
EMLÉKEZTETŐ 
amely készült a Magyar Szimfonikus Zenekarok 2. edukációs konferenciáján, 2017. november 14-én a 

Budapest Music Centerben 
 

A résztvevők:  

Lebanov József főosztályvezető EMMI Köznevelési Államtitkárság; Hajós Dauner Zsófia 
referens - EMMI Kultúráért Felelős Államtitkárság;  dr. Csépe Valéria miniszteri biztos 
képviseletében Maróti Emese, az új közoktatásfejlesztési program ének-zene csoportjának 

szakértője; Szamosi Szabolcs igazgató - Filharmónia Magyarország; Csonka András kulturális 
igazgató - Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem; dr. Solymosi Tari Emőke - Művészetelméleti 
Tagozatvezető – MMA, Verebélyi Ákos - Váci Tankerület – igazgató; Mogyorósi Attila - Közép-Pesti 

Tankerület – igazgató, valamint a Magyar Szimfonikus Zenekarok Szövetsége tagszervezeteinek 
igazgatói, művészeti vezetői és szakelőadói. 

 
 
HÁMORI MÁTÉ (ODZ): 
 
Két problémakört emelt ki. 

1. Logisztikai problémák: 
Az iskolák nem tudják legalább 3 órára tehermentesíteni/kiüríteni a tornatermeket 
Technikailag és gazdasági szempontból sem egyszerű a zenekari hangszerek szállításának 
megoldása  

 
2. Kommunikációs problémák: 

Véletlenszerű a zenekarok és pedagógusok kapcsolata 
Nem megfelelő az énektanárok affinitása, a pedagógusok pedig túlterheltségük miatt nem 
kívánnak további terheket felvállalni 

 
HOLLERUNG GÁBOR (BDZ): 
 
Győri és zuglói példák bizonyítják, hogy a koncertlátogatást be lehet építeni a tanrendbe. A mai szülői 
generációnak már nincs motivációja (gyereket koncertre vinni) ezért a pedagógusokon múlik a siker. 
Ugyanakkor a pedagógusok képzettsége  – különösen az énektanárok területén – romló tendenciát 
mutat. Az oktatás jelenlegi mechanizmusa egyre kevésbé alkalmas élmények átadására. 
A szimfonikus zenekaroknak a legnagyobb az eszköztára ahhoz, hogy megfelelő élményekben tudják 
részesíteni a diákokat, ami fontos a mentális egészség szempontjából. A mindennapi éneklés 
technikailag kivitelezhetetlen. 
Össze kellene hangolni a filharmónia Magyarország és a zenekarok tevékenységét, mert számos 
esetben egymást gyengítik.  
Más dimenzióba kell helyezni az ifjúsági hangversenyek támogatását. (NKA és központi költségvetési 
keret) 
 
LENDVAI GYÖRGY (MÁV): 
 
Lényegesen könnyebben teremtenek kapcsolatot az egyházi iskolákkal. Jelenleg kizárólag az 
énektanárok szándékán múlik, hogy szerveznek-e koncertlátogatást, de ez esetleges.  
Lehetséges megoldások: 
Az intézményes kereteket szükséges kialakítani.  



Hasznos lenne az énekórák tömbösítése: négy negyvenöt perces óra és a hozzá tartozó óraközi 
szünetek összevonása esetén egymás utáni négy óra már elegendő egy koncertlátogatásra. 
Székesfehérvári példa: az államtitkár (Sipos Imre) javasolta a tankerületi igazgatóknak, hogy a 
koncertlátogatás elszámolható munkaidő legyen az énektanárok számára. Ettől kezdve rendszeressé 
vált az iskolák koncertlátogatása.  
 További nehézségek: Szervezett koncertlátogatások esetén szükséges a nagyobb befogadóképességű 
termek együttműködése (terembérlet!) 
 
VEREBÉLYI ÁKOS (Váci Tankerület - igazgató): 
A fenti problémák nem csupán a szimfonikus zenekarok részéről fogalmazódtak meg. Szükségesnek 
tartja az ének tananyagot a mai korhoz igazítani. Énektanári diplomával rendelkezik, de 
újragondolásra tartja érdemesnek, hogy a szolmizáció, vagy a népdaléneklés hozza-e közelebb a mai 
gyerekeket a zenéhez. 
 
MOGYORÓSI ATTILA (Közép-Pesti Tankerület) 
Az intézményvezetőket kell meggyőzni. A példák azt igazolják, hogy csak az elindítás nehéz. Ahol 
egyszer megoldották, ott szokássá válik. A gyerekektől (a szülőktől) nem lehet a koncertlátogatásokra 
pénzt kérni. Az iskoláknak viszont van erre megfelelő forrása a szakmai, dologi keretekből. A 
prioritásokat mindig az intézményvezető dönti el, ezért az ő meggyőzésük fontos a kormányzati 
segítség mellett. 
 
dr VÁRADI JUDIT (Debreceni Egyetem, docens) 
 
Az oktatási rendszeren belül a koncertpedagógia fontosságát hangsúlyozza. Nemzetközi kutatások 
szerint a tanuló ifjúság tagjai között a klasszikus zene kedvelése mindössze 3%. Az ifjúság legnagyobb 
része sohasem volt hangversenyen. A kérdőíveken ugyanezek azt is bejelölték, hogy nem is szeretnek 
koncertre járni. Az énektanárok közül sokan azt jelölték be, hogy volna lehetőségük koncertre vinni a 
gyerekeket, de a fegyelmezetlenség miatt nem viszik. Számos énektanár kifogása viszont az volt, hogy 
a koncerteken nem veszik figyelembe az életkori sajátosságokat, időtartamban és 
műsorválasztásban. A koncertre eljutók 63%-a viszont azt jelölte be, hogy számukra nagy élményt 
jelentett a részvétel. Az egyetemisták esetében – akiktől elvárható a magas kulturális attitűd megléte 
– 83% soha nem volt komolyzenei hangversenyen. (A kutatás adatbázisa 8000 főre terjed ki) 
A Nemzeti Alaptantervbe 2012-ben belekerült az a mondat, hogy az ének-zene tanítás része a 
koncertpedagógia. Ezt a fogalmat viszont ma az énektanárok többsége nem tudja értelmezni. A 
koncertpedagógia az élménypedagógia egyik fontos eleme, amelynek lényege, hogy az élőzenei 
koncert, vagyis a művészi tevékenység színhelyén kíván élményt nyújtani. Ahhoz, hogy a diákok 
élőzenei koncertre eljussanak, legfőbb szövetségesnek az énektanárokat kellene tekinteni, viszont a 
jelenlegi képzettségük alapján sem az élményszerű oktatást, sem pedig koncertlátogatás keretében 
az élményszerzést nem tekintik feladatuknak, hiszen ők maguk sem voltak még hangversenyen. 
 
SZAMOSI SZABOLCS  
 
A Filharmónia Magyarország (F.M.) nem tud 50eFt-nál nagyobb összeget fizetni egy nagyzenekari 
koncertért. (!) Problémának látja, hogy az F.M. 600 forintos jegyárral dolgozik, egyes zenekarok a 
saját programjaikat még ennél is olcsóbban kínálják az ifjúság felé. Szerinte a nagyzenekarok 
törekszenek a nagyobb koncerthelyszíneken fellépni, ugyanakkor a kisebb településeken kevésbé. 
Megjegyezte, hogy a F.M. munkatársainak az ország különböző területein más-más a hozzáállásuk, 
ami színvonalbeli különbségeket eredményez. Négy év tapasztalata szerint ez az oka, hogy az ifjúsági 
koncertek általános színvonala nem tudja az általa elképzelt  szintet elérni. Megjegyezte, hogy a 
koncertpedagógia fogalmáról itt hallott először. Szerinte is probléma, hogy megközelítőleg sem érik 
el az összes gyermeket az országban. Fontosnak tartja, hogy ki szólítja meg a gyerekeket a zenekarok 



mellett. Hangsúlyozta, hogy a F.M. számára sem áll rendelkezésre az a számú képzett moderátor, 
amennyire szükség lenne.  
 
 
FARKAS PÁL (Regionális Zenekarok Szövetsége) 
 
Fontosnak tartaná a területek felosztását, az átfedések megszüntetését az ifjúsági hangversenyeket 
adó zenekarok és szervezetek között. Megoldásként az iskolai igazgatók és énektanárok személyes 
megkeresését javasolta. A Váci Szimfonikusok korábban nagyszámú filharmóniai koncerten vett részt 
saját finanszírozásban, de erre már nincs lehetősége az együttesnek. 
 
dr SOLYMOSI TARI EMŐKE (Szent István Szimfonikus Zenekar, MMA) 
 
Zuglóban hat év alatt hetvenezer diáknak adtak 250 előadást, ami mögött – a magas értékek és az 
életkori sajátosságok figyelembe vétele mellett – az összművészeti  (!) jelleg és a vizuális 
megjelenítés dominált. Az alapvető kérdés nem az, hogy a gyerekek milyen tudással, hanem, hogy 
milyen élménnyel távoznak. Az élmények hatására válik igénnyé a koncertlátogatás. Élménydús 
előadás esetén a fegyelmezés sem probléma. Felidézte, hogy kezdetben igen nagy ellenállásba 
ütköztek az iskolaigazgatók részéről koncertlátogatások az elmaradó órák miatt, de ez megszűnt az 
előadások sikere nyomán. Kodály azért bízta a koncepciójának megvalósítását az általános iskolákra, 
mert oda minden gyerek jár. A gyerekeket nem lehet kitenni annak, hogy csak akkor jut el koncertre, 
ha a szülőnek erre van igénye. Kihangsúlyozta, hogy csak a szervezett  koncertlátogatás a megoldás, 
vagyis az a gyerek is jusson el hangversenyre, akit a szülő nem vinne el egyetlen művészeti ág 
előadására sem.   
 
 
MARÓTI EMESE (az új közoktatásfejlesztési program ének-zene csoportjának szakértője)     
 
Hasonló célok mentén működik a dr Csépe Valéria által vezetett csoport. 
Feltette a kérdést, hogy vállalná-e a Szövetség, hogy közvetítő szerepet játsszon az iskolák és a 
zenekarok között. 
(Kovács Géza és Popa Péter válaszaikban biztosították a kérdezőt, hogy a Szövetség örömmel vállal 
ilyen feladatot.) 
 
SZAMOSI SZABOLCS szerint csak a F.M. tudja elérni a kisebb falvakban is a gyerekeket, ennek ellenére 
fontosnak tartja az együttműködést a szimfonikus zenekarokkal. Hangsúlyozta, hogy Magyarországon 
mintegy egymillió gyerek jár iskolába, de ebből a F.M. csak háromszázezret ér el. 
 
MARÓTI EMESE megkérdezte, hogyan lehet még hatékonyabbá tenni a gyermekek megszólítását. 
 
SZAMOSI SZABOLCS az erre jutó források egymilliárd forintra történő növelését nevezte meg 
megoldásként. A korábban említett nehézségek (érdektelenség, logisztikai feladatok, órarend, stb) 
megoldását ő is a központi koordinációban látja. 
 
dr VÁRADI JUDIT 
 
A financiális nehézségek mellett az iskolák támogatását, a koncertre járás igényének megteremtését 
csak „felülről” lehet megoldani. Javasolta, hogy az új nemzeti alaptanterv bővebben foglalkozzon a 
koncertpedagógiával, illetve azzal, hogy hogyan lehet azt beépíteni az ének-zeneoktatásba. 
 
HOLLERUNG GÁBOR 
 



Véleménye szerint, a fent felvázolt problémákat nem lehet központi akarat nélkül megoldani.  
Szembe kell nézni a társadalom mentális problémáival, hogy a gyerekek nem tudnak egymással 
beszélgetni, nem tudnak felszabadultan nevetni. Ebből a szempontból nagyon hiányzik a nem verbális 
művészetek oktatása. A művészetekkel való találkozás lehetőségét nem lehet a tanárok, az 
iskolaigazgatók, vagy a tankerületek vezetőinek a beállítottságára bízni. Az oktatási rendszer részévé 
kell, hogy váljon az intézményesített, szervezett koncertlátogatás. 
 
LEBANOV JÓZSEF (EMMI Oktatásért Felelős Államtitkárság köznevelés-stratégiai főosztályvezető)  
 
Alapvetően egyetért az elhangzottakkal, de úgy érzi, hogy túlzott remények vannak azzal 
kapcsolatban, hogy az elvárásokkal szemben mit lehet megvalósítani. Sok olyan impulzus éri az 
iskolairányítást, ami fókuszba helyez bizonyos feladatokat. (pl. miért nincs minden nap matematika 
óra, vagy a mindennapos testnevelés mellett miért nincsenek délutáni sportszakkörök, stb). 
Úgy látja, hogy nagyon sok múlik az adott pozícióban lévő személyen. Pontosan látják, hogy az 
érzelmi intelligencia fejlesztésében a zeneoktatásnak és a művészetek transzfer hatásának igen nagy 
szerepe van. Ezeket Csépe Valéria is fontosnak tarja. Ezért született az a döntés, hogy a NAT 
összeállítását szakmai tudásbázisra, szakemberekre bízzák. Ennek fontos eleme a jelenség és 
élményalapú oktatás, amelyben az egésznapos iskolai oktatás keretében kell élményt adni a 
tanulóknak. Az hogy ebben a zene megfelelő szerepet kapjon, abban nagy szerepe lehet ennek a 
Szövetségnek. Javasolta, hogy aktívan meg kell jelenni a döntéshozók világában, mert  számos olyan 
döntés születik meg politikai vagy  állami vezetői szinten, ami akkor tud jól kibontakozni, ha 
megfelelő impulzusok érik a döntéshozókat és széleskörű információkkal rendelkeznek. Véleménye 
szerint az ének-zene oktatásnak is meg kell újulnia. 
Folyamatban lévő program alapján 50 millió forintot élménykoncertekre, 130 millió forintot kórusok 
támogatására, további összegeket a magyar zenekultúra támogatására igyekszenek felhasználni. 
Problémaként jelezte az otthoni éneklés hiánya mellett, hogy az óvónők sem tudnak énekelni. 
A köznevelési rendszer előtt álló legfontosabb feladatként a végzettség nélküli korai iskolaelhagyás 
csökkentését jelölte meg, amivel infrastrukturális fejlesztések, digitalizáció, pedagógus továbbképzés 
és tartalomfejlesztés jár. Ugyanakkor valószínűsítette, hogy ha a művészet-, és zenepedagógia, 
valamint a zeneművészet megtalálja azokat az eszközöket és lehetőségeket, amelyekkel ilyen 
irányból hozzá tud járulni a köznevelés ezen céljának eléréséhez, akkor hamarább lehet 
megoldásokat találni, mint csupán csak  azzal, hogy több pénz kellene… Ezzel együtt elismerte, hogy 
címkézett, konkrét célokra megfogalmazott források kellenek. 
Felvázolta az együttműködés lehetőségét abban az esetben, ha a minisztérium kapna olyan 
anyagokat a F.M.-tól, vagy a Szövetségtől, amelyek a tankerületek, vagy az iskolák számára releváns 
információkat tartalmaznak, és amelyekkel érdemes széles körben megismertetni az intézményeket. 
A tömbösített énekórákkal kapcsolatos elképzeléseket érdemesnek tartotta írásban eljuttatni az új 
NAT kidolgozásában résztvevő csoport számára. 


