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 Bartók Bélának a zenei neveléssel kapcsolatos nézetei ma is idõszerûek. Breuer 
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 címû cikkét olvasva megtudjuk, 
hogy Bartók a legteljesebb nevelési programját Törökország számára dolgozta ki 1937-
ben, Zenére való nevelés címen. Ebbõl a programból idézek, a fenti cikk szerint: 
 „Fontosabb, de egyben fáradságosabb az aktív foglalkoztatással történõ nevelés. 
Fontosabb, mert sokkal inkább vezethet a zene megérzéséhez, megértéséhez: jobban 
igazodhatnak el azok a zene szövevényeiben, akik saját maguk tudják ezeket a 
szövevényeket a néma kottaírásból hangzó létre kelteni, mint azok, akik csak hallgatni 
tudják a zenét.” Az arab országok zenekultúrájának fejlesztésére kidolgozott 
tervezetben leszögezi: „A tanulók tudják leírni és elolvasni mindazon darabokat, 
amelyeket elõadnak. A tanításban igen nagy szerepet kell adni a parasztzenének.” 
 Mint zeneiskolai zeneelmélet és szolfézs szakos tanár, az évek során azt 
tapasztaltam, hogy a zenei írás-olvasás tanítását csaknem minden tanévben elõlrõl kell 
kezdeni. Különösen az V. és IX. osztályban jelenik meg sok új tanuló, elemi zenei 
ismeretek nélkül, de a többi osztályban is jelentõs a lemorzsolódás, szükségszerûen az 
újakkal történõ pótlás. 
 A dallamtanulás bonyolult feladat. Jelen dallamtár éppen a dallam olvasásához, 
elsajátításához, a hangsorok, hangrendszerek elméletéhez és gyakorlásához kíván 
mindennapi segítséget kínálni, gyermekdalok és népdalok által. Elsõsorban a 
zeneiskolák számára készült; de az egyszerûbb dallamokat az általános iskolai 
oktatásban is lehet használni. A bõséges anyag alkalmas a válogatásra, memorizálásra, 
zenediktálásra, lapról olvasásra, formai elemzésekre, intonációs problémák 
gyakorlására, nemkevésbé a népzenei nyelvezet elemeire épülõ improvizációra. A 
zenelíceumi osztályokban a folklór (mint tantárgy) megszeretését és alapos 
tanulmányozását is szolgálja. 
 Az összeállítás módját az ismert pedagógiai alapelvek vezérelték, különösen az 
egyszerûtõl a bonyolultabb felé haladás és a változatosság elve. Az esztétikai 
szempontok úgy jutottak érvényre, hogy igyekeztem a legépebb, legszebb változatokat 
felkínálni. 
 A 303 dallam a hangkészlet és a hangsorok tanítását célozza elsõsorban, ezért 
ezt a csoportosítást követi: a skandált verstõl a két- és háromhangúságig, innen a négy, 
öt, hathangú rendszereken  keresztül a hétfokú rendszerekig; a csoportok sorrendje 
áttekinthetõ a Zenei mutatóban. Elméleti és gyakorlati vonatkozásban a Jegyzetek és 
módszerbeli javaslatok kívánják segíteni a tanárok és tanulók munkáját. 
 Természetesen, a példatár a ritmusképletek tanítására is bõségesen szolgáltat 
anyagot (a gyakran használt ritmusképletek tanításához egy módszertani segédeszköz 
javaslatot mellékelek Ritmusszavak címen). 
 A kötetben minden dal elõjegyzés nélkül van lejegyezve (kivételt képeznek a 
második diatóniához tartozó dallamok). Felhívom a figyelmet arra, hogy a dallamokat 
(különösen a zeneiskolában) transzponálni is kell, mind írásban, mind lapról 
olvasásban. Ezért a jegyzeteket követõen, A népi hangsorok transzponálása 
elõjegyzéssel címen, táblázat és néhány javaslat található, az elsõ diatonikus rendszer 
hétfokú hangsorait példázó dallamok transzponálásához, érintve a pentatónia és a 
második diatónia  transzponálásának kérdését is. 
 Ez a dallamtár csak úgy lesz hasznos, ha sok tanár és tanuló kezébe eljut, akik 
nem fogják sajnálni a tanulmányozására fordított idõt. Ugyanis a zenei írás-olvasás 
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tanításában az élõ zenének kell elsõdleges szerepet juttatni, legyen az népzenei (ezzel 
jó kezdeni) vagy mûzenei anyag; a dallamok elsajátítását követheti az „elmélkedés”; a 
mesterséges szolfézsek csak kiegészítõ, gyakorló anyagként jöhetnek számításba. 
Ebbõl a lehetséges anyagból a dallamtár a népzenei részt kínálja, amit a zeneiskolai 
szolfézs példatárak leginkább elhanyagolnak.  
 A válogatás és szerkesztés folyamatát dr. Szenik Ilona irányította. Részemrõl 
illesse mélységes tisztelet és hála. 




