját vizs gá la tá ra
hi vat koz va azt ál lít ja, hogy a teszt alap ján vá lasz tó gye re kek kö zött 75 szá za lék -
kal ki sebb a le mor zso ló dás.

A hang szer ta nu lás so rán nagy je len tő sé ge van an nak, hogy a konk rét ze ne mű
mennyi re mo ti vá ló a ta nu ló szá má ra, azaz mennyi re ked ve li azt. Renwick és
McPherson (2000, 2002) rész le tes eset ta nul mányt vég zett egy kez dő kla ri nét já -
té kos gya kor lá si szo ká sai ról. En nek so rán ki de rült, hogy azt a da ra bot, amit a
gye rek ma ga vá lasz tott, ti zen egy szer (!) annyi ideig gya ko rol ta, mint a ta nár ál tal
ki je löl te ket. Nem csak mennyi ség ben, ha nem mi nő ség ben is más képp gya ko rolt.
Az ál ta la vá lasz tott da ra bot nem vé gig ját szot ta, mint a töb bi nél szo ká sa volt, ha -
nem ré szek re bon tot ta, a hi bá kat azon nal ki ja vít va. En nél a da rab nál al kal maz ta
a ta ná ra ál tal ja va solt va la mennyi gya kor lá si tech ni kát, amit egyéb ként nem tett
meg. Ter mé sze te sen eb ből nem kö vet ke zik, hogy va la mennyi da ra bot a diá kok
je löl jék ki, hi szen a hang szer tech ni ka fej lesz té sé hez szük sé ges ská lák, etű dök 
nemigen ke rül né nek fel a nép sze rű sé gi lis tá ra. Ugyanak kor ta nul sá gos, hogy a
te het sé ges diá kok gya kor lá si ide jük nek ön ként is je len tő sen na gyobb ré szét töl-
 tik ezek gya kor lá sá val, mint tár saik.

Az utób bi évek nagyhatású „flow” (áram lat) el mé le te sze rint az egyén ideá lis
eset ben ma gas szin tű öröm él mé nyét, egy faj ta ideá lis ál la po tot él át a szá má ra
ins pi rá ciót je len tő feladat tel je sí té se köz ben (Csíkszentmihályi 1997). Ilyen kor
olyan erő sen kon cent rál a feladat ra, hogy szin te ki sza kad a tér ből és az idő ből.
A feladat ba va ló effé le tel jes be le fe led ke zés ak kor kö vet kez het be, ha a feladat ál tal
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tá masz tott ki hí vás ké pes sé geink kel meg fe le lő arány ban van. Ha a feladat túl köny-
nyű a ké pes sé geink hez ké pest, ak kor unal mas nak érez zük, ha túl ne héz, ak kor
szo ron gást okoz. E tény ön ma gáért be szél: a ta nár nak rend kí vü li a fe le lős sé ge a
ki hí vá sok test re sza bá sá ban. A ne he zebb felada tok ese té ben a biz ta tás nak azt kell
cé loz nia, hogy a ta nár hisz nö ven dé ke ké pes sé gei nek meg fe le lő sé gé ben.

A fen ti ku ta tá sok a sta tisz ti ka esz kö zei vel azt mu tat ták meg, hogy az adott
ha tás ál ta lá ban ho gyan be fo lyá sol ja a diák mo ti vá ció ját. Nyil ván va ló ugyanak -
kor, hogy ugyanaz a ha tás el té rő reak ció kat vált ki a kü lön bö ző egyé nek nél, azaz
a mo ti vá ció kér dé sé ben sem le het el te kin te ni az egyé ni jel lem zők től. A kö vet ke -
zők ben ezek kö zül mu ta tunk be né hány olyan szem pon tot, amely a pe da gó giai
gya kor lat szá má ra is fon tos le het.

Bár mind annyiunk éle té ben elő for dul si ker és ku darc is, ám ez az „át lag em -
ber”-hez ké pest sok kal na gyobb je len tő ség gel bír a mű vész szá má ra. A ku darc -
orien tált si ke rét és ku dar cát is kül ső okok nak tu laj do nít ja. Így a si ker, ame lyet
né ze te sze rint a sze ren csé nek és a feladat könnyű sé gé nek kö szön he tett, nem
okoz szá má ra iga zi büsz ke sé get, a ku darc ból pe dig, amit sze rin te a túl ne héz
feladat és a bal sze ren cse miatt szen ve dett el, nem lesz le he tő sé ge ta nul ni. Az
ilyen egyé nek re jel lem ző az úgy ne ve zett pa ra dox feladat vál la lás, vagyis haj la -
mo sak vagy túl könnyű, vagy túl ne héz felada tot vál lal ni. Előb bi eset ben nem
koc káz tat ja a ku dar cot, utób bi ban pe dig be biz to sít ja ma gát, hogy ha ku dar cot
vall is, ak kor azt a feladat ne héz sé gé nek tud hat ja be. Nem csak az jel lem ző az
egyén re, hogy ku dar cát mi lyen okok nak tu laj do nít ja, ha nem az is, ho gyan rea -
gál ar ra. Egye sek a ku darc ha tá sá ra felad ják az erő fe szí tést, má sok pe dig ép pen
el len ke ző leg, to váb bi ener giá kat moz gó sí ta nak ma guk ban (Dweck 2000, idé zi
Sloboda 2005). 

A ze ne ta nu lás nak szük ség kép pen ré sze a nö ven dék hang ver se nye ken, vizs-
 gá kon, eset leg ver se nye ken va ló meg mé ret te tés. Mint lát tuk, a tar tós mo ti vált ság
fenn tar tá sá hoz szük ség van ar ra, hogy az egyén bíz zon a ké pes sé gei ben. A sze -
rep lé sek kel já ró kül ső ér té ke lés az ön bi zal mat erő sít he ti, azon ban ká ro kat is
okoz hat. Egy-egy fel lé pés mint cél ösz tön zően hat a gya kor lás ra, de ha tá sa hosz-
szabb tá von csak ak kor po zi tív, ha a diák a célt sa ját já nak ér zi, nem pe dig ta ná ri
vagy szü lői el vá rás nak akar meg fe lel ni. Bár ál ta lá nos ság ban köz is mert, hogy a
cé lok ki tű zé se fo koz za a tel je sít ményt, azon ban Ablard és Par ker (1997) a hang-
 szer ta nu lás sal kap cso la tos cé lok ki tű zé sé nek egy má sik as pek tu sá ra hív ja fel a fi-
 gyel met. A cé lo kat jel le gük alap ján két cso port ra oszt ják: fo lya mat cé lok ra és
végeredménycélokra. Fo lya mat cél nak te kin tik azo kat, ame lyek va la mi kép pen a
ké pes sé gek fej lesz té sé vel kap cso la to sak, mint pél dául egy ne héz da rab meg ta nu -
lá sa, egy tech ni kai prob lé ma megol dá sa. A végeredménycél ez zel szem ben kéz-
 zel fog ha tóbb, konk rét ese mé nyek hez kap csol ha tó. Ilyen nek mi nő sül pél dául az
év vé gi vizs ga osz tály za ta vagy a ma ga sabb is ko lá ba va ló be ke rü lés. Ablard és
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Par ker ku ta tá sa azt ta nú sít ja, hogy az egész sé ges sze mé lyi ség fej lő dés szem pont -
já ból a fo lya mat cé lok a kí vá na to sak, mi vel ezek bá to rít ják a ta nu lót a te vé keny -
ség örö mé nek átélé sé re. Ez zel szem ben a végeredménycélok hang sú lyo zá sa 
perfekcionizmushoz ve zet, ami nek kö vet kez mé nye a feladat él ve ze te he lyett szo-
 ron gás lesz.



5. AZ EGYES ZE NEI KÉ PES SÉ GEK FEJ LŐ DÉ SÉ NEK
ÉLET KO RI SA JÁ TOS SÁ GAI, GYA KOR LA TI 
FEJ LESZ TÉ SÉ NEK FŐBB AS PEK TU SAI

5.1. A ze nei ész le lés ké pes sé ge

Az ér zé ke lés és az ész le lés az alapja a megis me ré si fo lya ma tok nak. „Az ész le lés
ré vén az ér zék szer vek re ha tó in ge rek ből je len tő ség gel bí ró dol gok lesz nek” (Séra
2004, p. 192). Az ész le lés te hát el vá laszt ha tat lan a kogníciótól. 

A ze nei megis me ré si fo lya mat az akusz ti kus in ge rek ér zé ke lé sé vel kez dő dik,
ami nem tu da tos te vé keny ség. Az ér zék le tek gon dol ko dás, kö vet kez te tés és a ko-
 ráb ban már fel dol go zott in for má ciók kal va ló kom bi ná lás utá ni el rak tá ro zá sá val
kiala kul nak azok a kog ni tív sé mák, ame lyek alap ján az in for má ció fel dol goz ha -
tó. Ezek a fo lya ma tok jó részt nem tu da to sak, hi szen sok, egy mást gyor san kö ve -
tő, ne he zen azo no sít ha tó moz za nat ból áll nak. A ze nei kog ni tív sé mák vol ta kép -
pen a hang fi zi kai tu laj don sá gai nak meg fe le lő ze nei je len sé gek rep re zen tá ciói.
A ze nei ész le lés te hát az a fo lya mat, amely nek so rán a han gok fi zi kai tu laj don sá -
gai úgy ké pe ződ nek le, ami lyen vi szony ban van nak egy ál ta lá no sí tott struk tú rá -
val; vagyis a ze nei rend sze rek kon tex tu sá ban. Az ál ta lunk leírt fo ga lom meg fe le -
lő je a hét köz na pi és ze ne pe da gó giai szó hasz ná lat ban a „ze nei hal lás”.

A kö vet ke zők ben a rit mus, dal lam, har mó nia, hang szín és hang erő ész le lé sé -
nek fej lő dé si fo lya ma tát te kint jük át. 

5.1.1. A ze nei ész le lés el ső meg nyil vá nu lá sai 

A ze nei ész le lés fej lő dé sé nek sa já tos sá gait vizs gá ló ku ta tá sok ban is, mint a fej lő -
dés lé lek tan ban ál ta lá nos ság ban, rend kí vü li ér dek lő dés for dul az új szü lött- és a
cse cse mő kor fe lé. E ku ta tá sok mindegyi ke rá mu tat ar ra, hogy a ze ne és a be széd
ész le lé se kez det ben nem vá lik el. Azok a ze nei ké pes sé gek, ame lyek leg ko ráb ban
meg je len nek, egy ben a be széd fej lő dés alap jai is.

Az utób bi két év ti zed ben for dult az ér dek lő dés a prenatális ku ta tá sok fe lé,
hi szen eb ben az idő szak ban kez dő dik meg a ze nei ta pasz ta lat szer zés, és a mag-
 za ti kor ze nei fo gé kony sá ga vi tat ha tat lan. A han gok ér zé ke lé sé re már a mag zat
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is ké pes. A bel ső fül ideg sejt jei bár a ter hes ség ötö dik–ha to dik hó nap já tól kezd -
ve ké pe sek a mű kö dés re, azon ban ez a hal ló szer vek éré si fo lya ma tá nak csak a
kez de te. E ko rai ta pasz ta lat sze re pet ját szik az anya nyelv hang zá sá nak jel leg ze -
tes sé gei irán ti prediszpozícióban is (Papoušek 1994), emel lett a ze nei kör nye zet
hang jai is el jut nak a mag zat hoz. En nek kö szön he tő, hogy az új szü löt tek bi zo -
nyí tot tan ren del kez nek ze nei ta pasz ta la tok kal, és mint ahogy az anya nyelv irá-
 nyá ban is, úgy az őt ért ze nei ha tá sok tól füg gő ze nei pre fe ren ciák kal is. A ter -
hes ség alatt gyak ran hal lott dal la mo kat a szü le tés után is felis me rik (Feijoo
1981; Satt 1984; Hepper 1991, va la mennyit idé zi Gembris 2002a). Shetler
(1989, idé zi Fassbender 1993) har minc gyer me ket vizs gált, akik nek édes any ja a
ter hes ség alatt meg ha tá ro zott ze nei prog ram ban vett részt. A gyer me kek el ső
két élet évé ben nem volt ki mu tat ha tó kü lönb ség a ze nei fej lő dés ben a töb bi cse-
 cse mő höz ké pest, azon ban az ezt kö ve tő idő szak ban egyér tel műen jobb nak
mu tat ko zott a ze nei em lé ke ze tük, ze nei ér dek lő dé sük és az ének lé si ké pes sé -
gük. Wilkin kí sér le té ben a vá ran dós anyák nap mint nap ugyanazt a meg ha tá -
ro zott ze nei fel vé telt hall gat ták. A mag za to kat 38 hetes ko ruk ban vizs gál va azt
ta lál ták, hogy töb bet mo zog nak, és pul zu suk ala cso nyabb a kont roll cso port hoz
ké pest. A szü lés után hat hét tel a kí sér let ben részt ve vő ba bák sok kal ak tí vab -
ban rea gál tak a ze nei in ge rek re (Wilkin 1995, idé zi Jordan-Decarbo–Nel son
2002). Caine (1991) ered mé nyei sze rint azok az új szü löt tek, akik nek édes any ja
a vá ran dós ság alatt éne kelt, ke ve seb bet vesz te nek szü le té si sú lyuk ból, to váb bá
nyu god tab ban vi sel ked nek. 

Ko ráb ban ál ta lá nos volt az a fel té te le zés, hogy az új szü lött a han go kat el mo -
só dot tan, diffe ren ciá lat la nul ér zé ke li. A va ló ság ban a szü le tés pil la na tá tól ké pes
az akusz ti kus in ge rek fel dol go zá sá ra. Ezt bi zo nyít ja, hogy már az új szü lött ké pes
ész re ven ni a ze nei azo nos sá got és kü lön bö ző sé get (Gor don 1981). Az egy sze rű
ze nei je len sé ge ken kí vül a cse cse mő ké pes ze nei struk tú rák, úgymint rit mus,
dal lam, to na li tás, fra zeá lás fel fo gá sá ra is. Az ez zel fog la lko zó ku ta tá sok az utób -
bi két év ti zed ben megújí tot ták a ze nei ké pes sé gek szem lé le tét. Krumhansl és
Jusczyk (1990, idé zi Gembris, 2002a) négy és fél és hat hó nap köz ti cse cse mők -
nek a ze nei fra zeá lás sal kap cso la tos pre fe ren ciá ját vizs gál ta. En nek ke re té ben
egy Mo zart-me nüett két fé le előadá sá ra adott reak ciót ha son lí tot ták össze, ahol
az egyik ben ze nei leg ér tel mes, míg a má sik ban a szer ke zet től ide gen he lyen ta-
 gol ták a dal la mot. A vizs gá lat ered mé nye az volt, hogy a gyer me kek szig ni fi kán -
san töb bet fi gyel tek a „he lyes” fra zeá lá sú ze né re. A he lyes fra zeá lás irán ti fo gé -
kony ság a be széd fej lő dés ben nél kü löz he tet len, hi szen a nyelv el sa já tí tá sá ban
kulcs fon tos sá gú a han gok ára da tá nak he lyes ta go lá sa.
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5.1.2. A rit mus ész le lé sé nek fej lő dé se

A rit mus irán ti fo gé kony ság már köz vet le nül a szü le tés után meg nyil vá nul. Az
új szü löt tek más képp rea gál nak az egyen le tes, mint a sza bály ta la nul kö vet ke ző
kop pan tá sok ra (Spiegler 1967, idé zi Rötter 1997). Ké pe sek meg kü lön böz tet ni az
egy hosszú–egy rö vid hang kom bi ná ciót en nek for dí tott já tól. Két–há rom hó na -
pos kor ban ész re ve szik a hat hang hosszú sá gú dal lam rit mu sá nak vál to zá sát
(Demany és mtsai 1977, idé zi Bruhn 1993a).

Jól le het, mint lát tuk, a cse cse mők is ren del kez nek rit mi kai ké pes sé gek kel,
azon ban mi vel fi gyel mü ket a je len pil la nat ra fi xál ják, azaz szá muk ra csak a je len
idő lé te zik, ezért az idő struk tu rá lá sá nak ké pes sé ge, ami pe dig a rit mus lé nye ge,
csak szűk ke re tek kö zött ér vé nye sül het. Az idő kon ti nui tá sá nak fel fo gá sa az ál ta -
lá nos ér tel mi fej lő dés ré sze, ami ben sze re pe van a ver bá lis ké pes sé gek fej lő dé sé -
nek is. A rit mi kai ké pes sé gek fej lő dé sé ben tám pon tot je len te nek Piaget-nak az
idő ér zék kiala ku lá sá ra tett megál la pí tá sai. Ezek sze rint az idő ta go lá sá ra más fél
éves ko ráig nem ké pes a gyer mek. Két éves ko ra kö rül ké pes az ese mé nye ket idő-
 rend ben szem lél ni, és ha tá rol ja el a je len pil la na tot a múlt tól és a jö vő től. Há -
 roméves ko rá ra át lát ja egy nap ese mé nyei nek, majd ötéves ko rá ra egy hét nek a
rend jét. Ek kor ra ér ti meg az órát is. Az idő ér zék fej lő dé se még ek kor sem ért 
a vé gé re, ha nem csak 11–12 éves kor ra fej lő dik ki tel je sen. 

Az egyen le tes lük te tés nek meg fe le lő moz gás ra a má so dik élet év ben vál nak
ké pes sé, azon ban csak rö vid ideig ké pe sek a szink ront fenn tar ta ni, ami még egé-
 szen négyéves ko rig ne héz sé get okoz hat (Moog 1968, idé zi Bruhn 1993a). Két-
éves kor ra az imp ro vi zált ének lés nél töb bé-ke vés bé egyen le tes és fo lya ma tos a
tem pó (Oerter 1971).

Há roméves ko rig csak két kü lön bö ző hosszú sá gú han got hasz nál nak, amit a
le jegy zés nél ha gyo má nyo san ne gyed ként és nyol cad ként ér tel me zünk (Moog
1968, idé zi Bruhn 1993a). Eb ben a kor ban a gyer me kek ne gye de ké pes egy rit-
 mus el tap so lá sá ra (Williams és mtsai 1933), azon ban a be szélt rit mus után zá sa
szin te egyi kük nek sem okoz már ne héz sé get (Rainbow és Owen 1979). 

Négyéves kor ban ké pe sek egy újon nan ta nult dal szö ve gé nek rit mi zá lá sát ön-
 ál lóan ki ta lál ni (Brömse 1966, idé zi Bruhn 1993a). A spon tán imp ro vi zált ének-
 lés ben és rit mi zá lás ban meg je le nik a har ma dik és a ne gye dik féle hang hosszú ság
(Moog 1968, idé zi Bruhn 1993a). Ek kor ra a gyer me kek há rom ne gye de tud egy
rit must el tap sol ni. Ek kor ra tud nak kü lönb sé get ten ni a gyors és a las sú kö zött,
sőt, a tem pó gyor sa sá gát vagy las sú sá gát tart ják a ze ne leg jel lem zőbb tu laj don -
sá gá nak (Young 1982, idé zi Gembris 2002b). 

Ötéves ko rá ra min den gyer mek ké pes az egy sze rűbb rit mu sok el tap so lá sá ra.
Bo nyo lult rit mu so kat ak kor tud nak el tap sol ni, ha a rit mus szö veg hez kap cso ló -
dik (Davidson–Colley 1987). Eb ben a kor ban még nem min dig pon tos a han gok
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és kü lö nös kép pen a szü ne tek hosszú sá ga (Motte-Haber 2002). Az egyen le tes
lük te tés irán ti ér zék ek kor ra meg szi lár dul (Zenatti 1993). Ek kor ra ké pe sek a
gye re kek a ze né re jár ni. 

A fej lő dés hatéves kor ban ug rás sze rű. Nagy biz ton ság gal ké pe sek már a hosz-
szabb rit mus so rok, há rom fé le rit mus ér té ket tar tal ma zó, va la mint szinkópált rit-
 mu sok nak ál lan dó tem pó ban va ló vissza tap so lá sá ra is (Minkenberg 1991). Hét -
éves kor ra eh hez már a szö veg se gít sé gé re sincs szük ség (Davidson–Colley
1987). 

A rit mi kai ké pes sé gek lé nye gé ben hétéves kor ra kiala kul nak, a fej lő dés et től
kezd ve le las sul. A ti zen egy éve sek tel je sít mé nye nem jobb a ki lencéve se ké nél
(Shuter-Dyson 1982). Gembris (2002b) megál la pí tá sa sze rint az utób bi idők ben
vég zett vizs gá la tok a rit mi kai ké pes sé gek fej lő dé sé nek fel gyor su lá sát mu tat ják a
ko ráb ban mért ada tok hoz ké pest. Az e te rü le ten is lé te ző ak ce le rá ció a mé dia
ko rai ha tá sá nak tud ha tó be, és mér té ke a rit mi kai ké pes sé gek te rü le tén két–há -
rom év re te he tő.

5.1.3. A dal lam ész le lé sé nek fej lő dé se

A han gok so rá nak dal lam ként va ló fel fo gá sa há rom össze te vő ből áll: az egy más
után kö vet ke ző han gok köz ti hang ma gas ság kü lönb sé gé nek, a dal la mot al ko tó
han gok moz gás irá nyá nak, azaz a dal lam kon túr jai nak, va la mint a han gok egy-
 más hoz va ló vi szo nyá nak, azaz a to na li tás nak az ész le lé sé ből. Az aláb biak ban
ezek fej lő dé sét mu tat juk be.

Hang ma gas ság-meg kü lön böz te tés
A hang ma gas ság kü lönb sé gei nek ész le lé se irán ti nyi tott ság egy ben a be széd fej -
lő dés alapja is. A be széd hang ma gas sá gá nak vál to zá sai iga zít ják el a cse cse mőt a
mon da ni va ló hoz kap cso ló dó ér zel mek de kó do lá sá ban, va la mint az anya nyelv
in to ná ció já nak el sa já tí tá sá ban. En nek ösz tö nös felis me ré se nyil vá nul meg ab -
ban, hogy a fel nőt tek más in to ná ció val szól nak a gye re kek hez, mint a fel nőtt
hall ga tó hoz. A gye re kek fe lé irá nyu ló be széd ben sok kal na gyobb sze re pe van 
a hang ma gas ság vál to zá sai nak (Fernald 1991, idé zi Thompson–Schellenberg
2006).

A hang ma gas ság ko rai meg kü lön böz te té sé nek ké pes sé gét vizs gál va kü lön bö -
ző ered mé nyek szü let tek. Necsajeva (Netschajewa 1954, idé zi Michel 1974) azt
ta lál ta, hogy 3–4 hó na pos kor ban az ok táv, egy hó nap pal ké sőbb a kvint, majd
7–8 hó na pos kor ra egyé nen ként el té rő mó don a kis sze kund tól a kis ter cig ter je -
dő hang kö zök meg kü lön böz te té sé re ké pe sek a cse cse mők. Bridger (1961, idé zi
Bruhn–Oerter 1993b) ar ról szá mol be, hogy egyes cse cse mők egy–öt na pos (!)
ko ruk ban ké pe sek a kis terc kü lönb ség ész le lé sé re is. Összes sé gé ben fel te he tő
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(Bruhn–Oerter 1993b), hogy a kü lön bö ző hang ma gas sá gok ra va ló fo gé kony ság
ve le szü le tett ké pes ség, ami mint egyes ve le szü le tett refle xek, a ké sőb biek ben ki-
al szik, de a kognícióval új ra felépít he tő. Meg jegy zen dő, hogy e ku ta tá sok a ze nei
kon tex tus ból ki ra gad va vizs gál ták a je len sé get. Ze nei kon tex tus ban a kis sze-
 kund kü lönb ség ész le lé se 5–6 éves kor ra vá lik ál ta lá nos sá (Cohen és mtsai
1989).

A hang ma gas ság-kü lönb sé get a nyu ga ti kul tú rá ban ha gyo má nyo san a ma-
 gas ság–mély ség fo gal mak kal fe jez zük ki, ami kul tu rá lis kon ven ció ered mé nye,
és ar ra utal, hogy a kü lön bö ző frek ven ciá jú han go kat a kot tá ban a füg gő le ges sí -
kon ma ga sab ban, il let ve mé lyeb ben he lyez zük el. Jól le het az is ko lá ba lé pő gye re -
kek szó ban már jól ki tud ják ma gu kat fe jez ni, azon ban a fo gal mak he lyes hasz-
 ná la ta eb ben a ko rosz tály ban még ál ta lá nos prob lé ma (vö. Gruhn 2003).
A ma gas–mély, fölfelé–lefelé, hosszabb–rö vi debb fo gal mak nak a ze né re va ló al-
 kal ma zá sa 11 éves kor ra szi lár dul meg. Ugyanak kor a meg fe le lő ze nei je len sé gek
azo no sí tá sa non ver bá lis tesz tek kel sok kal ered mé nye sebb (Coo per 1994). A ne -
héz sé get a té ri tá jé ko zó dás okoz za, ami a konk rét mű ve le ti gon dol ko dás sza ka -
szá ban vá lik si ke re seb bé.

Itt ér de mes ki tér nünk az ab szo lút hal lás kér dé sé re, ami a hang ma gas ság ra
va ló visszaem lé ke zés ké pes sé gét je len ti. Kries (1926) és Ré vész (1946) is azt a né-
 ze tet kép vi sel te, hogy az ab szo lút hal lás a ze nei te het ség fon tos és ve le szü le tett
jel lem ző je. Ez zel szem ben az újabb ku ta tá sok (Shuter-Dyson–Gabriel 1981;
Lang 1993) sze rint a ket tő és öt éves kor kö zöt ti szen zi tív pe rió dus ban ala kul ki,
de sze re pe van ben ne az örök lő dés nek is. Más ku ta tá sok azt bi zo nyít ják, hogy
eb ben a kor ban cél zott gya kor lás sal el sa já tít ha tó az ab szo lút hal lás (vö. Auriol
2005).

Dal lam ész le lé se
A dal lam ész le lé se kez det ben a dal lam kör vo na lai ra épül, azaz nem a dal la mot
al ko tó hang kö zök nagy sá ga, ha nem a moz gás irá nya a meg ha tá ro zó. A fej lő dés
ab ban áll, hogy idő vel egy re több egyéb rész le tet ké pe sek pon to san meg fi gyel ni
a gyer me kek. 

Hat hó na pos cse cse mők ké pe sek felis mer ni a már is mert dal lam hoz ha son ló
olyan vál to za tot, amely nek kon túr jai azo no sak a már hal lott dal lam mal, csak a
konk rét hang kö zök nagy sá gá ban kü lön böz nek egy más tól (Dowling 1985). Két
hó na pos cse cse mők jól is mert dal la mot hall gat va ész re ve szik, ha a dal lam ban
egy hang meg vál to zik, úgy, hogy más irány ba lép, vagyis a dal lam kon túr ja is
meg vál to zik. Ugyanak kor nem te kin tik vál to zás nak, ha a dal lam nak egy hang ja
he lyett an nak ok táv ja szó lal meg, amennyi ben a moz gás irá nya nem vál to zik.
Eb ből az kö vet ke zik, hogy az ok táv-ek vi va len ciát, ami nem fi zi kai, ha nem ze nei
je len ség, már meg ta nul ták. To váb bá, ha egy dal lam transz po nál va, azaz más
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ma gas sá go kon szó lal meg, azt is me rős nek ér té ke lik, ami nek fel té te le szin tén az,
hogy a dal la mot ne az egy mást kö ve tő, adott frek ven ciá jú han gok so ro za ta ként,
ha nem ze nei össze füg gé sük ben hall ják (Demany–Ar mand 1984, idé zi Bruhn–
Oerter 1993b). Ez kul tú rá tól füg get len ké pes ség nek tű nik, mert min den ze nei
kul tú rá nak kö zös vo ná sa, hogy a transz po nált dal la mot azo nos nak te kin tik,
azaz a han go kat az egy más sal va ló össze füg gé sük alap ján ér tel mes cso por tok ba
ren dez ve ész le lik. Ér de kes meg je gyez ni, hogy bi zo nyos éne kes ma da rak is ké pe -
sek a transz po nált dal lam felis me ré sé re, an nak el le né re, hogy el ső sor ban az ab-
 szo lút ma gas sá go kat ve szik fi gye lem be. Fel ve ti ez an nak a le he tő sé gét, hogy a
han gok re lá ció já nak ész le lé se olyan uni ver zá lis ké pes ség, amellyel nem csak az
em be ri faj ren del ke zik (Hulse–Cynx 1985).

Lamont (1998) azt vizs gál ta, hogy a dallami ész le lés fej lett sé gé ben mi lyen
sze re pe van a for má lis ze ne ok ta tás nak. Eb ben azt ta lál ta, hogy 6–11 éves kor ban
na gyobb sze re pe van az enkulturációnak, mint az is ko lá nak, a ze nei szen zi tív
pe rió dus lezárultával, 11 és 16 éves kor kö zött azon ban a dallami ész le lés csak
azok nál fej lő dik, akik cél zott ze nei kép zés ben ré sze sül nek. Schwarzer (1997) kí-
 sér le té ben ar ra a kö vet kez te tés re ju tott, hogy az öt–hét éves gye re kek más mó -
don ész le lik a dal la mot, mint a fel nőt tek. Míg a fel nőt tek egy dal lam felis me ré sé -
ben a dal lam vo na lá ra ha gyat koz nak, ad dig a gye re kek nem tud nak csak a
dal lam vo na lá ra fi xál ni, ha nem a hang szín re, a hang erő re, a tem pó ra is ha gyat -
koz nak a felidé zés ben.

To ná lis ér zék
A kü lön bö ző ku ta tá sok egyetér te nek ab ban, hogy a dallami ké pes sé gek kö zül a
to ná lis ér zék ala kul ki leg ké sőbb. Mint fen tebb lát hat tuk, a dal lam ész le lé sé ben
elő ször a kon tú rok a meg ha tá ro zók, ezután vál nak egy re pon to sab bá az azt al ko -
tó egyes hang kö zök, majd en nek kiala ku lá sa után vá lik ki a ren de ző elv, ami a
dal lam hang jai nak hie rar chiá ját, azaz a to na li tást ad ja.

A to na li tás kul tu rá lis kép ződ mény, amely nek kul tú rán ként és ko ron ként
rend kí vül el té rő sza bá lyai le het nek, és ez ma gya ráz za azt is, hogy a dallami ké-
 pes sé gek kö zül a to ná lis ér zék ala kul ki leg ké sőbb. Van nak-e azon ban olyan
pszi cho ló giai tör vény sze rű sé gek, ame lyek a hang so rok kiala ku lá sá ban tet ten ér-
 he tők? En nek meg vá la szo lá sá ban ar ra tá masz kod ha tunk, ha össze ha son lít juk a
kü lön bö ző kul tú rák hang so rai nak kö zös vo ná sait. Min den ze nei kul tú ra az ok-
 tá vot oszt ja va la mi kép pen to váb bi fo kok ra, va la mint min den hang sor ban sze re -
pel a tisz ta kvart és kvint, amit e hang kö zök ve lünk szü le tett pre fe ren ciá ja in do -
kol. Kö zös jel lem ző az is, hogy a ha gyo má nyos hang so rok ma xi mum hét fo kúak.
El fo ga dott né zet, hogy a hang sor fo kai nak szá má ban a rö vid tá vú em lé ke zet
szab ha tárt. A rö vid tá vú me mó ria ka pa ci tá sa 7 ± 2 egy ség. E sa já tos ság va la -
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mennyi kog ni tív fo lya mat ban sze re pet ját szik, és így a hét nél több fo kú ská lák
be fo ga dá sa emiatt okoz ne héz sé get (Thompson–Schellenberg 2002). 

Úgy tű nik te hát, hogy a dodekafón ze ne nem csak új sze rű sé ge, szo kat lan sá ga
miatt ért he tő ne he zeb ben. Schönberg azt ál lí tot ta, hogy kel lő ta nu lás után a ti-
zenkétfokú ze ne ép pen olyan kö zért he tő lesz, mint a to ná lis ze ne, azon ban az
em be ri in for má ció fel dol go zás tör vény sze rű sé gei en nek el lent mon da ni lát sza -
nak, ráadá sul nem csak a rö vid tá vú me mó ria ter je del me miatt, ahogy azt az
imént lát tuk, ha nem még egy as pek tus ból is, ami ben a do de ka fó nia szin tén kü-
 lön bö zik a ter mé sze te sen kiala kult hang so rok tól. A hang so rok nak to váb bi uni-
 ver zá lis jel lem ző je, hogy fo kaik nem egy for ma tá vol ság ra van nak egy más tól.
Gon dol junk a hét fo kú hang so ro kat al ko tó kis és nagy sze kun dok ra, il let ve a
pen ta tó niá ban a nagy sze kun dok ra és kis ter cek re, ame lyek ből e hang so rok épít-
 kez nek. Úgy tű nik, hogy nem csak azért iga zo dunk el könnyeb ben a dia tó niá -
ban, mint a do de ka fó niá ban vagy De bus sy egészhangú hang so rá ban, mert az
enkulturáció so rán ab ba nőt tünk be le, ha nem az ész le lés szem pont já ból ele ve
elő nyö seb bek a kü lön bö ző mé re tű fo kok ból ál ló hang so rok.

Több ku ta tás is iga zol ja azt a rend kí vü li fo gé kony sá got, amely nek kö szön he -
tően a cse cse mők ké pe sek bár mely kul tú ra ze nei nyel vé nek el sa já tí tá sá ra. Lynch
és Eilers (1991) kí sér le té ben fél év kö rü li cse cse mők operáns kon di cio ná lás
ered mé nye kép pen egy for mán jól ké pe sek vol tak azo no sí ta ni a dúr-moll hang-
 rend szer és a já vai pelog-zene hang rend sze rét. Ugyaneb ben a feladat ban a já vai
hang sor hang jai nak meg kü lön böz te té se kor a kont roll cso port ként szol gá ló fel-
 nőt tek kö ré ben még a hi va tá sos ze né szek is gyen gébb ered ményt ér tek el, mint a
cse cse mők. Több ku ta tás is megál la pí tot ta (vö. Gembris 2002b), hogy a dúr-
moll hang rend szert a nyu ga ti kul túr kör ben fel nö vek vő gyer me kek bár mi fé le
cél irá nyos fej lesz tés nél kül, az enkulturáció ered mé nye kép pen már az el ső élet-
 év ben is me rős nek ér zik. 

Mindezen ered mé nye ket össze gez ve nem le het nem ész re ven ni a pár hu za -
mot az anya nyelv és az adott kul tú ra to na li tá sá nak el sa já tí tá sa kö zött. Az új szü -
lött kez det ben egy for mán nyi tott va la mennyi nyelv és va la mennyi ze nei kul tú ra
to na li tá sa fe lé. Ám ahogy az anya nyelv meg ta nu lá sa után a ké sőb bi élet kor ban
más nyel vek már „ide gen nyel vek”, ugyanúgy más kul tú rák to na li tá sa az enkul-
turáció ered mé nye kép pen vá lik ide gen né.

5.1.4. Harmóniai ész le lés és a több szó la mú ság ész le lé sé nek fej lő dé se

A harmóniai ész le lés el ső meg nyil vá nu lá sa a kon szo nan ciá nak a disszo nan ciá -
val szem be ni pre fe rá lá sa. Fel me rül a kér dés, hogy fi zi kai tör vény sze rű sé gek
vagy ta nult min ták alap ján íté lünk va la mit kon szo náns nak. Több ku ta tás is ar ra
utal, hogy az ún. tisz ta hang kö zök (ok táv, kvint, kvart) előny ben ré sze sí té se ve-



75

A ze nei te het ség felis me ré se és fej lesz té se

 lünk szü le tett tu laj don ság. Ezt bi zo nyít ja, hogy már a cse cse mők is meg tud ják
kü lön böz tet ni a tritonust (= bő ví tett kvart vagy szű kí tett kvint) a tisz ta kvart tól
és kvint től (Schellenberg–Trainor 1996, idé zi Thompson–Schellenberg 2002).
A tisz ta hang kö zök ki tün te tett sze re pé re utal az is, hogy va la mennyi, a nyu ga ti -
tól el té rő hang kö zök ből épít ke ző ze nei kul tú ra hang rend sze ré ben meg ta lál ha tó
a kvart, a kvint és az ok táv. E hang kö zök te hát a kö zös pont jai a kü lön bö ző kul tú -
rák el té rő hang rend sze rei nek. Ta nul ha tó nak tű nik el len ben, hogy ze nei kon tex -
tus ban mit fo ga dunk el jó hang zás nak, amit legin kább a ze ne tör té ne ten ke resz -
tül kö vet he tünk nyo mon. 

Két ak kord azo nos sá gát vagy kü lön bö ző sé gét a gyer me kek hétéves kor tól
tud ják meg fi gyel ni (Minkenberg 1991). A kon szo nan cia–disszo nan cia megíté -
lé sé ben to váb bi té nye ző is sze re pet ját szik. Ezt szem lél te ti az a ku ta tás, amely öt
és tíz éves kor kö zött vizs gál ja egy, a gye re kek szá má ra is me rős dal lam há rom fé -
le kí sé re té vel szem be ni pre fe ren ciát (Zenatti 1993). Az egyik kí sé ret a nyu ga ti
funk ciós ze ne sza bá lyai sze rin ti, a má sik atonális, a har ma dik bitonális. Mint lát-
 tuk, a tisz ta hang kö zök pre fe ren ciá ja ve lünk szü le tett adott ság nak te kint he tő.
En nek alap ján azt vár nánk, hogy a vizs gá lat ban részt  ve vő gye re kek az el ső, 
vagyis a legin kább kon szo náns vál to za tot ré sze sí tik előny ben. En nek el le né re az
ered mé nyek sze rint az öt éve sek dön té se még tel jes ség gel eset le ges. Az el lent -
mon dás hát te ré ben az áll, hogy más képp ész lel jük a dal la mot, és más képp a 
har mó niát. A kü lönb ség lé nye ge, hogy a dal lam mintegy ki dom bo ro dik szá-
 munk ra, an nak ész le lé sét előny ben ré sze sít jük, az azt kí sé rő har mó niá kat az en-
kulturációnak e ko rai stá diu má ban még fi gyel men kí vül hagy juk. A dal lam kon-
 túr já nak ész le lés be li prio ri tá sa a be széd fej lő dés sel függ össze, mi vel ez egy ben a
nyel vi in to ná ció el sa já tí tá sá nak az alapja is. Bi zo nyít ja ezt, hogy a dal lam kon-
 túr ját és a be széd in to ná ció ját ugyanaz az agyi te rü let dol goz za föl (vö. Thomp-
son–Schellenberg 2002). A dal lam hoz ké pest te hát evo lú ciós szem pont ból má-
 sod la gos a har mó nia sze re pe, és ezért csak az enkulturációval vég be me nő
perceptuális ta nu lás ered mé nye kép pen ve tül fi gyel münk a dal la mot kí sé rő har-
 mó niák ra. Hatéves kor tól ug rás sze rűen nö vek szik a kon szo náns kí sé ret vá lasz -
tá sa, majd a tízéve sek nek már 95 szá za lé ka ezt vá laszt ja, te hát ki je lent he tő, hogy
ek kor ra megy vég be ezen a te rü le ten az enkulturáció. Eb ből az is kö vet ke zik,
hogy az ennyi idős gyer me kek ben még nem él nek ze nei előíté le tek, és fo gé ko -
nyak a kortárs ze né re, va la mint más kul tú rák ze né jé re. Több szó la mú ze né ből az
egyes han gok, szó la mok ki hal lá sa ne héz feladat. Zenatti (1969, idé zi Shuter-
Dyson 1993b) köz is mert gyer mek da lo kat dol go zott fel fú ga ként, ami ben a gye-
 re kek a fel dol go zás ne héz sé gé től füg gően nyolc és tíz éves kor kö zött is mer ték fel
a dal la mot. Ha azon ban a dal a basszus szó lam ban volt, ugyanez a feladat még ti-
 zen két éves kor ban is ne héz sé get oko zott.
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A har mó nia ész le lé sé nek fej lő dé sé ben egyér tel műen meg fi gyel he tő az ak ce -
le rá ció, ami an nak tud ha tó be, hogy a gye re kek a mé dián ke resz tül már jó for -
mán a szü le tés től kezd ve fo lya ma to san együtt él nek a fel nőt tek ze nei vi lá gá val.
Imberty (1969, idé zi Zenatti 1993) harmóniai ké pes ség vizs gá la tá nak megis mét -
lé se so rán az ak ko ri hétéve sek szint jét már az ötéve sek tel je sí tet ték (Zenatti
1993).

5.1.5. A hang szín- és hang erő ész le lés fej lő dé se

A hang szín és a hang erő ész le lé se nem csak ze nei ké pes ség, hi szen evo lú ciós je-
 len tő sé ge nyil ván va ló, mi vel a kör nye zet hang jai nak felis me ré se, az ál ta luk hor-
 do zott in for má ció ér té ke lé se adott eset ben a túlélést je lent het te. A hang szí nek -
kel szem be ni ér zé keny ség is ve lünk szü le tett ké pes ség, mint azt az új szü löt tek nél
lát juk, akik megis me rik any juk hang ját. 

A leg ko ráb bi élet kor, ahol hang sze rek hang szí né nek ered mé nyes meg kü lön -
böz te té si ké pes sé gét ta lál ták, a hat–ti zen két hó nap (Clarkson és mtsai 1988; 
Trehub és mtsai 1990). En nek a ké pes ség nek a ké sőb bi ala ku lá sa nagy ban függ a
pe da gó gus – óvó nő, ta ní tó – ez zel kap cso la tos fej lesz tő te vé keny sé gé től. Schell-
berg (1997, idé zi Gembris 2002b) fej lesz tő prog ram ban részt vett gyer me kek nél
vég zett ku ta tá sai ban azt ál la pí tot ta meg, hogy ez a ké pes ség négy és hat éves kor
kö zött fej lő dik ro ha mo san, és öt–hat év kö zött a leg több gyer mek ké pes felis -
mer ni a ta nult hang sze rek hang ját és azok kom bi ná cióit is.

A hang erő ér zé ke lé sé ben a szü le tés után köz vet le nül az új szü löt tek nél a fel-
 nőt te ké nél 25–30 de ci bel lel ma ga sab ban van az a ha tár, amely től a han go kat
meg hall ják (Bredberg 1985, idé zi Bruhn–Oerter 1993b). Más fél éves kor ban
még min dig 15–20 dB a kü lönb ség, ami csak kétéves kor ra tű nik el. A hang erő -
vel szem be ni ma ga sabb in ger kü szöb a hal ló szer vek éré si fo lya ma tá nak sa já tos -
sá gai val ma gya ráz ha tó.

5.2. Az ének lé si ké pes ség

A hét köz na pi gya kor lat szí ve sen azo no sít ja az ál ta lá nos ság ban vett ze nei ké pes -
sé get az ének lé si ké pes ség gel. A köz na pi nyelv ben ál ta lá nos, hogy „bot fü lű nek”
ne ve zik a ha mi san ének lő egyént. Az ének lés és a ze nei ké pes sé gek kö zöt ti kap-
 cso la tot erő sí tik meg a nagy ze ne szer zők éle té ből vett biog rá fiai mo men tu mok
is. Vissza té rő elem az élet raj zok ban, hogy a ké sőb bi nagy ze ne szer ző gyer mek -
ko rá ban ének hang já val tűnt ki. A tel jes ség igé nye nél kül hadd utal junk itt Las-
susra, akit gyer mek ko rá ban szép hang ja miatt több ször is el ra bol tak; Haydn ra,
Schu bert re, akik a bé csi Stephansdom gyer mek kó ru sá nak éne ke se ként sze rez -
het ték meg a ze nei pá lyá hoz szük sé ges ala po kat. Azok nak a ze ne szer zők nek az
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ese té ben, akik – mint Bach vagy Mo zart – ze nész di nasz tia tag ja ként már kis ko -
ruk ban hang sze res kép zést kap tak a csa lá don be lül, in kább meg le pő hang sze res
elő me ne te lük ről szól nak a tör té ne tek. Ez azon ban nem fel tét le nül je lent el lent -
mon dást, hi szen el kép zel he tő, hogy a ko rai hang szer já ték lát vá nyo sabb volta
miatt az ének lés nem ke rült be le a le gen dá riu mok ba. Telemann önélet raj zá ban a
kö vet ke ző kép pen írt az ének lés je len tő sé gé ről: „Az ének lés az alapja min den fé le
ze nei te vé keny ség nek. Aki ze nét sze rez, an nak éne kel nie kell a mon da tai ban.
Aki hang sze ren ját szik, an nak az ének lés ben is já ra tos nak kell len nie” (Lebenss-
Lauff 1718, idé zi Gembris 2002b, p. 300).

Ahogy a nyelv hasz ná lat össze függ a gon dol ko dás sal, úgy a ze né ről is el ső sor -
ban a han gunk kal gon dol ko dunk. Hang szer já ték, ze ne hall ga tás vagy akár csak
egy dal lam el kép ze lé se köz ben bel ső leg is ének lünk, amint azt a gé ge moz ga tó
iz mai nak mű sze res vizs gá la ta is bi zo nyít ja (Habermann 1986, idé zi Gembris
2002b). Ez zel le het össze füg gés ben az is, hogy az egyes ze ne mű vek esz té ti kai ha-
 tá sá ban is je len tős szem pont ként ér té kel jük, ha a dal lam „fül be má szó”, azaz éne-
 kel he tő. Több ze nei stí lus for ma ideál ja is az ének lést kö ve ti, amennyi ben a fra ze-
á lás az em be ri lé leg zet nyi időt ve szi a for má lás alap egy sé gé nek.

Az ének és a be széd fi lo ge ne ti ku san kö zös gyö kér ből ered. A sa ját han gunk és
szü leink hang já nak él mé nye a leg ko ráb bi ta pasz ta la taink kö zé tar to zik. Mie lőtt
a kis gyer mek meg ta nul na be szél ni, már jól mű kö dik a hang gal va ló kom mu ni -
ká ció köz te és édes any ja kö zött. Ezt a rend szert Papoušek (1994) nyelv előt ti
ábé cé nek ne ve zi. Ez a faj ta non ver bá lis kom mu ni ká ció a hang szín, hang ma gas -
ság, hang lej tés, hang erő, tem pó esz kö zei vel él, ame lyek egy ben a ze ne ki fe je ző -
esz kö zei is. Eb ből a kö zös gyö kér ből ere dez tet he tő a be széd és az ének lés, ami
eb ben a fá zis ban nem vá lik még el egy más tól. 

Úgy tű nik, hogy ez a faj ta non ver bá lis kom mu ni ká ció az anyai ösz tö nök ben
is kó dol va van. Papoušek azt ta lál ta, hogy a nyelv től és a kul tú rá tól füg get le nül
ame ri kai és kí nai anyák az adott kon tex tus ban – a gyer mek meg nyug ta tá sa, fi-
 gyel mé nek fel kel té se, di csé re te stb. – azo nos dal lam vo nal lal fe je zik ki mon da ni -
va ló ju kat cse cse mő jük fe lé. Te hát az anyai in to ná ció szo ro san össze kap cso ló dik
a kom mu ni ká ciós és ér zel mi tar ta lom mal, amit a cse cse mő na gyon ko rán el sa já -
tít. Az ének lé si ké pes ség a ké sőb biek ben a ze nei-kog ni tív és az ész le lé si ké pes sé -
gek, va la mint a hang kép ző szer vek finommozgási me cha niz mu sá nak fej lő dé sé -
vel tö ké le te se dik. 

A cse cse mő hang adá sá ban egy éves kor kö rül vá lik szét az ének és a be széd.
Az ének lés kez det ben mint a hang gal va ló já ték je le nik meg. Dowling (1985)
meg fi gye lé se sze rint a gő gi csé lés től és a be széd től ha tá ro zot tan meg kü lön böz -
tet he tő ének lés 18 hó na pos kor tá jé kán je le nik meg. Az ének lés után zá son ala-
 pul. En nek so rán a gyer mek pró bál ja az ál ta la kiadott han got a hal lott min tá hoz
iga zí ta ni. Spon tán ének lé sét a sok szor is mét lő dő, azo nos dal lam vo na lú mo tí vu -
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mok jel lem zik, azon ban az is mét lé sek so rán a hang ma gas ság ál lan dóan vál to zik.
A dal lam irá nya jól ki ve he tő, de a hang kö zök eset le ge sek, bár mi kor meg vál toz -
hat nak. A gyer mek le ve gő vé te lé vel nem iga zo dik a mo tí vu mok ha tá rá hoz, ha -
nem szük ség sze rint meg sza kít ja azo kat. A mo tí vu mot zá ró szü ne tet nem mint
rit mi kai ele met ér zé ke li, ha nem csak mint tet sző le ges hosszú sá gú vá ra ko zást.
A rit mus több mo tí vu mon ke resz tül is sta bil le het, de a be széd rit mu sa bár mi kor
ki té rít he ti.

A má so dik élet év ben lesz ké pes a gyer mek a dal ta nu lás ra. A dal nak egy-egy
rö vid rész le te ra gad ja meg, ezt éne kel ve gyak ran át csú szik imp ro vi zá lás ba.
A dal ta nu lás sal pár hu za mo san vissza szo rul az éneklésszerű spon tán gő gi csé -
lés, a hang kö zök egy re in kább ha son lí ta nak a dia to ni kus hang rend szer hang-
 kö zei re. 

Há roméves kor tól egy re job ban si ke rül egy dal hal lás utá ni ének lé se. Klan-
derman (1979, idé zi Motte-Haber 2002) a dal ta nu lás fo lya ma tá nak jel leg ze tes -
sé geit 3 és 5 éves kor kö zött vizs gál va ar ra a kö vet kez te tés re ju tott, hogy en nek a
ko rosz tály nak még ne héz sé get okoz, ha egy dal fo lya mán több ször is mét lő dő
dal la mú mo tí vu mok után meg vál to zik a dal lam irá nya. Ilyen kor haj la mo sak az
előb bi mo tí vu mok dal la má val foly tat ni a dalt.

Az ének lé si ké pes ség spon tán fej lő dé si sza ka sza 8 éves kor kö rül le zá ró dik,
ek kor ra vá lik ké pes sé a gyer mek egy hal lás után ta nult dal he lyes elének lé sé re.
To váb bi fej lesz tés nél kül a ké pes ség ezen a szin ten re ked meg. A gya kor lat lan
fel nőt tek ének lé se nem kü lön bö zik a nyolc éve se ké től (Davidson–Scripp 1990). 

El len tét ben a nyelv el sa já tí tás ké pes sé gé vel, amely a ve lünk szü le tett ge ne ti -
kai prog ram alap ján min den egész sé ges gyer mek szá má ra adott, a tisz ta ének-
 lés ké pes sé ge nem fej lő dik ki min den ki nél. Amíg a be széd fej lő dés me cha niz -
mu sá ról, sza ka szai ról, za va rai nak oká ról szá mos el mé let szü le tett (vö. Győ ri
2004), ad dig az ének lé si ké pes ség fej lő dé se te rén mu tat ko zó el té ré sek hát te re
még fel tá rat lan. Nem is mer jük a fej leszt he tő ség mér té két, ki lá tá sait sem. Ko-
 dály a rá jel lem ző ren dít he tet len hi té ből ere dően nagy hang súlyt he lye zett ar ra,
hogy min den ze nei ta go za tos ál ta lá nos is ko lai osz tály ba ve gye nek föl „mor gós”
gye re ke ket is, akik nek fej lő dé sén de monst rál ha tó, hogy min den gyer mek fej-
 leszt he tő. En nek ered mé nyes sé gé ről azon ban saj nos nem ké szül tek tu do má -
nyos igé nyű vizs gá la tok.

„Mor gós nak” azt a gye re ket ne ve zi a ze ne pe da gó giai köz nyelv, aki fo lya ma -
to san más han got éne kel. A né met ta ná rok ki kér de zé sé vel vég zett ku ta tá sá ban
Bruhn (1991) a mor gó so kat négy cso port ba oszt ja. Vizs gá la ta alap ján a mor gó -
sok 5,5 szá za lé ka ún. monotonénekes, azaz vé gig egy han gon „ének li” a dalt.
20,9 szá za lé kuk éne ké ben ki raj zo ló dik ugyan a dal lam nak va la mi fé le kör vo na la,
azon ban ez egyál ta lá ban nem kö ve ti a da lét. 40,6 szá za lé kuk éne ké ben a dal lam
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kon túr ja nagy já ból ha son lít a da lé ra, vé gül 33 szá za lék jól ének li a dalt al ko tó
hang kö zö ket, de más to na li tás ban.

Van alapja an nak az el ter jedt vé le ke dés nek is, hogy a lá nyok job ban éne kel -
nek, mint a fiúk. Az előbb em lí tett né met vizs gá lat sze rint a hét éve sek ko rosz tá -
lyá ban a fiúk 27 szá za lé ka, a lá nyok 11 szá za lé ka „mor gós”; ugyanez a 18 éves
ko rosz tály ban 8 il let ve 2 szá za lék, szin tén a lá nyok ja vá ra.

Amint az a fen tiek ből ki de rült, az ének lés ben a ze nei-kog ni tív ál la pot tük rö -
ző dik vissza, azaz a fej lett ének lé si ké pes ség a töb bi ze nei ké pes ség fej lett sé gét is
va ló szí nű sí ti. Ugyanak kor en nek for dí tott ja, azaz hogy a fej lett ze nei ké pes sé gek
szük ség sze rűen együtt jár nak a fej lett ének lé si ké pes ség gel, nincs bi zo nyít va, er -
re vo nat ko zó em pi ri kus vizs gá la tok nem tör tén tek, leg fel jebb imp li cit mó don
úgy ke rült elő a kap cso lat kér dé se, mint a Gordon-féle Advance Measures of
Music Audiation ze nei ké pes sé get mé rő teszt ér vé nyes sé gét vizs gá ló kül ső kri té -
rium. Fullen (1993, idé zi Gembris 2002b) az elő re jel ző ér vé nyes sé get és a kri té -
riumér vé nyes sé get vizs gál va össze ha son lí tot ta egy fő is ko lai kó rus tag jai nak
ének tel je sít mé nyét és teszt ered mé nyeit. En nek so rán ki fe je zet ten ala csony kor-
 re lá ciót ta lált a két te rü let kö zött, hi szen az r = ,24 ér ték azt je len ti, hogy az éne-
 kes tel je sít mény és a ze nei hal lás kö zött az ese tek nek csak mintegy hat szá za lé ká -
ban van össze füg gés. 

Az egyes ze nei ké pes sé gek és az ének lé si ké pes ség fej lő dé sé nek össze füg gé se,
egy más ra ha tá sa még fel tá rat lan. En nek el le né re ál ta lá nos a pe da gó giai gya kor -
lat ban, hogy a ze nei ké pes sé gek fo kát az alany éne kes tel je sít mé nyé vel azo no sít -
ják, ami a megíté lés nagy fo kú eset le ges sé gét ered mé nye zi.

5.3. A ze nei me mó ria

A jó ze nei ké pes sé gű egyé nek kö zös jel lem ző jé nek te kint het jük a jó ze nei me mó -
riát. Szá mos tör té net ke ring hí res ze ne szer zők kiemel ke dő ze nei em lé ke ze ti tel je -
sít mé nyé ről. Ezek kö zül a leg köz is mer tebb a fia tal Mo zart ról szól, aki Allegri 9
szó la mú, Miserere cí mű, több mint tíz perc hosszú sá gú mű vét egy sze ri hal lás
után, az előadás ról ha za tér ve em lé ke zet ből le je gyez te. A ze ne ta ná rok kö zött is va-
 ló szí nű leg egyetér tés van ab ban, hogy a te het sé ge ket töb bek kö zött a jó ze nei me-
 mó riá juk is meg kü lön böz te ti át la gos tár saik tól. Így lo gi kus nak tűn het a fel té te le -
zés, hogy a ké pes sé gek fej lesz té sé ben jó szol gá la tot tesz a me mó ria edzé se, amit
sok ta nár ze nei me mo ri ter felada tok kal lát legin kább meg va ló sít ha tó nak. 

5.3.1. A ze nei me mó ria pszi cho ló giai hát te re

Bár ál ta lá nos ság ban ter mé sze te sen igaz, hogy az em lé ke zés gya kor lá sa az em lé -
ke zés ké pes sé gét fej lesz ti, azon ban a me mó ria pszi cho ló giai sa já tos sá gai nak is-
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 me re te en nél diffe ren ciál tabb meg kö ze lí tést su gall (vö. Tóth 2000). Néz zünk egy
hí res kí sér le tet, amely bár nem ze nei té má jú, mégis frap pán san meg vi lá gít ja,
hogy az in for má ció kó do lá sa (beil lesz té se a meg lé vő tu dás struk tú rá ba) és visz-
sza nye ré se (felidéz he tő sé ge) mi lyen nagy mér ték ben függ az elő ze tes tu dás tól.
Groot sakk mes ter és pszi cho ló gus (1965) kez dő és ha la dó sak ko zó kí sér le ti ala-
 nyai nak 20–24 fi gu rás játsz ma ál lá so kat mu ta tott, ame lyet öt má sod per cig néz-
 het tek. Ezután rep ro du kál niuk kel lett a bá buk el he lye zé sét, ami a gya kor lott
sak ko zók nak nem je len tett gon dot, a kez dők azon ban csak né hány fi gu ra he lyét
tud ták felidéz ni. A felada tot megis mé tel ték úgy is, hogy a táb lán nem va ló sá gos
játsz mák ál lá sa ként, ha nem ta lá lom ra fel ra kott bá buk he lyét kel lett meg je gyez -
ni, ám ek kor a kez dők és a ha la dók tel je sít mé nye köz ti kü lönb ség el tűnt: mind-
 két cso port egyaránt csak né hány fi gu ra he lyé re em lé ke zett.

Mi a ta nul sá ga a kí sér let nek? Tud va le vő, hogy a rö vid tá vú me mó ria ka pa ci -
tá sa 7±2 egy ség, amit a 20–24 sakk bá bu nyil ván va lóan meg ha lad. Te hát az a
gya kor lott sak ko zó, aki mégis ké pes volt a ren del ke zé sé re ál ló öt má sod perc
alatt ennyit meg je gyez ni, nem a 20–24 külön ál ló egy sé get, ha nem a köz tük va ló
össze füg gést rak tá roz ta el. A ta lá lom ra föl tett bá buk kö zött er re nem tá masz -
kod ha tott, így e hely zet ben beiga zo ló dott, hogy ko ráb bi tel je sít mé nye nem ál-
 ta lá nos ság ban a vi zuá lis me mó rián vagy va la mi fé le spe ciá li san a sakk táb lá ra
ki fej lesz tett me mó rián, ha nem sakk tu dá sá nak ma gas szin tű szer ve zett sé gén
ala pult. 

Az elő ze tes tu dás nak kö szön he tő, hogy bi zo nyos in for má ciók kö zött össze-
 füg gést fe de zünk fel, és így az egyes ele me ket töm bök be fog lal va egy egy ség ként
me mo ri zál juk, meg sok szo roz va így me mó riánk ka pa ci tá sát. Te gyünk egy pró-
 bát! Is mé tel je meg fej ből egy sze ri ol va sás után a kö vet ke ző be tű sort: 

c, e, g, f, a, c, g, h, d, c, e, g.

Ti zen két in for má ció egy sé get tar tal maz a fen ti be tű sor, ezért le he tet len egy-
 sze ri ol va sás ra meg je gyez ni. Ha azon ban az ol va só ta nult ze nész, rög tön fel fe -
dez te a C-dúr I-IV-V-I kadencia hang jait, és gond nél kül el tud ta is mé tel ni, hi-
 szen ami az össz hang zat tan ban já rat la nok nak ti zen két in for má ció egy ség, azt
egy egy ség re tud ta re du kál ni, meg nö vel ve így me mó riá já nak ka pa ci tá sát. A me -
mó ria te hát a megér tett, bel ső vé vált tu dá son ala pul, más sza vak kal: a ze nei me-
 mó ria szín vo na la a ze nei tu dás hű tük re.

A ze ne pe da gó giai gya kor lat szá má ra ér de mes meg kü lön böz tet nünk azt is,
hogy mi lyen tí pu sú em lé kek tá ro lá sá ról van szó. En nek alap ján a pszi cho ló giai
szak iro da lom két fé le me mó riát kü lö nít el: a dek la ra tív és a pro ce du rá lis em lé ke -
ze tet. A dek la ra tív em lé ke zet a „tud ni, mit” tí pu sú tu dást, azaz té nye ket, in for -
má ció kat rak tá roz. Eze ket vi szony lag könnyen meg je gyez zük, de könnyen el is



81

A ze nei te het ség felis me ré se és fej lesz té se

fe lejt jük. A ze né ben ilyen tí pu sú em lé kek pél dául a hang so rok ne vei vagy a ze ne -
szer zők élet raj zi ada tai. A prucedurális em lé ke zet ben rak tá ro zott tu dás „tud ni,
ho gyan” jel le gű. Ide tar toz nak az ész le lé si és mo to ros ta pasz ta la tok, mint pél dául
az ének lés és a hang szer já ték. Ezek rög zü lé se sok gya kor lást, több időt igé nyel,
felidé zé sük ke vés bé tu da tos, in kább au to ma ti kus, vi szont amit egy szer el sa já tí -
tot tunk, ke vés bé van ki té ve a fe lej tés nek. E két fé le me mó ria meg le he tő sen füg-
 get len egy más tól: pél dául hiá ba mon da ná fel va la ki rész le te sen a vo nó hú zá sá -
nak he lyes tech ni ká ját, at tól még nem tud he ge dül ni. For dít va is igaz: aki tud
he ge dül ni, nem fel tét le nül tud ná sza vak ban visszaad ni a vo nó ke ze lé sé nek mód-
 ját. A két fé le me mó ria kü lön bö ző sé gét mu tat ja az is, hogy bi zo nyos agy sé rü lé -
sek miatt a dek la ra tív me mó riá juk ban sé rült em be rek pro ce du rá lis em lé kei tel-
 je sen érin tet le nek ma rad hat nak. 

Kü lön bö zik e két te rü let ab ban is, hogy az egé szen ko rai, akár cse cse mő kor -
ban szer zett pro ce du rá lis ta pasz ta la tain kat fel tud juk idéz ni, hi szen ak kor ta nul -
tunk meg pél dául jár ni, de dek la ra tív em lé ke ket csak ké sőb bi élet ko runk ból va-
 gyunk ké pe sek szán dé ko san felidéz ni. Ez a ket tős ség je len tős a ze nei fej lő dés
szem pont já ból. Gardner (1983) hív ja fel rá a fi gyel met, hogy a ze ne ese té ben ön-
 ma gá ban a pro ce du rá lis me mó riá ban el rak tá ro zott tu dás is rend kí vül ma gas
szin tű le het, amint a cso da gye re kek pél dá ja mu tat ja, akik pusz tán ily mó don
meg döb ben tő ze nei tel je sít mény re le het nek ké pe sek. Bi zo nyos ze nei kul tú rák -
ban elég sé ges is a pro ce du rá lis tu dás, azon ban a nyu ga ti ze ne kul tú rá ban meg ke -
rül he tet len a ze nei írás-ol va sás, azaz a notáció. Ez ma ga után von ja a dek la ra tív,
azaz „tud ni, mit” tu dá sá nak szük sé ges sé gét. E két faj ta meg kö ze lí tés je len tős
konflik tus for rá sa le het a te het sé ges gyer me kek nek sa ját te het sé gük megíté lé sé -
ben, mint Bamberger (1982a, idé zi Gardner, 1983) rá mu tat. A ko rai élet kor ban
kiala kult in tui tív tu dás sal el len té tes az ana li ti kus tu dás. Gardner a ket tő köz ti
kü lönb sé get ab ban lát ja, hogy míg a pro ce du rá lis tu dás kiala ku lá sá hoz a ze ne
glo bá lis ész le lé sén ke resz tül el le het jut ni, ad dig a dek la ra tív tu dás hoz a ko ráb bi
ze nei ta pasz ta la tok konceptualizálása szük sé ges. Ez utób bi val va ló ta lál ko zás a
gye rek nél kiala kít hat egy fo lya ma tos ön kont rollt a ké pes sé gek fej lő dé se so rán,
és ez za va ro kat okoz hat a ko ráb ban tel je sen ösz tö nös fej lő dé si fo lya mat ban.
E prob lé ma ko moly sá gát jel zi, hogy a ze nei cso da gye re kek a ser dü lő kor ba ér ve
ezt ko moly krí zis ként élik meg, amely egyes ese tek ben akár a pá lya ívé nek meg-
 tö ré sé hez is ve zet het, és amely nek jel le gét, sú lyát Bamberger a „midlife (élet kö -
zép) krí zis”-éhez ha son lít ja.

5.3.2. Ho gyan me mo ri zál junk?

Bár a hang szer ta nu lás so rán min den na pos feladat a mű vek kot ta utá ni meg ta -
nu lá sa, mégis ke vés ta nár nyújt se gít sé get a ha té kony me mo ri zá lás el sa já tí tá sá -
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hoz, pe dig mint lát ni fog juk, a he lyes mód sze rek kel va ló ta nu lás ön ma gán túl-
 mu ta tó elő nyök kel is jár.

Egy da rab el ját szá sa kor lát juk a kot tát, hall juk a ze nét, érez zük a sa ját moz gá -
sun kat, te hát lá tá si, hal lá si és moz gá sos em lé ke ket gyűj tünk. A felidé zés ben
mind há rom tí pu sú em lék se gít sé günk re van, azon ban egyé ni leg vál to zik, hogy ki
mi lyen arány ban tá masz ko dik egyik re vagy má sik ra. A moz gás meg jegy zé sé re
va ló szél ső sé ges tá masz ko dás vol ta kép pen a „ma go lás” ze nei faj tá ja. Több hí res
hang sze res ze nész fi gyel mez tet rá, hogy a kinesztetikus me mó ria hagy ja legelő -
ször cser ben a já té kost (vö. Gieseking–Leimer 1932/1972; Noyle 1987). A hi va tá -
sos ze né szek csak a gyors, vir tuóz rész le tek meg jegy zé sé ben tá masz kod nak er re,
ami kor nincs idő a tu da tos kont roll ra, csak az au to ma ti zált cse lek vés re. 

Egy bi zo nyos em lék felidéz he tő sé gét nagy ban se gí ti, ha mi nél több úton ér-
 ke zett in for má ció, és a kó do lás kor mi nél több más in for má ció val van kap cso la -
ta. Eb ből kö vet ke zik, hogy a cél a kó do lás so rán sok irá nyú kap cso la tok lét re ho -
zá sa, és ez zel az ér tel mes me mo ri zá lás sal egy ben a tá gabb ér te lem ben vett ze nei
tu dás fej lő dik, il let ve az in terp re tá ció átél teb bé vá lik. Aiello (1999) a me mo ri zá -
lás hoz ja va solt mód sze re ket két cso port ba oszt ja. Az egyik be a mű so kol da lú
elem zé se tar to zik, amely nek so rán a for mai, dallami, rit mi kai, hang ne mi, har-
móniai, di na mi kai stb. sa já tos sá go kat kell át te kin te ni. Jó szol gá la tot tesz nek en -
nek so rán a kot tá ban tett szí nes je lö lé sek, a struk tú ra áb rá zo lá sa, bi zo nyos ze nei
tör té né sek sza vak ba fog la lá sa. A má sik cso port ba a mű gya kor lá sa so rán al kal -
maz ha tó felada tok ke rül tek. Kiemel ke dően hasznos az éne kes meg szó lal ta tás a
hang sze res he lyett és a hang szer já ték kal pár hu za mo san is, zon go ris ták nál egy
szó lam ének lé se a töb bi já té ka mel lett. A kot ta kép me mo ri zá lá sa, a ze ne rit mu -
sá nak, tem pó já nak, egyes gesz tu sai nak sa ját moz gás sal va ló ki fe je zé se, a több fé -
le tem pó ban va ló gya kor lás mind a kap cso ló dó em lék faj ták szá mát és egy ben a
mé lyebb megér tést nö ve li. Az így kó dolt da rab nak csak gon do lat ban tör té nő le-
 ját szá sa áll a fo lya mat vé gén, amely nek so rán a moz gás, eset leg a kot ta kép el kép -
ze lé se mel lett a leg fon to sabb a da rab hang zá sá nak bel ső hal lá sa.

5.4. A ze nei írás-ol va sás

Az ének lés és a hoz zá kap cso ló dó já té kos moz gás a ze nei ta pasz ta lat szer zés
alapja és esz kö ze. Er re épül a ze nei fo gal mak kiala kí tá sa. Ami kor a gyer mek már
kiala kult men tá lis struk tú rá val ren del ke zik az adott je len ség ről, meg tör té nik a
már so kol da lúan meg ta pasz talt je len sé gek fo ko za tos tu da to sí tá sa, ami a han gok
és rit mus ér té kek szim bó lu mai nak – ne vé nek, je lé nek – megis me ré sét je len ti. Az
így el sa já tí tott ze nei is me re tek gya kor lá sa az a lép cső, amely ről to vább le het lép -
ni a kot ta írásban, -ol va sás ban va ló al kal ma zás ra.
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Mi az oka an nak, hogy míg a be szélt nyelv írá sá nak-ol va sá sá nak el sa já tí tá sa a
leg több em ber nél zök ke nő men te sen vég be megy, ad dig a ze nei írás ra, ol va sás ra
jó val ke ve seb ben ké pe sek még azok kö zül is, akik szá mos egyéb ze nei te vé keny -
ség ben jól tel je sí te nek? El ső gon do la tunk nyil ván az len ne, hogy az élet ben va ló
bol do gu lás szem pont já ból nem egy for ma a sú lya a két fé le írás be li ség nek. Emel-
 lett az is eszünk be jut hat, hogy – nyil ván az elő ző szem pont tól nem füg get le nül
– az ok ta tás jó val több fi gyel met for dít az írás-ol va sás ta ní tá sá ra, mint ze nei
meg fe le lő jé re. Bár mind két ma gya rá zat igaz, azon ban mé lyebb okok is sze re pet
ját sza nak: a ze nei fo lya mat le ké pe zé se, a notáció ugyanis több abszt rak ciót igé-
 nyel, mint a nyel vé.

Az em be ri ség nek több év szá zad nyi erő fe szí té sé be ke rült, amíg ezt a bo nyo -
lult konst ruk ciót lét re hoz ta. Mint lát ni fog juk, a ze nei írás-ol va sás el sa já tí tá sa -
kor ha son ló utat kell a gye rek nek is vé gig jár nia. En nek so rán szá mos el vo nat -
koz ta tást kell vé gez ni, fo gal mat kell megal kot ni. Mint ko ráb ban lát tuk, a ze nét
egészlegesen ész lel jük, te hát ami kor dal lam ról, hang kö zök ről, rit mus ról be szé -
lünk, ak kor abszt rak ciót vég zünk. Ha az egyi ket a má sik ról le vá laszt va hall juk,
csak spe ciá lis hely zet ben tud nánk felidéz ni egy adott ze ne mű vet. Ön ma gá ban
te hát dal lam és rit mus nem lé te zik: szét vá lasz tá suk gon dol ko dá si mű ve let ered-
 mé nye.

5.4.1. A ze nei fo gal mak hasz ná la ta 

Ah hoz, hogy egy fo gal mat megal kot has sunk, ál ta lá ban szük sé günk van sok
olyan ta pasz ta lat ra, ame lyek meg szer zé se so rán fel tá rul nak az adott je len ség sa-
 já tos sá gai, kö zös je gyei. Úgy kell te hát szer vez ni a ta ní tá si-ta nu lá si fo lya ma tot,
hogy a ta nu ló adek vát te vé keny ség so rán meg sze rez ze a fo ga lom ta pasz ta la ti bá zi -
sát (vö. Piaget 1970; Skemp 1975). Ha ez nem tör té nik meg, ak kor a je len tés sel
nem bí ró ér tel met len je lek ke ze lé se, fel hasz ná lá sa ko moly gon dot okoz a ta nu -
lók nak. A fo gal mak ha té kony kiala kí tá sá hoz nem ele gen dő csak a kül ső ta pasz -
ta lás (cse lek vés), a gon dol ko dá si mű ve le tek köz re mű kö dé se nél kül nem lesz
ma ra dan dó a fo ga lom. A kü lön bö zés és egye zés fel tá rá sa, a lé nye ges is mér vek
ki vá lasz tá sa, az egy más hoz kap cso ló dás tisz tá zá sa a bel ső ér tel mi mű ve le tek nél-
 kül nem le het sé ges. A gon dol ko dá si mű ve le tek se gít sé gé vel tud juk az egyes dol-
 go kat ele mez ni, a tu laj don sá go kat azo no sí ta ni és el kü lö ní te ni, a kö zös je gye ket
kiemel ni, egy ség be fog lal ni, s az össze füg gé sek fel tá rá sa alap ján a je len sé ge ket
meg fe le lő ka te gó riá ba so rol ni. E mű ve le tek fej lesz té se is csak ak kor le het ha té -
kony – mint min den más ké pes sé gé –, ha a ta ní tá si-ta nu lá si fo lya mat a ta nu lók
adek vát te vé keny sé gé re épül. Az abszt rakt fo gal mak el sa já tí tá sá nak fo lya ma ta fo-
 ko za to san megy vég be olyan mér ték ben, ami lyen mér ték ben az is me re tek konk-
 rét tar ta lom mal te lí tőd nek. Mi nél el von tabb egy fo ga lom, an nál erő sebb konk re ti -
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zá lást igé nyel kiala kí tá sa a ta nu lók ban. Ezt a kö ve tel ményt gyak ran fi gyel men
kí vül hagy juk, így ta nul nak meg üres nyel vi és egyéb je le ket szép szám mal ta nu -
lóink. Ezek pe dig, amint azt a gya kor la ti ta pasz ta lat is bi zo nyít ja, alig hasz nál ha -
tók va la mi re.

A fo ga lom – amint az köz is mert – ál ta lá no sí tott is me ret, abszt rakt, nem
szem lé le tes jel le gű. En nek az abszt rakt, nem szem lé le tes tar ta lom nak a hor do zói
a je lek. Fon tos te hát, hogy a fo ga lom al ko tás fo lya ma tá ban kiala kul jon a tar tós
kap cso lat a jel és a fo gal mi tar ta lom kö zött. Az aláb biak ban pél da ként né hány
fon tos ze nei fo ga lom kiala kí tá sát ele mez zük.

A ze nei vo nat ko zá sú fo ga lom hasz ná lat ban ál ta lá nos ka te gó riák a „gyors–
las sú”, a „rö vid–hosszú” és a „halk–han gos”. Ezek mind azt fel té te le zik, hogy a
meg szó la ló ze ne meg fe le lő al ko tó ele mét – a tem pót, a rit must, a di na mi kát – le
tud juk vá lasz ta ni. Ha ez meg tör tént, e fo gal mak hasz ná la ta a to váb biak ban ke-
 ve sebb ne héz sé get okoz. A leg ne he zebb a „ma gas–mély” fo ga lom kiala kí tá sa,
mert ez a legabszt rak tabb. Ha a dal la mot te kint jük, azt spon tán mó don kon túr -
jai sze rint ész lel jük. A kon túrt a dal lam moz gá sá nak föl fe lé vagy le fe lé irá nya ad -
ja, azon ban a „fölfelé–lefelé”, „ma gas–mély” fo gal mak tér be li ség re vo nat koz nak,
te hát más ér zék szer vi mo da li tás sal meg sze rez he tő in for má ciót fel té te lez nek,
nem hal lá si in gert. Vagyis az egyik ér zék szer vi mo da li tá son szer zett in for má ciót
más kon tex tus ba kell át for dí ta ni. Azt a kér dést is fel le het ten ni, hogy miért a
„ma gas–mély” fo gal mat hasz nál juk? Miért nem mond juk pél dául azt, hogy
„vas tag–vé kony” vagy eset leg „vi lá gos–sö tét”, ami ha son lat nak éppúgy, sőt ta lán
még job ban is meg fe lel ne? Ez az ál naiv kér dés csak azt a célt szol gál ja, hogy lás-
 suk, nem a hang zás lé nye gét, ter mé szet ad ta tu laj don sá gát, ha nem a kot ta írás
ked véért kiala kult kul tu rá lis kon ven ciót fe jez ki a „ma gas–mély” fo ga lom ze nei
hasz ná la ta. E fo ga lom nak a kot ta írás ad ja a je len tő sé gét. 

A fen tebb fel so rolt töb bi ze nei fo ga lom mal szem ben a „ma gas–mély” nem
köz vet le nül kap cso ló dik a gye re kek szenzomotoros ta pasz ta lat szer zé sé hez, ezért
sok kal na gyobb a sze re pe a cél zott fej lesz tés nek. Ezt iga zol ja Lawton és Johnson
(1992) kí sér le te is. En nek so rán négy éves gye re kek egyik cso port ját olyan ze nei
fej lesz tő prog ram ban ré sze sí tet ték, amely nek kö zép pont já ban a „ma gas-mély”,
„gyors–las sú”, „halk–han gos” fo gal mak kiala kí tá sa állt. A kont roll cso port szin-
 tén ré sze sült ze nei fej lesz tés ben, a kü lönb ség az volt, hogy a ze nei fo gal mak nem
sze re pel tek a fog lal ko zá so kon. Az ered mé nyek azt mu tat ták, hogy a „ma gas–
mély” fo ga lom hasz ná la tá ban je len tős előny re tett szert a kí sér le ti cso port, 
azon ban a tem pó ra és di na mi ká ra vo nat ko zó fo gal mak hasz ná la tá ban nem ta-
 pasz tal tak kü lönb sé get a kí sér le ti és a kont roll cso port kö zött. Óvo dai ze nei ne ve -
lé sünk nek fon tos le het ez az ered mény, hi szen itt nagy fi gyel met for dí ta nak a ze -
nei fo gal mak kiala kí tá sá nak ala po zá sá ra. Azon ban új szem pont le het, hogy az
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egyes fo gal mak kiala kí tá sá ra szánt idő ben el sőbb sé get kel le ne biz to sí ta ni a „ma -
gas–mély” di men zió nak!

5.4.2. A ze nei írás-ol va sás je len tő sé ge

Ha zánk ban Ko dály mun kás sá ga nyo mán meg kér dő je lez he tet len a ze nei írás-ol -
va sás fon tos sá ga. Aki er re nem ké pes, azt Ko dály a nem ép pen hí zel gő „ze nei
anal fa bé ta” ki fe je zés sel il let te. Bár nem min den ze nei kul tú ra igény li a kot tát,
azon ban a nyu ga ti kul tú ra ko moly ze né je nem mű vel he tő en nek is me re te nél kül. 

Egy for mán fon tos-e a kot ta írá sa és ol va sá sa? Davidson és Scripp (1990) vizs-
 gá la ta sze rint az egye sült államokbeli ze nei fő is ko lá sok kö zött csak el vét ve akad
olyan, aki ké pes egy egy sze rű dal lam (a „Happy Birthday”) hi bát lan le jegy zé sé -
re. A szer zők megál la pí tot ták, hogy a hang sze res kép zés el le né re, amely fel té te le -
zi a kot ta ol va sás ban va ló jár tas sá got, a ze nei írás ké pes sé ge gya kor lás nél kül
meg le pően ala csony szin ten re ked meg. Ma gyar spe cia li tás nak mond ha tó, hogy
a ze nei kép zés nagy hang súlyt he lyez a ze nei írás ké pes sé gé nek fej lesz té sé re,
ezért el kép zel he tet len, hogy a ma gyar ze nei fő is ko lá sok kö ré ben ha son ló ered-
 mé nyek szü let het né nek. A ze nei ol va sás nél kü löz he tet len a ze né szek nek, de a
ze nei írás nak köz vet len hasz na leg fel jebb a ze ne szer ző szá má ra van, aki gon do -
la tait így tud ja csak rög zí te ni. Te hát amíg az ol va sás nél kü löz he tet len esz köz, ad -
dig az írás nak a hét köz na pi ze nei gya kor lat szem pont já ból alig van je len tő sé ge.
Ugyanak kor a ze nei írás min den nél job ban be pil lan tást en ged a ze né ről va ló
gon dol ko dás ba (vö. Turmezeyné 2007). Úgy tű nik, az írás a ze ne struk tú rá já nak
mé lyebb is me re tét igény li, an nak megér té sét tük rö zi vissza. A ze nei le jegy zés te -
hát a ze nei megis me rés tu da to sab bá té te lé hez ve zet, és ez a tu da tos ság ka ma to -
zik a töb bi ze nei ké pes ség ben is, leg köz vet le neb bül a ze nei ol va sás ban. 

Tér jünk vissza a „Happy Birthday” le jegy zé sé vel kap cso la tos ku ta tás hoz!
A le jegy zés után azt a felada tot kap ták az ala nyok, hogy éne kel jék el, amit ír tak.
A dur va hi bák el le né re – pél dául a kez dő és a zá ró hang megegye zett a le jegy zés
sze rint – a dalt min den ké tely nél kül éne kel ték el, anél kül, hogy ész re vet ték vol -
na írá suk hi báit. Ez zel máris a kot ta ol va sás kri ti kus pont já hoz ér kez tünk. Szá-
 mos olyan ze nész van, akik nem tud ják a kot tát fej ben el kép zel ni, a kot ta nem
idé zi fel ben nük a hang zást, ha nem csak hang sze rük se gít sé gé vel tud ják meg szó -
lal tat ni. Őket ne vez te Ko dály (1964) „man kós ze né szek nek”, más hol pe dig „sü -
ket né ma ze né szek nek” (i. m. p. 258).
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5.4.3. A ze nei írás-ol va sás gon dol ko dá si hát te re

A köz vet len úton – hal lás, ének lés, moz gás – szer zett sa ját ta pasz ta la tok a fo gal -
mak kiala kí tá sá nak elő fel té te lei. A fo gal mak kiala kí tá sa és ru gal mas hasz ná la ta
te szi le he tő vé a ze né ről va ló gon dol ko dás nak azt a spe ciá lis mód ját, amit a ze nei
írás igé nyel. Mi vel a ze nét ér tel mes egy sé gek ben – frá zi sok ban, mo tí vu mok ban,
for mu lák ban – ész lel jük, ezért a ne héz ség ab ban áll, hogy a le jegy zés hez eze ket
az egy sé ge ket ön ma guk ban ér tel met nem hor do zó ele mek re (az egyes han gok -
ra) kell fel bon ta ni. 

A ze nei írás fej lő dé sé nek vizs gá la ta a gyer me kek ál tal ki ta lált notáció jel leg -
ze tes sé gei ből von le kö vet kez te té se ket a gon dol ko dás fej lő dé sé ről. E ku ta tá sok
kö zös kiin du lá si hely ze te so rán a gye re kek azt a felada tot kap ják, hogy egy ál ta -
luk jól is mert dalt pró bál ja nak meg úgy áb rá zol ni, hogy az is, aki nem is me ri a
dalt, el tud ja majd éne kel ni. Nyil ván va ló, hogy a gye re kek a ze né nek csak azo kat
a tu laj don sá gait tud ják raj zaik ban meg je le ní te ni, ame lyek ről kiala kult tu dá suk
van, va la mint a ze né nek a szá muk ra kiug ró je gyeit fog ják rög zí te ni. Te hát e
mód szer rel nyo mon kö vet he tő, hogy a ze nei ta pasz ta la tok ho gyan ké pe ződ nek
le a gyer me ki gon dol ko dás ban.

Az ál ta lá nos kog ni tív fej lő dés Piaget ál tal leírt jel lem zői nyo mon kö vet he -
tőek a ze nei írás fej lő dé sé ben. A mű ve le tek előt ti és a konk rét mű ve le ti sza kasz
sa já tos sá gai je len nek meg Bamberger (1982b, 1991) és Gromko (1994) ku ta tá -
sai ban, ame lyek ben a fej lő dést sa ját ki ta lá lá sú notáció elem zé sén ke resz tül vizs-
 gál ták. Az ered mé nyek a kö vet ke ző kép pen fog lal ha tók össze:

• A 4–5 éve sek bal ról jobb ra ír nak. Pró bál ják cso por to sí ta ni a han go kat a ze -
nei ér te lem sze rint. Az idő tar ta mot nem tud ják a tér ben ki fe jez ni, ha nem
rit mus ra moz gat ják a ce ru zát, azaz a han gok vagy a mé rő üté sek szá mát ad -
ják vissza. A rit mi kus moz gás pon tok ban, vo ná sok ban, csi ga vo na lak ban
képeződik le. Úgy tű nik eb ből, hogy szá muk ra a rit mus fon to sabb jel lem -
ző je a ze né nek, mint a dal lam. (Aki kis gye re kek kel fog lal ko zik, bi zo nyá ra
ta pasz tal ta, hogy a „Mit éne kel te tek ma az óvo dá ban?” kér dés re gyak ran
egy mon dó kát idéz nek fel eb ben az élet kor ban.)

• Az 5–6 éve sek nem tud ják egy szer re a dal la mot és a rit must ki fe jez ni. Vagy
egyi ket, vagy má si kat vá laszt ják ki, és azt rög zí tik. A leg töb ben azon ban a
rit must vá laszt ják. A ze nei gon dol ko dás ban is meg je le nik te hát a Piaget ál -
tal leírt azon jel lem ző je a ko rosz tály nak, amely sze rint eb ben az élet kor ban
nem ké pe sek az ún. decentrálásra, azaz nem ké pe sek egy adott tárgy nak
egy szer re több jel lem ző jét is fi gye lem be ven ni. 

• A 6–8 éve sek el ső sor ban a dal la mot akar ják ki fe jez ni, azon ban tö re ked nek
a rit mus rög zí té sé re is, ezért a han go kat a rit mus sze rint cso por to sít ják.
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A dal lam moz gá sá nak ki fe je zé sé re több fé le ki fe je zés mód is lát ha tó. A ha -
gyo má nyos notációnak meg fe le lő ma ga sabb–mé lyebb el he lye zés mel lett
gyak ran al kal maz nak kü lön bö ző hosszú sá gú füg gő le ges vo ná so kat – a
hosszab bak a ma ga sabb, a rö vi deb bek a mé lyebb han go kat jel zik –, má sok
sö té tebb és vi lá go sabb ár nya la to kat hasz nál nak a mé lyebb, il let ve a ma ga -
sabb han gok ra. A rit must egye sek a dal szö ve gé nek beírá sá val fe je zik ki.
Olyan megol dá sok is elő for dul nak, hogy szá mo kat hív nak se gít sé gül: a
dal lam alá beír ják, hogy há nya dik mé rő ütés re esik az adott hang. Ezek 
a gye re kek vol ta kép pen az üte mek szer ve zőere jét „ta lál ták föl”.

Mint lát juk, 4 és 8 év kö zött a gye re kek ha son ló utat jár nak be, mint a notáci-
óra irá nyu ló kez de ti tö rek vé sek. Nyolcéves kor ra kiala kul a ze ne gra fi kus rep re -
zen tá ció ját le he tő vé tévő gon dol ko dás, azon ban a fej lő dés for má lis ok ta tás nél-
 kül ezen a szin ten re ked meg a ké sőb biek ben. A ha gyo má nyos je lek kel va ló
ze nei írás-ol va sás is csak cél zott gya kor lás sal fej lő dik. 

Gromko és Poorman (1998) is úgy vé li, hogy a gra fi kus rep re zen tá ció se gí ti a
ze nei ké pes sé gek fej lő dé sét. Meg lá tá suk sze rint eh hez nincs szük ség a ha gyo má -
nyos ze nei írás-ol va sás ra, sőt, az ikonikus szint fej lesz té se a dön tő mo men tum,
nem a ha gyo má nyos ze nei szim bó lu mok ta ní tá sa. A fej lesz tés leg jobb mód já nak
azt lát ják, ha a gye re kek mi nél több ma ni pu lá ció val – fir ká lás sal, gyur má val,
pál ci kák kal – ma guk fe de zik fel a ze nei fo lya mat le ké pe zé si le he tő sé geit. E gya -
kor lat nak is van ha gyo má nya ze nei ne ve lé sünk ben. A ké pes ség fej lesz tés ben
fon tos nak tar tott ikonikus áb rá zo lást ha zánk ban is töb ben al kal maz zák, jel lem -
zően a ze ne mű vek for mai össze füg gé sei nek fel tá rá sá ra. Apa gyi Má ria (1984) és
Székácsné Vida Má ria (1980) e te vé keny ség ben elért ta pasz ta la to kat, ered mé -
nye ket tet tek köz zé.

Bamberger (1991) azt hang sú lyoz za, hogy a ze nei írás-ol va sás nél kü löz he tet -
len a ze nei for má lis mű ve le ti sza kasz eléré sé hez. Ta ní tá sát azért tart ja fon tos nak,
mert más ol dal ról ra gad ja meg a ze ne jel lem zőit, mint a töb bi ze nei te vé keny ség.
Az új irány ból nyert szem lé let mód ha tá sá ra kiala ku ló „több szö rös hal lás”-nak
kö szön he tően a ze nei megis me rés nek új di men zió nyíl nak meg, és te szik le he tő -
vé a to vább lé pést a fej lő dés ben. Bamberger és Gromko is nagy fej lesz tő ha tást
tu laj do ní ta nak a ze nei je len sé gek kel kap cso la tos fo gal mak (ma gas–mély, rö vid-
hosszú, gyors–las sú) kiala kí tá sá nak. 

Mint ko ráb ban hang sú lyoz tuk, a ze nei írás ké pes sé gé nek fej lesz té se a nem-
 zet kö zi gya kor lat ban in kább szá mít ku rió zum nak, mint evi den ciá nak. Azon kí -
vül, hogy a ze nei írást nem gya ko rol tat ják, a kot ta ol va sás ra is csak mint a hang-
 szer já ték hoz szük sé ges ké pes ség re te kin te nek. A Su zu ki-mód szer sze rint a
kot ta ol va sás nak csak ak kor kell meg je len nie a hang szer ta nu lás ban, ami kor a ze-
 ne mű vek bo nyo lult sá ga, hosszú sá ga már nem te szi le he tő vé a hal lás utá ni ta nu -
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lást. Az Egye sült Ál la mok ban és más or szá gok ban Gor don szá mos kö ve tő je
szin tén csak esz köz nek te kin ti a kot ta ol va sást. Gor don a kot ta ol va sás ta ní tá sá -
nak cél ját csak a nél kü löz he tet len ze nei kul túr tech ni ka el sa já tí tá sá ban lát ja, és a
gra fi kus rep re zen tá ció nak a ze nei kognícióra gya ko rolt po zi tív ha tá sát is meg-
 kér dő je le zi. Sze rin te a ze nei írás-ol va sás el sa já tí tá sa nem fej lesz ti a ze nei hal lást,
sőt, idő előtt ta nít va aka dá lyoz za azt. A ze nei megis me rés dön tő mo men tu má -
nak az audiációt te kin ti (lásd 2.2.2. fe je zet), amely nek fo lya ma tát a nyelv vel ál lí -
tot ta pár hu zam ba. Ahogy gon dol kod ni sza vak kal le het, ugyanúgy a ze né ről a
sok szor hal lott dallami és rit mi kai min ták ból kiala kí tott „szó tár” se gít sé gé vel
gon dol kod ha tunk. A ze ne ok ta tás felada ta en nek a szó tár nak a fo lya ma tos gaz-
 da gí tá sa. A kot ta írás, -ol va sás sza bá lyait ezért tízéves ko rig – a ma gyar ze ne pe -
da gó giai meg kö ze lí tés sel el len tét ben – nem ma gya ráz zák el, ha nem a hang zás és
a le jegy zés lát vá nya köz ti asszo ciá ció fe lől kö ze lí tik meg. 

Össze vet ve a Ko dály út mu ta tá sa nyo mán kiala kí tott ze ne pe da gó giai meg kö -
ze lí tést a ze nei írás-ol va sás fent be mu ta tott pszi cho ló giai hát te ré vel, több kö zös
pon tot is ta lá lunk. A ze nei fo gal mak kiala kí tá sá nak fon tos sá ga mint a ze nei írás-
ol va sás alapja, itt is meg je le nik. Bamberger el mé le té re rí mel a kot ta is me ret je-
 len tő sé gé nek meg ha tá ro zá sa: „…az írás-ol va sás ala pos elsajátítása nél kül a ze ne
to vább ra is meg fog ha tat lan, misz ti kus va la mi ma rad. A »ze nei va ló ság« csak
biz tos írás-ol va sás ré vén le het tu da tos” (Ko dály 1964, p. 330). Bár Gor don a ze -
nei írás-ol va sás el sa já tí tá sá nak nem tu laj do nít je len tő sé get, és ok ta tá sá nak fo-
 lya ma tát is más úton kö ze lí ti meg, a ké pes ség lé nye gét ő is a kot ta kép és a hang-
 zás kö zöt ti asszo ciá ciós kap cso lat kiépü lé sé ben lát ja Ko dály hoz ha son lóan, aki
így ír er ről: „…a lá tott kot ta azon nal hang gá, a hal lott hang azon nal kot ta kép pé
vál to zik” (Ko dály 1964, p. 278). Az ezt le he tő vé te vő kog ni tív sé má kat ne ve zi
Gor don „audiáció”-nak, ami nek meg fe le lő je a ma gyar ze ne pe da gó giá ban a
„bel ső hal lás”. Itt je gyez zük meg, hogy a bel ső hal lás fon tos sá gá ra a ma gyar ze-
 ne pe da gó gia út tö rő je, Var ró Mar git már 1921-ben meg je lent mű vé ben rá mu ta -
tott. Gor don nak az a né ze te, amely sze rint a ké sőb bi ze nei ta nu lás alapja az a
„szó tár”, ame lyet a gyer me kek a mi nél több fé le dallami, rit mi kai, harmóniai ta-
 pasz ta lat ból ala kí ta nak ki, már Var ró Mar git nak is alap ve tő té te le volt.

5.4.4. Mi jel lem zi a jó kot ta ol va só kat?

Az ed di giek ben lát hat tuk, hogy az egyes ze ne pe da gó giai irány za tok kö zött nincs
össz hang a kot ta írás, -ol va sás megíté lé sé ben. Az ál lás fog la lás ban ka pasz ko dó kat
nyújt hat, ha át te kint jük né hány olyan ku ta tás ered mé nyeit, ame lyek a jó kot ta ol -
va sók jel lem zőit tár ják fel. Ezek a ku ta tá sok bár hang szer já té ko sok kö ré ben foly-
 tak, azon ban mód sze reik nek kö szön he tően ál ta lá nos ság ban is be pil lan tást en-
 ged nek a kot ta ol va sás ban sze re pet ját szó fo lya ma tok ba.
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In dul junk ki ab ból, hogy a ze nei le jegy zés ha gyo má nyos szim bó lum rend sze -
ré nek alap jait min den ki is me ri, hi szen az ál ta lá nos is ko lá ban ta nul ta eze ket. Ez -
zel ter mé sze te sen nem azt ál lít juk, hogy min den ki hasz nál ni is tud ja eze ket az
is me re te ket, de azt szin te bár ki tud ja, hogy öt vo nal ra írunk, is me ri a han gok ne-
 veit, tud ja, hogy ütem vo na lak ta gol ják a ze nét stb. Mi jel lem zi azo kat, akik eze-
 ket az is me re te ket al kal maz ni is tud ják? Ha son lat ként kép zel jük el azt a ki sis ko -
lást, aki ép pen most ta nul ol vas ni! A be tű ket egye sé vel si la bi zál ja, majd a szó
ér tel mét csak a vé gé re ér ve is me ri fel, és ek kor bol do gan megis mét li a tel jes szót.
Az ol vas ni ta nu lót az kü lön böz te ti meg a gya kor lott ol va só tól, hogy míg a kez dő
az egyes be tűk ből rak ja össze a sza va kat, ad dig a gya kor lott ol va sók a szó ra rá-
 néz ve elő ze tes tu dá suk alap ján anél kül is au to ma ti ku san felis me rik azt, hogy a
be tű ket egyen ként vé gig kel le ne néz niük. A gyor sabb tem pó jú ol va sás te hát en -
nek a faj ta „ener gia ta ka ré kos ság”-nak kö szön he tő, amit a ko ráb bi ta pasz ta la tok
tesz nek le he tő vé. Aki pró bált már szö ve get az „elüté si” hi bák szem pont já ból el-
 lenőriz ni, az tud ja, hogy eh hez más faj ta, fo ko zott fi gye lem re van szük ség.

A gya kor lott kot ta ol va sók ha son lóan jár nak el: nem han gon ként, ha nem elő-
 ze tes tu dá suk alap ján kép ző dött egy sé gen ként ér tel me zik, azaz tömbösítik az in-
 for má ciót. Hár mas hang za tot, vagyis egy egy ség nyi in for má ciót lát nak ott, ahol a
tu dat lan há rom da rab han got lát. Dal la mos moll ská la me ne tet ész lel nek egy
egy ség ként, szem ben az zal, aki a föl fe lé és le fe lé mó do sí tott han gok kal egyen-
 ként küzd meg. En nek tud ha tó be, hogy a kot ta ol va sás ban gya kor lot tak ugyan-
úgy haj la mo sak át sik la ni a ze nei saj tó hi bá kon, mint ahogy az is me rős sza vak ol-
 va sá sa köz ben is gyak ran elő for dul. Ezt a je len sé get iga zol ta is Sloboda (1976)
ku ta tá sa. En nek so rán zon go ris ták nak olyan – to ná lis ze nei – kot tát adott,
amely ben egyes han go kat a ze nei ér te lem mel el len té tes mó do sí tó je lek kel lá tott
el. A ta pasz talt kot ta ol va sók ész re sem vet ték a hi bát, ha nem ma gá tól ér te tő dően
a ze nei leg odail lő han got ját szot ták. 

A ko ráb bi ta pasz ta la tok nak kö szön he tően te hát nem kell a kot ta min den rész-
 le tét meg fi gyel ni, ha nem gon do lat ban fo lya ma to san kiegé szít jük, elő vé te lez zük a
ze nei fo lya ma tot. (Ha son ló ez ah hoz, mint ha pél dául egy asz tal nak csak az egyik
fe lét lát nánk, mert a má sik fe lét va la mi el ta kar ja, ak kor is felis mer nénk an nak
„asztalságát”, és elő ze tes tu dá sunk alap ján gon do lat ban ké pe sek va gyunk kiegé -
szí te ni az ál ta lunk nem lá tott to váb bi két asz tal láb bal.) Lehmann és Erics son
(1996) zon go ris ták elé olyan pre pa rált kot tát tett, amely ből he lyen ként egy vagy
több hang hiány zott. A feladat az volt, hogy fo lya ma tos já ték mel lett eze ket a he-
 lye ket odail lő han gok kal hi dal ják át. Az el bí rá lás szem pont ja egy részt a hiány zó
rész ter je del me, más részt a kiegé szí tés ze nei meg fe le lé se volt. Az e feladat ban
elért tel je sít ményt össze ha son lí tot ták a lap ról ol va sá si tel je sít ménnyel. Az ered-
 mé nyek sze rint a két fé le feladat tel je sít mé nye nagy mér ték ben össze függ: te hát a
kot tá nak ér tel mes ze nei egy sé gen kén ti ész le lé se a jó kot ta ol va sás zá lo ga.
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A fen tie ket alá tá maszt ják azok a ku ta tá sok, ame lyek a kot ta ol va sás köz be ni
szem moz gá so kat ele mez ték. A jobb kot ta ol va sók gyor sab ban ta po gat ják le te-
 kin te tük kel a kot tát, nem fi xál nak min den egyes hang ra (Waters és mtsai 1997).
Te kin te tük kel előbb re tar ta nak, de fo lya ma to san vissza pil lan ta nak az ak tuá li san
meg szó la ló hang ra. Te hát még mie lőtt rea li zá lód na, fe jük ben már aze lőtt meg-
 szü le tik a hang zás. A ke vés bé jók szem moz gá sai kao ti ku sak, mint ha ál lan dóan
azt ke res nék, hogy a lá tot tak nak mi le het az ér tel me (Goolsby 1994, mind ket tőt
idé zi Lehmann–McArthur 2001). 

Bár köz tu dott, hogy a gya kor lott ze né szek sze me min dig előbb re jár, azon-
 ban az, hogy mennyi vel jár előbb re, más tól is függ, nem csak a kot ta ol va sás ké-
 pes sé gé től. Az előadó a szá má ra jól is mert stí lus ban töb bel előbb re tart, mint egy
ke vés bé elő vé te lez he tő kortárs da rab ban. A da rab bi zo nyos pont jai könnyeb ben
an ti ci pál ha tók: a zár la tok nál tud a te kin tet legin kább elő re sza lad ni, hi szen eze-
 ket a ré sze ket ha tá roz za meg legin kább a ze nei kon ven ció. Ha azon ban vé let len -
sze rűen össze ke vert üte mek ből ál ló kot tát kell le ját sza ni, a jó kot ta ol va sók elő-
 nye el tű nik, sem mi vel sem nyúj ta nak jobb tel je sít ményt, mint a gyen gék
(Sloboda 1993).

Mindezek a ku ta tá sok egy sé ge sen azt mu tat ják, hogy a kot ta ol va sás ké pes sé -
gé nek szín vo na la a ze nei gon dol ko dás fej lett sé gé nek tük re. Ki de rül az is, hogy a
kot ta ol va sá si ké pes ség fej lő dé sé nek elő fel té te le a mi nél több ze nei ta pasz ta lat,
amely le he tő vé te szi az alap ve tő sza bály sze rű sé gek felis me ré sét. Bár e sza bály -
sze rű sé gek felis me ré se tör tén het – és au to ma ti ku san tör té nik – tu dat ta la nul is,
azon ban a ze ne el mé le ti tu dás min den kép pen elő nyö sen be fo lyá sol ja a fej lő dést. 

Az ér tel mes kot ta ol va sás azt je len ti, hogy még mie lőtt meg szó lal ná nak a
han gok, már aze lőtt gon do lat ban elő re el kép zel jük, mi fog meg szó lal ni. Ez zel el-
 len tét ben az „ér tel met len kot ta ol va só” a kot ta ké pet csak a hang szer meg szó lal -
ta tá sá nak mód já val kap csol ja össze, azaz a hang zás nem a fe jé ben szü le tik meg,
ha nem mintegy utó lag kons ta tál ja azt. Ró luk ír ja Ko dály: „Nem ze né szek: gép-
 ke ze lők” (Ko dály 1964, p. 282). Az ér tel met len kot ta ol va sást szán dé ko san sar kí -
tot tuk ennyi re, hi szen a va ló ság ban né mi ta pasz ta lat bir to ká ban min den ki ké pes
sa ját hang sze rén az elő re lá tás va la mi lyen szint jé re. A fej lesz tés nek azon ban jó
mód sze re a hang el kép ze lés, azaz a bel ső hal lás fej lesz té se. E mód szert, ami lo gi -
ku san kö vet ke zik a kot ta ol va sás pszi cho ló giai hát te ré ből, több ze ne pe da gó gus is
ja va sol ja. A bel ső hal lás fej lesz té se az óvo dáskor tól je len van ze nei ne ve lé sünk -
ben. Ke vés bé épít azon ban er re a hang szer ta ní tá si gya kor lat, pe dig en nek is
meg van nak a ha gyo má nyai: Ko vács Sán dor (1960), a hí res zon go ra pe da gó gus
mód sze ré nek egyik sa rok pont ja is ép pen az volt, hogy ta nít vá nyai nak előbb kel-
 lett fej ben el kép zel niük a hang zást, mint ahogy hang szer hez ül tek vol na.
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5.4.5. A ze nei írás-ol va sás össze füg gé se más ze nei ké pes sé gek kel

Az ed di giek ben is mer te tett ku ta tá sok ered mé nyei ből lát tuk, hogy ze nei írás-ol -
va sás és a ze né ről va ló gon dol ko dás kart kar ba ölt ve együtt jár nak: köl csö nö sen
fel té te le zik és egy ben fej lesz tik is egy mást, egyik sem nél kü löz he ti a má si kat a
ma ga sabb szin tű ze nei megis me rés ben. A ze ne pe da gó giai gya kor lat szá má ra
azon ban fel ve tőd het az a kér dés is, hogy e ké pes ség fej lett sé ge mennyi ben fon tos
a ze nei ké pes sé gek összes sé gé ben. A ze nei ké pes sé gek re sze ret nénk pél dául ál ta -
lá nos kö vet kez te tést le von ni, ami kor a ze neis ko lai ta nul má nyok ra je lent ke ző
gye re kek kö zül kell ki vá lo gat nunk az ar ra legal kal ma sab ba kat. Mi vel eb ben a
szi tuá ció ban nem vár ha tó el a ze nei tesz tek hasz ná la ta, ezért a ta ná rok a ha gyo -
mány sze rint megéne kel te tik a gye re ke ket, hal lás után rit must tap sol tat nak ve -
lük vissza. E gya kor lat hát te ré ben az a fel té te le zés áll, hogy az ének lés és a hal lás
utá ni tap so lás olyan köz pon ti fon tos sá gú ze nei ké pes sé gek, ame lyek ből to váb bi
ze nei ké pes sé gek re is ér vé nyes kö vet kez te tést von ha tunk le.

Helyt ál ló-e va jon ez a gya kor lat? En nek meg vá la szo lá sát is cé lul tűz tük ki sa -
ját ku ta tá sunk ban, amely ben 17 ze nei ké pes ség fej lő dé sé nek sa já tos sá gait vizs-
 gál tuk (lásd 2.1.2, 2.3.3, 6.3. fe je ze tek). Az egyes ze nei ké pes sé gek köz ti tá vol sá -
gok fel tér ké pe zé sé vel el ső sor ban ar ra a kér dés re ke res tük a vá laszt, hogy mely
ké pes sé gek van nak legin kább szo ros kap cso lat ban a töb bi vel. En nek so rán elv-
 ben az egyes ké pes sé gek köz ti kor re lá ciók egyen kén ti össze ha son lí tá sá ra is ha-
 gyat koz hat nánk, de a sok vál to zó miatt ez az út ne he zen len ne jár ha tó. Ha azon-
 ban a kor re lá ciós ér té ke ket ha son ló ság ként fog juk fel (na gyobb kor re lá ció =
na gyobb ha son ló ság), ak kor a több di men ziós ská lá zás összeg zi és ké pi él mény-
nyé ala kít ja a ha son ló sá gok mát ri xát. En nek so rán az egyes ké pes sé ge ket egy-
egy pont tal szim bo li zál va e pon to kat egy kép ze let be li há rom di men ziós tér ben
áb rá zol tuk. Az 5. áb rán a ze nei ké pes sé gek há rom di men ziós „tér ké pe” je le nik
meg. (A há rom di men ziós áb rá zo lás ér tel me zé se kor fi gye lem be kell ven nünk,
hogy az áb rán lát ha tó tá vol sá gok at tól is függ nek, me lyik pers pek tí vá ból szem-
 lél jük. Nem le het sé ges te hát az áb rá nak olyan for ga tá sa, amely nem tor zí ta na a
tá vol sá gok egy ré szé nél.) 
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Az ér té ke lés ben fő szem pon tunk az, hogy van-e olyan ké pes ség, ame lyik ből
több má sik ra is le het kö vet kez tet ni. Ily mó don az a dön tő, hogy a kö zép pont ban,
ahol az egyes pon tok ból in du ló egye ne sek össze fut nak, vagy an nak kö ze lé ben
mely ké pes sé gek he lyez ked nek el. En nek alap ján be bi zo nyo so dott, hogy a dal-
 lam írás mintegy köz pon ti mag ja a ze nei ké pes sé gek rend sze ré nek az adott ko r-
osz tály ban. A köz pont hoz má so dik leg kö ze leb bi ké pes ség nek pe dig a dal lam
hal lás utá ni diszk ri mi ná ció ja bi zo nyult. 

Ahogy a kö zép pont hoz va ló mi nél kö ze leb bi el he lyez ke dés ben az adott ze nei
ké pes ség fon tos sá gát lát tuk, úgy a leg tá vo labb el he lyez ke dő ket a leg ke vés bé re le -
váns nak ítél het jük. Ezt a po zí ciót a rit mi kai is me re tek, va la mint a hang szín és a
hang erő hal lás utá ni diszk ri mi ná ció ja fog lal ja el. A rit mi kai is me re tek ről már
több szem pont sze rint is be bi zo nyo so dott, hogy ezek el sa já tí tá sa a ze nei kon tex -
tus tól füg get le nül, lo gi kai úton is le het sé ges. A hang szín és a hang erő ese té ben
pe dig nyil ván va ló, hogy ész le lé sük nek nem csak ze nei vo nat ko zá sa van, ezért ki-
 fe je zet ten a ze nei ész le lés hez, és így a ze nei ké pes sé gek hez vé kony szá lak kal kap-
 cso lód nak.

Mint lát ha tó, a dal lam írás mintegy köz pon ti mag ja a ze nei ké pes sé gek rend-
 sze ré nek. Az ál ta lunk vizs gált ze nei ké pes sé gek kö zül te hát a dal lam írás köz pon -

5. áb ra. Az egyes ze nei ké pes sé gek áb rá zo lá sa 3 di men ziós tér ben, ne gye dik osz tá lyo sok
eredményi alap ján (S-Stress = .11)

har mó nia 2a

har mó nia 1b
dal lam 1b

hang erő 1a
har mó nia 3a

dal lam 1a

rit mus 2b

rit mus 1a

dal lam 2a
har mó nia 1a

dal lam 0
rit mus 2a

dal lam 3b
dal lam 3a rit mus 0

dal lam 2b hang szín 1a
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ti je len tő sé gű, a 10–11 éve sek ese té ben te hát ez az a ké pes ség, amely nek fej lett sé -
gé ből legin kább le het kö vet kez tet ni más ze nei ké pes sé gek szín vo na lá ra. 

Ez az ered mény kü lö nö sen an nak is me re té ben el gon dol kod ta tó, hogy mint
mé ré seink mu tat ták, va la mennyi írás sal-ol va sás sal kap cso la tos te rü le ten a tan-
 ter vi kö ve tel mé nyek hez ké pest na gyon ala csony tel je sít mé nyek szü let tek. An -
nak el le né re, hogy a tan ter vi kö ve tel mé nyek lát ha tóan nem tel je sít he tők e te rü -
le ten, a ze nei írás-ol va sás fej lesz tő ha tá sá ról a mindin kább szo rí tó idő hiány
el le né re sem sza bad a köz ok ta tás ban le mon da ni. Ezt iga zol va lát juk ab ban, hogy
mé ré seink sze rint a dallami és rit mi kai ké pes sé gek fej lő dé se gyor sabb, mint a
harmóniai, a hang szín nel és a hang erő vel kap cso la tos ké pes sé ge ké, mi vel az
előb biek ép pen a ze nei írás-ol va sás ta ní tá sa kap csán újabb megis me ré si szem-
 pon tok kal gaz da god tak. A ze nei ké pes sé gek fej lő dé sé ben a ze nei írás azért meg-
 ha tá ro zó, mert en nek el sa já tí tá sa se gí ti a ze nei megér tés kog ni tív fo lya ma tát, le-
 he tő vé té ve a ko ráb ban ta pasz ta la ti úton meg szer zett tu dás új szem pon tú
ren de zé sét. Ezen ered mény alá tá maszt ja Ko dály megál la pí tá sát (1964, p. 251):
„Aki meg ta nul jól le je gyez ni, ez zel meg ta nul job ban gon dol kod ni, a hal lot ta kat
össze fog ni, min den ben a lé nye get meg lát ni”.

5.5. Ze ne ér tés, ze nei ki fe je ző ké pes ség

A ze né nek az em be ri lé lek fö lött gya ko rolt ha tal ma Pla tón óta ál ta lá no san el fo -
ga dott né zet. A ze ne és az ér zel mek össze füg gé sé nek több fé le ve tü le te van asze-
 rint, hogy a ze ne szer ző, a ze ne hall ga tó vagy a ze nei előadás ol da lá ról kö ze lí tünk.
Ezek kö zül az el ső sík, a ze ne szer ző nek mű ve ál tal köz ve tí te ni szán dé ko zott üze-
 ne te kí vül esik a ze ne pszi cho ló gia ha tó kö rén, in kább a ze ne el mé let, a ze ne esz té -
ti ka és a ze ne tör té net esz kö zei vel kö ze lít he tő meg. Ezért az utób bi két as pek tus -
ból: a ze ne hall ga tó ra gya ko rolt ha tás, to váb bá az előadói exp resszi vi tás
irá nyá ból bont juk ki a kö vet ke zők ben e té mát. 

5.5.1. Mit fe jez ki a ze ne?

A ze ne hall ga tó szem pont já ból két fő kér dés kört mu ta tunk be: az egyik azt ku tat -
ja, hogy ké pes-e a ze ne a ze nén kí vü li tar tal mak kom mu ni ká ció já ra, a má sik pe -
dig a ze né nek a hall ga tó ra gya ko rolt ha tá sát vizs gál ja. Nem csak a hét köz na pi
szó hasz ná lat ban ál ta lá nos, de még a Nem ze ti Alap tan terv ben is meg je le nik a
„ze ne ér tés” fo gal ma. Mit is je lent ez? Mint már ed dig is több ször tet tük, is mét
ér de mes a ze ne és a nyelv pár hu za mán el gon dol kod ni. Aki egy nyel vet nem ta-
 nult, az nem ké pes struk tu rál ni a han gok ára da tát, a sza vak hang alak ját nem
tud ja sem mi lyen ka te gó riá hoz sem hoz zá ren del ni. Ugyanígy a ze ne megér té sé -
nek alap fel té te le az adott ze nei kul tú ra is me rős sé ge, ami nek alap ját az enkultu-
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ráció je len ti. Az éle tünk so rán szer zett ze nei ta pasz ta la tok mennyi sé gé től és mi-
 nő sé gé től függ, hogy az adott kul tú ra kü lön bö ző ze nei stí lu sai kö zül me lyik nek
a „nyel vét” ta nul juk meg, azaz ért jük meg, és ami eb ből kö vet ke zik, is mer jük fel
ér té keit. Ha egy ál ta lunk nem be szélt nyel ven mond ják, a leg szebb köl te mény
sem je lent szá munk ra sem mit, sőt, ér tel met len nek hall juk. Ugyanúgy ab ban a
ze nei vi lág ban, amely ben já rat la nok va gyunk, ke vés sé le he tünk ké pe sek meg-
ítél ni az adott mű esz té ti ku mát. 

Kí nál ko zik az ál ta lá no san el fo ga dott ma gya rá zat, hogy a ze ne ér zel me ket fe -
jez ki. An nak bi zo nyí tá sá ra, hogy a ze ne ál tal köz ve tí tett ér zel mi tar tal mat tény-
 leg ké pe sek va gyunk-e de kó dol ni, több kí sér let is tör tént. Ezek alap fel te vé se jel-
 lem zően az, hogy már cse cse mő kor tól ké pe sek va gyunk az em be ri arc ki fe je zés
vagy a be széd in to ná ció ja alap ján az alap ve tő ér zel mek felis me ré sé re. Úgy tű nik,
hogy a ze ne is al kal mas bi zo nyos szin tig az ér zel mek ilyen fé le köz ve tí tés ére.
Több ku ta tás is iga zol ta, hogy óvo dás, ki sis ko lás gye re kek hoz zá tud ják ren del ni
a hall ga tott ze nei rész let hez a vi dám/szo mo rú, il let ve va la mi vel ke vés bé ered-
 mé nye sen, de a nyu godt/iz ga tott, mérges/ijedt arc ki fe je zést mu ta tó se ma ti kus
áb rát is (Minkenberg 1991; Trehub 1993). A lá nyok és a fiúk kö zött e ké pes ség
szín vo na lá ban nincs kü lönb ség. Meg jegy zen dő, hogy a szer zők sze rint a gye re -
kek e tel je sít mé nyé ben sze re pet ját szik a szü lői ház ban vagy a ze nei kép zés ben
szer zett ko ráb bi ta pasz ta lat.

Lát tuk te hát, hogy az alap ve tő ér zel mek felis me ré se a ze né ben nem okoz kü-
 lö nö sebb gon dot. Spe ciá lis kér dést je lent a prog ram ze ne, amely nek dek la rált
cél ja va la mi lyen ze nén kí vü li tar ta lom ki fe je zé se a ze ne esz kö zei vel. A 19. szá zad
ze ne szer zői azt val lot ták, hogy a ze ne esz kö zei vel is meg je le nít he tőek a vi lág
dol gai. E mű vek már cí mük ben elő re tá jé koz tat ták a hall ga tót ar ról, hogy mit
„kell” hal la nia. Azon ban felis mer he tő-e va jon a tar ta lom a prog ram se gít sé ge
nél kül is?

Trainor és Trehub (1992) ku ta tá sa azt iga zol ta, hogy az egy sze rűbb tar tal mat,
mint pél dául ál la tok ze nei áb rá zo lá sát már a há rom éve sek is felis me rik. A vizs -
gá lat so rán Prokofjev: Pé ter és a farkas cí mű mű vé ben sze rep lő ál la tok ké pét a
ki csik össze tud ták pá ro sí ta ni ze nei meg fe le lő jük kel. E ké pes ség az élet kor ral
fej lő dik. Graml, Kraemer és Gembris (1988) lon gi tu di ná lis vizs gá la tá ban el ső től
ne gye dik osz tá lyos ko rig kö vet te a fej lő dést. A feladat sze rint Sztra vinsz kij Tűz-
 ma dár szvit jé nek je le ne teit áb rá zo ló ké pe ket kel lett el ren dez ni ab ban a sor rend -
ben, ahogy az a mű ben hall ha tó. Az el ső sök kö zül még csak né há nyan vol tak er -
re ké pe sek, el len ben ne gye di kes ko ruk ra va la mennyien hi bát la nul tel je sí tet tek. 

Ma gyaror szá gon Csillagné Gál Ju dit (1992) fog lal ko zott e té má val. Ku ta tá sa
lé nye ge sen kü lön bö zik a fen tiek től ab ban, hogy nem zárt kér dé se ket al kal ma -
zott, azaz nem adott tám pon tot elő re fel kí nált vá lasz tá si le he tő sé gek kel, ha nem
az ala nyok nak sa ját ma guk nak kel lett a bel ső ké pet meg te rem te niük, és en nek
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alap ján a nyílt kér dé sek re vá la szol niuk. Ugyanak kor ma ga a kér dés fel te vés (Mi -
lyen nek kép ze li azt az em bert, akit a ze ne áb rá zol?) mégis bi zo nyos mér té kig irá-
 nyí tot ta a vá la szok kö rét. A vizs gá lat so rán fia tal fel nőt tek (I. éves ta ní tó- és óvó-
 kép zős hall ga tók) Mu szorgsz kij: Egy kiál lí tás ké pei cí mű mű vé nek egyik té te lét,
a Gnó mot hall gat ták. A ka rak tert az ala nyok két har ma da ad ta vissza he lye sen.
To váb bi ta nul sá gos megál la pí tást is tett a ku ta tó nő. A vizs gá lat hoz ugyanis két-
 fe lé osz tot ta a min tát: az egyik cso port csak egy szer, a má sik egy más után há-
 rom szor hall gat ta meg a té telt. A két cso port ered mé nye kö zött nem volt ér de mi
kü lönb ség, azaz a ze ne ál tal köz ve tí tett in for má ció köz vet le nül jut el a hall ga tó -
hoz, és eh hez nincs szük ség a rész le tek meg fi gye lé sé hez. 

E ku ta tá sok kö zö sek ab ban, hogy va la mi mó don – ké pek kel, kér dé sek kel –
elő re orien tál ták ala nyai kat, te rel ve őket bi zo nyos té mák fe lé. Ami te hát bi zo nyí -
tott nak te kint he tő az effé le vizs gá la tok ból: bi zo nyos ze ne in kább idé zi az egyik
dol got, mint több má si kat. Ar ra a kér dés re azon ban, hogy ze nén kí vü li tám pon -
tok nél kül mi lyen je len tést tu laj do ní ta na a hall ga tó, nem vá la szol nak. Összes sé -
gé ben az in tel li gen cia-ku ta tás kiemel ke dő kép vi se lő je, Gardner (1983, p. 106)
frap pán san meg fo gal ma zott ál lás pont já val kell egyetér te nünk: „A ze ne nem ön-
 ma gá ban köz ve tí ti az ér zel me ket, ha nem ezek nek az ér zé sek nek a for má ját ra-
 gad ja meg.”

5.5.2. A ze ne ál tal ki vál tott ér zel mek 

Az ed di giek ben a ze ne ál tal köz ve tí tett tar ta lom megért he tő sé gé re ke res tük a vá-
 laszt, azon ban et től meg kell kü lön böz tet nünk az e tar ta lom átélé sé vel kap cso la -
tos kér dé se ket. Nem szo rul kü lö nö sebb bi zo nyí tás ra, hogy a ze ne ha tás sal van
ér zel meink re, ám e ha tás mi ben lé té nek em pi ri kus vizs gá la ta a leg ne he zeb bek
kö zé tar to zik. A ze ne ha tá sá ra ke let ke zett ér zel mek csak rész ben a ze ne mű vet,
de egy ben a be fo ga dót is jel lem zik. Ter mé sze tes, hogy ugyanaz a ze ne más képp
hat a kü lön bö ző sze mé lyi sé gű egyé nek re, de ugyanak kor szá mol ni kell az zal,
hogy ugyanan nál az alany nál is mennyi – a ze ne esz köz tá rán kí vül eső – ko ráb bi
él mény, ta pasz ta lat vagy ép pen a pil la nat nyi szi tuá ció szí nez he ti az ér zel me ket. 

Mindezen ne héz sé gek el le né re sem mon dott le a pszi cho ló gia e te rü let ku-
 ta tá sá ról. Az ered mé nyek több fé le for rás ból fa kad nak. A neu rop szi cho ló gia a
mág ne ses kép al ko tó el já rá sok fel hasz ná lá sá val tár ta fel, hogy mely te rü le tek ak-
 ti vá lód nak az agy ban a ze né re adott emo cio ná lis reak ciók kö vet kez té ben (vö.
Blood és mtsai 1999). A má sik adat gyűj té si le he tő ség az emo cio ná lis reak ciók
ha tá sá ra be kö vet ke ző fi zio ló giai vál to zá sok vizs gá la ta, amellyel ki mu tat ha tó vá
vált pél dául, hogy a ze ne hall ga tás az endorfin, a kortizol ter me lő dé sét fo koz za
(Reilly 1999). E ku ta tá si irá nyok még gye rek ci pő ben jár nak, de bi zonnyal sok
újat tar to gat nak. A leg na gyobb múlt tal ren del ke ző meg kö ze lí tés a vizs gá la ti sze-
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 mé lyek ver bá lis be szá mo lói ra épít. Mi vel el ső sor ban ez az irány zat ho zott ed dig
a pe da gó giai gya kor lat szá má ra fon tos ered mé nye ket, ezért a kö vet ke zők ben
eze ket is mer tet jük.

Sloboda (2005) fel nőt te ket kér de zett ki el ső tíz élet évük leg je len tő sebb ze nei
él mé nyé ről. A visszaem lé ke zé sek ben a leg je len tő sebb ze nei él mény leg gyak rab -
ban a ze ne hall ga tá sá hoz kap cso ló dik, és ez az ese tek 59 szá za lé ká ban po zi tív, a
töb biek nél sem le ges, de so ha sem ne ga tív em lék ként rak tá ro zó dott el. Azok nak,
akik nek leg fon to sabb em lé ke a sa ját ze nei meg nyil vá nu lá sá hoz kö tő dik, csak 17
szá za lé ka ítél te meg azt po zi tív nak. A ne ga tív él mény több nyi re az is ko lá ban va -
ló meg szé gye nü lés hez kap cso ló dik, de a szer ző szük sé ges nek lát ja fel hív ni a fi-
 gyel met ez zel kap cso lat ban a ko rai ze nei ver se nyez te tés ve szé lyei re is. A sa ját
előadá suk miatt ne ga tív él mé nye ket átélők nek a ze né hez, a ze ne hall ga tás hoz va -
ló vi szo nyu lá sát hosszú tá von is hát rá nyo san be fo lyá sol ta e gye rek ko ri él mény.
Az ered mé nyek az is ko la sze re pét is érin tik. Az is ko lai ese mé nyek nek csak 29
szá za lé ka, míg a más hely szí ne ken tör tén tek nek 60 szá za lé ka po zi tív szí ne ze tű.
A csa lád dal, ba rá tok kal átélt él mé nyek 50, a ta ná rok kal átél tek nek 27 szá za lé ka
volt po zi tív. Szin tén el gon dol kod ta tó a ze nei ne ve lés szem pont já ból, hogy a po-
 zi tív em lé kek ben sze rep lő ze ne da ra bok kö zött sen ki sem em lí tett gye rek dalt.
Ma gya ráz ha tó ez az zal, hogy mi vel a gye rek da lok a min den na pok ré szei, ezért
nem kö tő dik hoz zá a rend kí vü li ség él mé nye, ami re a kér dés fel ve tés vo nat ko zott.
Ugyanak kor azt a kö vet kez te tést is le le het von ni, hogy a gyer me kek fo gé ko -
nyak, sőt, igény lik a más fé le ze nét is. Úgy tű nik, és ezt a ku ta tás itt nem rész le te -
zett to váb bi ada tai is megerő sí tik, hogy a ka tar ti kus ze nei él mé nyek nem a tan -
órán érik a gye re ke ket. Ez azon ban nem je len ti azt, hogy a pe da gó gus nak nincs
felada ta. A tu da tos, ér tő ze ne hall ga tói at ti tűd kiala kí tá sa az ének-ze ne órák fon-
 tos ré sze. Így te remt he tő meg az a nyi tott ság, fo gé kony ság, ami le he tő vé te szi egy
ze ne mű vel va ló ta lál ko zás ka tar ti kus megélé sét. A szisz te ma ti kus tan órai mun -
ka mel lett azon ban hasz nál juk ki a tan órán kí vü li le he tő sé ge ket, – a hang ver -
seny-lá to ga tást, a kö zös sé gi ese mé nyek, ün ne pek mél tó ze nei kör nye ze tét – hi-
 szen Sloboda ered mé nyei sze rint el ső sor ban ezek az egész élet re szó ló ze nei
él mé nyek szín te rei.

5.5.3. Az előadói exp resszi vi tás

Mind annyian ma gá tól ér te tő dő ter mé sze tes ség gel mi nő sít jük ugyanazon ze ne -
mű egyik előadá sát jobb nak, egy má si kat pe dig gyen gébb nek. Amennyi ben hi-
 va tá sos mű vé szek ről van szó, vél he tően mind két előadó meg bir kó zott a da rab
ál tal tá masz tott tech ni kai kö ve tel mé nyek kel, hűen tol má csol ta a kot tá ban leír ta -
kat, to váb bá meg fe lelt az adott stí lus előadói kon ven ciói nak is. Mi ben áll az a
több let, amit az előadó hoz záad? En nek vé gig gon do lá sa szük sé ges an nak a fon-
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 tos kér dés nek a meg vá la szo lá sá hoz, hogy ta nít ha tó-e, il let ve mily mó don az elő-
adói exp resszi vi tás?

Amit egyik ol dal ról ér zel mi tar ta lom ként ér tel me zünk, az a má sik ol dal ról a
ze ne rit mu sá nak, tem pó já nak, hang szí né nek, di na mi ká já nak, in to ná ció já nak
ob jek tí ve is meg fi gyel he tő, az adott előadás ra jel lem ző egyé ni va riá ció ja. Ugyan-
ak kor az is be bi zo nyo so dott, hogy ma guk az előadók nin cse nek tu da tá ban ezek-
 nek az esz kö zök nek, és a ki fe je zés ér de ké ben in kább bi zo nyos ér zel mi ál la po tok
felidé zé sé re ha gyat koz nak (Persson 2001). Nem igaz ugyanak kor, hogy a jó elő-
adók „töb bet” ad ná nak hoz zá a kot tá ban leír tak hoz: ama tőr és hi va tá sos zon go -
ra mű vé szek előadá sát ele mez ve ki de rült, hogy a pro fik nem tér nek el job ban a
kot tá tól. A kü lönb ség in kább ab ban ér he tő tet ten, hogy az ama tőr előadók el té -
ré sei egy más hoz – és így va la mi fé le kép ze let be li át lag hoz – in kább ha son lí ta nak,
el len ben a hi va tá sos előadók vál to za tai egye dib bek, ke vés bé ti pi zál ha tóak (Repp
1997). 

Sok ze ne ta nár azon az ál lás pon ton van, hogy a já ték tech ni ka in kább ta nít ha -
tó, míg a ze nei ki fe je zés el ső sor ban ösz tö nö sen tör té nik. E szem lé let ből az kö-
 vet ke zik, hogy az előadás exp resszi vi tá sá nak eléré sé ben gyak ran ma guk ra ma-
 rad nak a nö ven dé kek. Ha gyo má nyo san a ta ná rok leg gyak rab ban sa ját ma guk
be mu tat ják a mű vet, ez zel mo dellt ad va a nö ven dék nek. Bár e mód szer ha té kony
és egy sze rű, mégis van korlátja, ugyanis a diák eset leg nem ké pes e komp lex ze -
nei él mény ből a va ló ban re le váns ta nul sá gok le vo ná sá ra. To váb bi hát rá nya,
hogy a ta ná ri min ta után zá sá ból nem fel tét le nül ve zet út az egyén re jel lem ző, sa -
ját ki fe je zés mód fe lé. A má sik gyak ran al kal ma zott le he tő ség kü lön bö ző me ta -
fo rák hasz ná la ta, amely a mű vel adek vát han gu la tok nak, ér zel mek nek a felidé -
zé sé vel orien tál ja a diá kot. Bár e mód szer so kak nak se gít, de ko ránt sem biz tos,
hogy ön ma gá ban az ér zel mek átélé se au to ma ti ku san vissza tük rö ző dik az elő-
adás exp resszív mi nő sé gé ben. 

E két ha gyo má nyos le he tő ség mel lett ta nul sá gos le het a pe da gó giai gya kor lat
szá má ra az úgy ne ve zett „kog ni tív vissza csa to lás” mód szer, amely nek ha té kony -
sá gát kí sér le ti leg is bi zo nyí tot ták. En nek so rán gi tá ron ta nu lók azt a felada tot
kap ták, hogy já té kuk ban meg ha tá ro zott ér zel me ket fe jez ze nek ki. A fel vé te len
rög zí tett előadá so kat a diá kok kal kö zö sen ele mez ték ab ból a szem pont ból, hogy
mi lyen ob jek tív akusz ti kai jel leg ze tes sé gek (di na mi ka, tem pó, ar ti ku lá ció stb.)
se gít sé gé vel tö re ked tek a ha tás eléré sé re. Ezután hall ga tó ként má sok előadá sát
kel lett ér té kel niük an nak alap ján, hogy mi lyen mér ték ben si ke rült az adott ér ze -
lem ki fe je zé se. Mindezek után kö zö sen össze gez ték, hogy me lyek azok a ze nei
esz kö zök, ame lyek hasz ná la tá val a legered mé nye seb ben köz ve tít he tő az adott
ér ze lem. A kí sér let kö vet ke ző sza ka szá ban mindegyik ta nu lót szem be sí tet ték
az zal, hogy a hall ga tók megíté lé se sze rint mi lyen mér ték ben si ke rült meg va ló sí -
ta niuk a ki tű zött célt. Ezt össze ve tet ték az zal, hogy az eh hez legal kal ma sabb ze -



98
Turmezeyné Heller Eri ka

nei esz kö zök kö zül me lye ket hasz nál ták, il let ve nem hasz nál ták fel. Ezután is mét
az ere de ti felada tot kap ták, azaz já té kuk ban meg ha tá ro zott ér zel me ket kel lett
köz ve tí te niük. En nek so rán a füg get len bí rá lók sze rint sok kal job ban tel je sí tet -
tek, mint el ső al ka lom mal, il let ve an nál a kont roll cso port nál is, amely nek tag jai
nem ré sze sül tek ilyen faj ta ok ta tás ban (Juslin–Persson 2002). E mód szer a kez dő
nö ven dé kek nek se gít ab ban, hogy tu da to san össze tud ják kap csol ni az ér zel mi
tar tal mat a ze ne esz közrend sze ré vel, de nyil ván va lóan nem a hi va tá sos mű vé -
szek előadás mód já nak csi szo lá sát cé loz za, hi szen az iga zi mű vé szi tel je sít mény
lé nye ge ép pen a kon ven cio ná lis esz kö zök kel szem ben az egye di ség re va ló rá cso -
dál ko zás. 



6. KOMP LEX TE HET SÉG GON DO ZÓ PROG RA MOK

So kan fog lal koz tak a te het ség gon do zó prog ra mok ter ve zé sé nek kér dé sei vel (vö.
Heller és mtsai 2000), azon ban a gya kor la tot legin kább se gí tő el mé let Feger
mun kás sá gá ból szár ma zik (vö. Ba logh és mtsai 1997). Az ál ta la meg fo gal ma zott 
cé lok – a gyer mek fej lő dé sé nek szem pont já ra épít ve – tel jes kö rű vé te szik az is-
 ko lai te het ség gon do zó prog ra mo kat. A szer ző né ze teit a kö vet ke zők ben fog lal -
hat juk össze.

6.1. A komp lex te het ség gon do zó prog ra mok kri té riu mai, tí pu sai

Te het ség gon do zó prog ra mok nagy szá má nak elem zé se ve ze tett ah hoz a kö vet -
kez te tés hez, hogy a te het ség gon do zó in téz ke dé sek négy va rián sa kö zöt ti kö vet -
ke ző kü lönb sé get meg ha tá roz zuk:

1. a te het sé ges gyer mek erős ol da lá nak tá mo ga tá sa,
2. a te het sé ges gyer mek gyen ge ol da lai nak fej lesz té se,
3. „megelő zés”, „lég kör ja ví tás”, „fog lal koz ta tá si te rá pia”,
4. olyan te rü le tek tá mo ga tá sa, ame lyek köz vet ve be fo lyá sol ják a te het ség ki-

 bon ta ko zá sát.

Rész le te seb ben: 

1. A te het sé ges gyer mek erős ol da lá nak tá mo ga tá sa. Ezen be lül azo kat a szem-
 pon to kat ve szik fi gye lem be, ame lyek ti pi ku san a kü lön le ges adott sá go kat fe-
 je zik ki: a gyors fel fo gó ké pes sé get, a jó em lé ke ző te het sé get, a ta nu lás va la -
mely te rü le tén az in ten zív és gyors el mé lyü lést, il let ve spe ciá lis ké pes sé ge ket
(pl. mű vé sze tek, sport, ma te ma ti ka stb).

2. A te het sé ges gyer mek (te het ség gel össze füg gő) gyen ge ol da lá nak kiegyen lí té se.
Te het ség gel össze füg gő gyen ge ol da lon „hiá nyos sá got” kell ér te nünk, amely
a te het ség fej lő dé sét meg ne he zí ti, vagy ép pen ség gel megaka dá lyoz za.
A gyen ge ol da lak – ál ta lá nos in tel lek tuá lis te het ség ese té ben – va la mi fé le ki-
e gyen sú lyo zat lan te het ség pro fil ban nyil vá nul nak meg; pél dául egy in tel li -
gen cia teszt csak nem min den rész teszt jé ben kiemel ke dő tel je sít ményt nyújt a
ta nu ló, és az egész teszt gyen ge ered mé nye egy rész teszt kö vet kez mé nye.
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Vagy az is ko lá ban összes sé gé ben kiemel ke dő tel je sít mény mel lett egyet len
tan tárgy ban sú lyos hiá nyok mu tat koz nak. Prob lé mák adód hat nak azon ban a
ta nu lá si és mun ka mód sze rek vagy a mo ti vá ció te rü le tén is (Me ző–Me ző
2007). A gyen ge ol da lak szár maz hat nak to váb bá a ked ve zőt len kör nye ze ti
fel té te lek ből; az ilyen gyen ge ol da lak kiegyen lí té sé re al kal ma zott se gí tő in-
 téz ke dé se ket pél dául az ún. kom pen zá ciós ne ve lés ke re té ben hajt ják vég re.

To váb bi cso por tot ké pez nek a te het sé ges „alul tel je sí tők”. Min de ne set re az
„alul tel je sí tés” csu pán egy szimp tó ma; meg kell ál la pí ta ni, mely té nye zők
okoz zák az alul tel je sí tést (Me ző–Miléné 2004). Az okfeltárás azt mu tat ja,
hogy e va riáns prog ram ja szá má ra részt ve vő ket fel de rí te ni és meg nyer ni ál-
 do za to sabb mun kát je lent, mint a te het sé ge sek erős ol da lai nak fej lesz té sé hez.
A gyen ge ol da la kat pót ló lag diag nosz ti zál ni kell; hi szen a gyen ge ol da lak nak
olyan sok faj tá ja for dul hat elő, ame lyek mindegyi ke kü lön bö ző bá nás mó dot
igé nyel. En nek alap ján az a prog ram, amely a te het ség gel kap cso la tos gyen ge
ol da la kat akar ja meg szün tet ni, több nyi re te rá piai orien tált sá gú és in kább
pszi cho ló giai bá zi sú; sőt, gyak rab ban egye di se gít ség nyúj tás ban nyil vá nul
meg. Fon tos sze re pet ját sza nak e prob lé mák megol dá sá ban a te het ség kér dé -
sé vel fog lal ko zó ta nács adó ál lo má sok.

3. Megelő zés, lég kör ja ví tás, fog lal koz ta tá si te rá pia. A „megelő zés” a te het sé ges
ta nu ló ra irá nyul, és azt kell megaka dá lyoz nia, hogy a ked vét el ve szít se, és
hogy az alul kö ve te lés alap ján aszo ciá lis ma ga tar tás mód fej lőd jön ki ben ne.
A „lég kör ja ví tás” összes sé gé ben az osz tály ban ural ko dó szi tuá ció ra vo nat ko -
zik, és azt akar ja elér ni, hogy az át la got meg ha la dó ta nu ló a ma ga gyors és
több nyi re he lyes vá la szai val ne hogy el bá tor ta la nít sa a töb bie ket, vagy a ta-
 nárt bosszant sa azál tal, hogy a di dak ti kai kon cep ció ját túl gyor san át lát ta va-
 la ki.

4. Olyan te rü le tek tá mo ga tá sa, ame lyek köz vet le nül nem hat nak a gyer mek te-
 het sé gé nek fej lesz té sé re. Itt is mét egy olyan cso port ta lál ha tó, ame lyet va la -
mely is mer te tő jegy alap ján (mint ma gas in tel lek tuá lis ké pes ség, ze nei adott-
 ság, sport be li ké pes ség) hoz tak lét re, ezt kö ve tően azon ban a gon do zás olyan
te rü le te ken tör té nik, ame lyek ben a cso port ala kí tó is mer te tő je gyek je len ték -
te le nek. Pél dául a kiemel ke dő in tel lek tuá lis ké pes sé gek kel ren del ke ző gyer-
 me ke ket fes té szet ben, tánc ban vagy sí fu tás ban „tá mo gat ják”. Ilyes faj ta te het -
ség gon do zást ta lá lunk gyak ran a szü lői egye sü le tek te vé keny sé gé ben. 
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6.2. Komp lex te het ség gon do zó prog ra mok ter ve zé se

A te het sé ges gye rek ha té kony fej lesz té sé hez mind a négy elem fon tos, s a kor sze -
rű (rend szer sze rű) te het ség gon do zó prog ra mok ban ezek mindegyi ke meg ta lál -
ha tó. A kö vet ke zők ben be mu ta tunk egy ha zai pél dát, amely ma gá ban hor doz za
az előb bi ér té ke ket. 

A nyolc va nas évek má so dik fe lé től fel len dü lés ta pasz tal ha tó a te het ség fej lesz -
tés ben Ma gyaror szá gon. Ez egy részt an nak volt kö szön he tő, hogy a fen tebb em-
 lí tett egy ol da lú spe ciá lis te het ség fej lesz tés a pe da gó gu sok ban is hiány ér ze tet kel-
 tett, s ke res ték azo kat a for má kat, ame lyek a komp lex fej lesz tés kö ve tel mé nyei -
nek job ban meg fe lel nek – mint azt már ko ráb ban is ki fej tet tük. Más részt 1987-
ben megala kult az Eu ró pai Te het ség gon do zó Tár sa ság, majd a kö vet ke ző év ben
en nek Ma gyar Ta go za ta Gefferth Éva ve ze té sé vel, s ez le he tő vé tet te a kül föl di
szak mai kap cso la tok je len tős fej lő dé sét. En nek a sze ren csés hely zet nek a ter mé -
se az a „Komp lex te het ség fej lesz tő prog ram” 12–14 éves ta nu lók szá má ra, amely
Tö rök szent mik ló son, a Beth len úti Ál ta lá nos Is ko lá ban in dult meg 1987 szep-
 tem be ré ben (Ba logh–Nagy 1991). Az ének-ze ne ta go za tos is ko la tan tes tü le te
ak kor már év ti ze des ta pasz ta la tok kal ren del ke zett a te het ség fej lesz tés e spe ciá lis
te rü le tén, azon ban érez ték eb ben az egy ol da lú sá got. En nek kö vet kez té ben Nagy
Kál mán igaz ga tó ve ze té sé vel ki dol goz tak egy ter ve ze tet, amely – kí sér let kép pen
– a Kos suth La jos Tu do mány egye tem Pe da gó giai-Pszi cho ló giai Tan szé ke köz re -
mű kö dé sé vel ke rült be ve ze tés re.

Ahogy azt már előbb rö vi den je lez tük, az el sőd le ges cél a gyer me kek ké pes sé -
gei nek fel tá rá sa és in ten zív fej lesz té se volt – ke res ve a ha té kony pe da gó giai esz-
 kö zö ket. Eb ben fon tos szem pont az ál ta lá nos in tel lek tuá lis ké pes sé gek és a 
spe ciá lis ké pes sé gek pár hu za mos fej lesz té se. Ugyanak kor kiemelt ré sze a cél ki -
tű zés nek a sze mé lyi ség fej lesz tés (pl. mo ti vá ció, önis me ret, al kal maz ko dás, mo-
 ra li tás, vi sel ke dés kul tú ra stb.) is, egyetért ve az zal a né zet tel, hogy fej lett sze mé -
lyi ség nél kül ne he zen kép zel he tő el a te het ség ki bon ta koz ta tá sa (vö. Gefferth
1988).

A ta nu lók dél előt ti és dél utá ni fog lal ko zá sai szer ves egy sé get al kot tak. El sőd -
le ges feladat volt a tan ter vi kö ve tel mé nyek mi nél ma ga sabb szin tű tel je sí té se,
ugyanak kor aho gyan a gyer me kek ké pes sé gei tel je sít mé nyük ben meg mu tat koz -
tak, le he tő ség nyílt te het sé gük to váb bi ki bon ta koz ta tá sá ra kü lön fog lal ko zá so -
kon. A dél előt ti fog lal ko zá sok az ál ta lá nos is ko lai óra terv vel össz hang ban foly-
 tak, dél után azon ban – a te het ség gon do zás cél jai nak meg fe le lően – spe ciá lis
blok kok ban folyt a mun ka.

A dél utá ni sáv ban spe ciá lis blok kok ban fo lyó gaz da gí tó prog ra mok ad tak ke-
 re tet a te het ség gon do zás ra, ezek a kö vet ke zők vol tak:
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• anya nyelv,
• ma te ma ti ka,
• ter mé szet tu do mány,
• rajz-esz té ti ka,
• ének-ze ne esz té ti ka,
• né met nyelv, an gol nyelv, orosz nyelv, la tin nyelv
• szá mí tás tech ni ka, 
• min den na pos test ne ve lés,
• kom mu ni ká ció- és önis me ret-fej lesz tés,
• ta nu lá si stra té giák, tech ni kák fej lesz té se.

Míg dél előtt együtt dol goz tak a ta nu lók a tan órá kon, ad dig dél után már bon-
 tott cso por tok ban folyt a mun ka. Itt a felada to kat diffe ren ciál tan kap ták, s ez
több célt is szol gált: így le he tő ség nyí lik a tan órai anyag el mé lyí té sé re, gya kor lás -
ra, fel dol go zá si kész sé geik fej lesz té sé re, az adott szak te rü let irán ti ér dek lő dés
fel kel té sé re, il let ve az egyé ni ér dek lő dés el mé lyí té sé re, a pe da gó gus és gyer mek
kö zöt ti sze mé lye sebb kap cso lat ré vén a ta nu lói sze mé lyi ség fej lesz té se spe ciá lis
felada tai nak tel je sí té sé re, a gyerekközpontú lég kör meg te rem té sé re és fenn tar tá -
sá ra, a „la zí tó” prog ra mok pe dig biz to sít ják a ta nu lók ér zel mi fel töl tő dé sét.

Az előbb is mer te tett „el ső ma gyaror szá gi komp lex prog ram” az el múlt két
év ti zed ben sok kö ve tő re ta lált itt hon és kül föl dön, ma is je len tős szá mú ál ta lá -
nos is ko la dol go zik ez zel a komp lex te het ség gon do zó rend szer rel, ter mé sze te sen
az in téz mény adott sá gai hoz iga zít va azt. Ezek a ma is ha té ko nyan mű kö dő prog-
 ra mok össz hang ban van nak a kül föl dön ta lál ha tó leg kor sze rűbb komp lex prog-
 ra mok kal (vö. Ba logh–Koncz 2008).

6.3. Ha tás vizs gá lat a prog ra mok ered mé nyes sé gé ről, vizs gá la ti esz köz 
a ze nei ké pes sé gek mé ré sé re

A ha tás vizs gá lat cél ja a ter ve zett és meg va ló sult ered mé nyek össze ha son lí tá sa, a
prog ram si ke res sé gé nek fel tá rá sa, jö vő be ni ter vek meg fo gal ma zá sa. En nek ki-
ala kult rend sze ré ben (bő veb ben: Ba logh 2004) a mo ti vá ciós té nye zők, egyes sze-
 mé lyi ség jel lem zők, a ta nu lá si stra té gia, az in tel li gen cia mé ré se mel lett az „erős
ol dal”, ese tünk ben a ze nei ké pes sé gek fej lő dé sét is nyo mon kell kö vet ni. 

A ko ráb ban be mu ta tott el vi ala pok ra, ké pes ség struk tú rá ra épí tett (lásd 2.1.2,
2.3.2. fe je ze tek) feladat rend szert mu tat juk be a kö vet ke zők ben. A kül föl dön ki-
 dol go zott ze nei tesz tek kel szem ben e mé rő esz köz a ma gyar ze nei ne ve lés szem-
 pont já ból re le váns per cep ciós és rep ro duk ciós ké pes sé gek vizs gá la tá ra, eze ken
ke resz tül pe dig a ze nei kog ni tív szín vo nal ér té ke lé sé re al kal mas. (E he lyen csak
a feladat la pok köz lé sé re van mód, a to váb bi rész le tek, il let ve a 2–4. osz tá lyo sok
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kö ré ben mért ered mé nyek bő veb ben: Turmezeyné és mtsai 2005a, 2005b; Tur-
mezeyné 2007; Turmezeyné–Ba logh 2009.)

A) Hal lás utá ni felada tok

1. Éne keld vissza la-szótaggal a hal lott hang pá ro kat!

2. Két han got fogsz hal la ni, de az elő ző feladat tól el té rően, most a két hang egy-
 szer re szó lal meg. Éne keld vissza la-szótaggal a hal lott hang kö zö ket!

3. Is mét két egy szer re meg szó la ló han got fogsz hal la ni. Az el hang zás után meg-
ad juk a mé lyebb hang szol mi zált ne vét. Éne keld a két han got szol mi zál va.

4. Éne keld vissza la-szótaggal a hal lott dal la mo kat!

5. Dal lam rész le te ket fogsz hal la ni. Min den mo tí vum egy-egy dal lam el ső fe le.
Ta lálj ki be fe je ző mo tí vu mot, és az el hang zás után foly tasd a dal la mot!

a) b) c)

a) b) c)

a) b) c)

a) b) c)

a) b) c)

mi dó dó
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6. Éne keld vissza szol mi zál va a hal lott dal la mo kat!

7. Fi gyeld meg a kö vet ke ző dal la mok rit mu sát! Az el hang zás után tap sold el a
rit mu sát!

a) b) c) d) e)

szó szó dó dó dó

a) b) c) d) e)

f )

mi
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B) Írás be li felada tok

1. Ha son lítsd össze az egy mást kö ve tő hang pá rok ma gas sá gát! Ál la pítsd meg,
hogy a má sod szor ra fel hang zó két hang azo nos-e az el ső vel, vagy el tér at tól!
Ha azo nos, ak kor az „a”, ha kü lön bö ző, ak kor a „k” be tűt ka ri kázd be!

A) a k �
B) a k �
C) a k �
D) a k �
E) a k �
F) a k �
G) a k �
H) a k �
I) a k �
J) a k �

2. Ha son lítsd össze a pár ba ál lí tott, egy szer re meg szó la ló han go kat! Ha a má-
 sod szor ra hal lott azo nos az el ső vel, ak kor az „a”, ha kü lön bö zik at tól, ak kor a
„k” be tűt ka ri kázd be!

A) a k �
B) a k �
C) a k �
D) a k �
E) a k �
F) a k �
G) a k �
H) a k �
I) a k �
J) a k �

3. Hang pá ro kat fogsz hal la ni. Az el ső hang szol mi zált ne vét a feladat la pon
megad tuk. Ho gyan szol mi zál nád a hang pár má so dik hang ját? Írd a be tű je -
lét a pon tok kal je lölt hely re!

A) lá …… �
B) szó …… �
C) dó …… �
D) mi …… �
E) szó …… �



106
Turmezeyné Heller Eri ka

4. Az egy szer re fel hang zó han gok mé lyebb tag já nak szol mi zált ne vét az aláb bi
so rok ban megad tuk. Ál la pítsd meg a má sik, a ma ga sabb hang szol mi zá ció -
ját, és írd a pon tok kal je lölt hely re!

A) mi …… �
B) dó …… �
C) dó …… �
D) mi …… �
E) szó …… �

5. A fel hang zó hang pá rok el ső hang ját a vo nal rend szer ben el he lyez ve lá tod.
Kot tázd mel lé a hiány zó, má so dik ként meg szó la ló han got!

6. Dal lam pá ro kat fogsz hal la ni. Ál la pítsd meg, hogy az el ső és má so dik dal lam
megegye zik-e, vagy el tér! Ha azo nos, ak kor az „a”, ha kü lön bö ző, ak kor a
„k” be tűt ka ri kázd be!

A) a k �
B) a k �
C) a k �
D) a k �
E) a k �
F) a k �
G) a k �
H) a k �
I) a k �
J) a k �

7. Ha son lítsd össze a hal lott dal la mo kat a kot ta ké pen lát ha tó pár juk kal! Ha
azo nos, ak kor az „a”, ha kü lön bö ző, ak kor a „k” be tűt ka ri kázd be!
A) a k B) a k C) a k

�
�
�

�
�
�

d’ s s
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�
�
�

l m m

D) a k E) a k F) a k

�
�
�

m s l

G) a k H) a k I) a k

�
�
�

l l, m

J) a k K) a k L) a k

�
�

s d

M) a k N) a k
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8. Rö vid dal la mo kat fogsz hal la ni, mindegyi ket há rom szor egy más után. Kot-
 tázd a dal la mo kat az aláb bi so rok ba, a megadott kez dő hang ról in dul va!
A dal la mok rit mu sát se gít ség kép pen a kot ta sor fö lött lát ha tod!

9. Ha son lítsd össze az el hang zó dal lam pá rok rit mu sát! Ha azo nos, ak kor az
„a”, ha kü lön bö ző, ak kor a „k” be tűt ka ri kázd be!

A) a k �
B) a k �
C) a k �
D) a k �
E) a k �
F) a k �
G) a k �
H) a k �
I) a k �
J) a k �

10. Ha son lítsd össze a fel hang zó dal lam pá rok rit mu sát a kot ta ké pen lát ha tó -
val! Ha azo nos, ak kor az „a”, ha kü lön bö ző, ak kor a „k” be tűt ka ri kázd be!

s s m

m

A) a k B) a k C) a k D) a k

�
�
�
�
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11. Írd az aláb bi üte mek be a fel hang zó dal la mok rit mu sát! Min den dal lam
há rom szor hang zik el. A dik tá lást megelő ző ko po gás a mé rőt jel zi.

E) a k F) a k G) a k H) a k
�
�
�
�

I) a k J) a k K) a k L) a k
�
�
�
�

M) a k N) a k

�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
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12. Ha son lítsd össze a kö vet ke ző hang zat pá ro kat! Ha azo nos, ak kor az „a”, ha
kü lön bö ző, ak kor a „k” be tűt ka ri kázd be!

A) a k �
B) a k �
C) a k �
D) a k �
E) a k �
F) a k �
G) a k �
H) a k �
I) a k �
J) a k �

13. A kö vet ke ző ze nei rész le te ket két szer fo god hal la ni. Ha son lítsd össze a két
előadás tem pó ját! Ál la pítsd meg, hogy a má so dik előadás tem pó ja azo-
 nos-e az el ső vel, gyor sabb vagy las sabb an nál! Ha a má so dik el hang zás azo-
 nos tem pó ban szólt az el ső vel, ak kor az „a”, ha gyor sabb volt, ak kor a „gy”,
ha pe dig las sabb, ak kor az „l” be tűt ka ri kázd be!

A) a gy l �
B) a gy l �
C) a gy l �
D) a gy l �
E) a gy l �
F) a gy l �

14. A kö vet ke ző ze nei rész le te ket két szer fo god hal la ni. Most a két előadás
hang erős sé gét ha son lítsd össze! Ál la pítsd meg, hogy a má so dik előadás
hang ere je azo nos-e az el ső vel, hal kabb vagy han go sabb an nál! Ha a má so -
dik el hang zás azo nos hang ere jű az el ső vel, ak kor az „a”, ha hal kabb volt, ak -
kor „h”, ha pe dig erő sebb, ak kor az „e” be tűt ka ri kázd be!

A) a h e �
B) a h e �
C) a h e �
D) a h e �
E) a h e �
F) a h e �
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15. A kö vet ke ző ze nei rész le te ket két szer fo god hal la ni. Fi gyeld meg, hogy
ugyanazon a hang sze ren szó lal-e meg a két előadás! Ha a két hang szer
azo nos, ak kor az „a”, ha kü lön bö ző, ak kor a „k” be tűt ka ri kázd be!

A) a k �
B) a k �
C) a k �
D) a k �
E) a k �
F) a k �

16. Kü lön bö ző dal la mo kat ál lí tot tunk pár ba. Fi gyeld meg, hogy ugyanaz a
hang szer szó lal tat ja-e meg a két-két dal la mot! Ha azo nos, ak kor az „a”, ha
kü lön bö ző, ak kor a „k” be tűt ka ri kázd be!

A) a k �
B) a k �
C) a k �
D) a k �
E) a k �
F) a k �

17. Ál la pítsd meg, hogy hány hang szer szól együtt a kö vet ke ző ze nei rész le tek -
ben! A hang sze rek szá mát írd a pon to zott hely re!

A) …… �
B) …… �
C) …… �
D) …… �
E) …… �
F) …… �
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18.Írd a kot ta alá a han gok szol mi zált ne veit a megadott kez dő hang ról in dul -
va!

19. Kot tázd a vo nal rend szer be a so rok alat ti be tű kot tás dal la mo kat, az adott
rit mus sal!

�
�

�
�

�
�

�
�

�

s 1 s m m d r d l,

s s

s m

s m r d l, m r d s, l,

m f m r d t, l,
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20. Ta lálj ki rit mu so kat a ket tes ütem nek meg fe le lően, és írd be az aláb bi tég-
 la la pok ba! Bár mi lyen rit mus ér té ket fel hasz nál hatsz, de 3 kü lön bö ző üte met
írj megol dás ként!

Az aláb bi két tég la lap ba 1-1 négyes üte met írj!

21. Ta gold üte mek re az aláb bi rit mus so ro kat, azaz húzd meg a hiány zó ütem-
 vo na la kat!

�
�
�

�
�

�
�
�
�
�
�
�
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C) Szóbeli felada tok

1. Éne keld szol mi zál va az aláb bi lé pé se ket!
a) szó-mi b) szó-lá c) mi-dó d) lá-mi e) szó-ré

2. Éne keld el szol mi zál va az aláb bi dal la mo kat!

3. Tap sold el az aláb bi rit mu so kat!

a) b)

s l ss m s l s d mm s m r mr d d

l s l m r m d l, dd s, d r m r d

s f m f s s s f m r d d l, t, d t, l, m r d t, l, l,

c) d)

e) f )

a) b)

c) d)

e) f )

g) h)
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