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DOBSZAY LÁSZLÓ: A HANGOK VILÁGA II. KÖTET
ÁTDOLGOZOTT KIADÁSÁRÓL
Szolfézskönyv zeneiskolásoknak 2.

Dobszay László tankönyvcsaládja – A hangok világa – több mint 50 éve jelent meg.
Ma már a 21. század gyermekeit tanítjuk. Digitalizált világban élünk, a digitális fejlődés
hatással van mindannyiunkra. Új értékrendek és motivációs rendszerek alakultak, alakulnak
ki, melyek megváltoztatják a gyermek személyiségét, és viszonyát is az oktatáshoz. Ez a
tanítás metodikai kultúrájában és a tananyag kiválasztásában elkerülhetetlenül új szemléletet,
új közlési módot és megújult tanári hozzáállást kíván.
Az eredeti hangok világa tankönyvsorozat módszertani alapelvei, és maga a tananyag zenei
anyaga olyan értékrendet képvisel, melyet lehetetlen felülmúlni, alapvetően nem szükséges
megváltoztatni. Az átdolgozott tankönyv megtartotta ezen értékeket, és e mellett alkalmassá
tette a tankönyv használatát a mai kor követelményeihez.
Változtatást tartottunk szükségesnek a következő területeken:
1.
2.
3.
4.
5.

1

a könyv szerkezete,
a gyakorló anyag bővítése,
a zenei anyag témaköreinek aránya és mennyisége,
metodikai megvalósítás,
a formai megjelenés.
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A felsorolt változtatások a tankönyvben természetesen nem különülnek el egymástól,
összefüggenek, egymásra épülnek.
(1.) A tankönyv a múlt évben megjelent, átdolgozott I. kötet felépítését követi.
Két részből áll. Mindkét rész három „évszak”-ra tagolódik: Ősz, Tél, Tavasz.
Minden évszak először népzenei, majd műzenei anyaggal foglalkozik.
A tankönyv I. részében az előző évben tanultak alapos ismétlése, és néhány – a még régi
stílusú népdalokhoz kapcsolható – zenei ismeret megtanulása után a növendékek lépésrőllépésre megismerkedhetnek az új stílusú pentaton (vendéghangos pentaton), eol,
összhangzatos és dallamos moll, továbbá dúr hangsorú népdalokkal. Ezekhez illesztve
közlünk
olvasó
példákat,
különböző
készségfejlesztő
gyakorló
feladatokat
(dallamfordulatok, ritmus, hangsor, hangköz, hangzat, diktálás, rögtönzés), valamint
megfigyeltetjük kapcsolódó ismeretanyagokat.
A népdalok a sorszerkezet rendje alapján követik egymást, fokozatosan megmutatva
felépítésük, mondanivalójuk szépségét. Nehézségük szerint hol hallás után, hol kottáról
tanulhatják meg a növendékek. Bemutatja a könyv a különböző alkalmakkor megszólaló
dalokat, figyelmet fordítva a szövegértésre és a tanult népdalok fontos jellemzőinek
meghatározására.
A népdalok szinte kivétel nélkül több versszakkal jelennek meg, ezzel teljesedik ki
mondanivalójuk, így szolgálják a zenei élmény megteremtését, elmélyítését. Reméljük, hogy
ez a megközelítési mód hozzásegíti a növendékeket a népdalok átélt, értő szeretetéhez.

Gondot fordítottunk arra, hogy növendékeink a népzene által ihletett művekből – így Bartók
Béla és Kodály Zoltán ideillő darabjaiból – néhányat az órai feldolgozás mellett
zenehallgatással is megismerjenek.

A népdalok zenei anyaga után minden „évszak”-nál folyamatosan helyet kaptak a műzenei –
első sorban barokk, valamint klasszikus stílusból válogatott – idézetek – melyeket
hangnemek szerint csoportosítottuk.
E művek élményszerű éneklése, feldolgozása – és az ezekhez kapcsolódó gyakorlási anyag –
a formai-, hangnemi ismeretet, a kottaolvasás gyakorlását, és az abszolút rendszerben való
jártasság elmélyítését szolgálja. Nagyrészüket a hangszeres órák repertoárjából válogattuk.
Erősíteni kívántuk a hangszertanulás és a szolfézs kapcsolatát, megteremtve a kölcsönös
elmélyülés lehetőségét.

A tankönyv II. része elsősorban gyakorló- és készségfejlesztő feladatokat tartalmaz.
Minden egyes évszak ebben a részben is népzenei és műzenei részre tagolódik.
(2.) A tankönyv átdolgozásánál alapvető elképzelésünk volt, hogy bővítsük és változatossá
tegyük a gyakorlófeladatokat.
Bővítettük a ritmusfeladatokat (ritmus megszólaltatása kottaképről, és ritmus kiegészítése,
vagy önálló ritmussorok megfogalmazása).

Nagy gondot fordítottunk a hallásfejlesztésre. A hangközöket, hármashangzatokat az
azonosítás, felépítés, és a hallás utáni felismerés hármas egységében gyakoroltatjuk.

A zenei írást elsősorban dallamkiegészítő feladatokkal, keretes formában végeztetjük.

Dallamkiegészítési feladat a népzenei részben

Dallamkiegészítési feladat a műzenei részben

Az olvasáshoz kiemelten ajánljuk az „okos kottaolvasás” Dobszay Tanár Úr által
összeállított feladatait.
A ritmus nélkül jelzett hangok mind szolmizálással, mind ABC-s nevekkel jól énekelhetők.
Nagyszerűen irányítják a növendéket az átfogó olvasás és gondolkodás felé.
A következetes gyakorlással megteremthetjük azt a tudásalapot, mellyel növendékeink
képessé válnak a megismert zenei jelenségek, formai egységek rögtönzésére is.
Az improvizációs készség megalapozásához különböző feladatok gyakorlásával
hozzásegítjük a növendékeket a „zenei emlékképek” elraktározásához. Szeretnénk aláhúzni,
hogy a zenei jelenségek ilyesfajta „tárháza”, a zenei emlékképek rögzítése és „előhívása”
nagyban segíti a zenei írás-olvasás fejlődését is
Az improvizáció a záró hangok rögtönzésével kezdődik, majd lépésről-lépésre elér a végső
célhoz: egy-egy egyszerű népdalforma, vagy egy-egy nyitott-zárt zenei gondolat önálló
megfogalmazásához. Remélhetőleg ezzel eloszlatjuk azt a félelmet vagy idegenkedést, ami
eddig az improvizációs feladatok irányában megmutatkozott.
(3.) A II. részben bővítettük a műzenei anyagot.
A műzenei szemelvények tanítása régóta elvárása a zeneiskolai szolfézstanításnak. Úgy
gondoljuk, hogy az órák munkája a bőséges anyagválasztási lehetőséggel jobban kapcsolódik
a hangszeres tanulmányok zenei anyagához. A növendékek a művek (zenemű részletek)
megszólaltatásával vagy aktív meghallgatásával olyan élménnyel gazdagodhatnak, mely a
legfogékonyabb korban alakítja az „értő” zenei szemléletet.
(4.) A tankönyv metodikai szemlélete és tartalma kiemelten megerősíti Dobszay Tanár Úr
törekvését, hogy a növendékek a zenei anyag helyes megszólaltatása mellett elsősorban
„saját felfedezéseikkel”, lépésről-lépésre ismerjék meg a népdalok, illetve a műzenei
szemelvények felépítését, zenei világát. Lássák és hallják, hogyan bontakozik ki egy-egy
motívum, hogyan alakul ki a részekből az egész, milyen rejtett apró szépségeket lehet
felismerni a népdalokban, műzenei szemelvényekben. Mindez felfedező, motivált örömteli
munkát, és zenei élményt jelentsen számukra mind csoportosan, mind egyénileg.

A zenei ismeretek megfigyeltetése mindig zenei környezetben, aktív megszólaltatással
történik. A jelenségek kiemelése, gyakorlása, más környezetbe helyezése, alapos
megismerése, „újra alkotása” szisztematikus munkával, fokozatosan épül fel.
Minden gyakorlat-, illetve készségfejlesztési feladat „indító gondolatokat” fogalmaz meg, és
mindig kiemelten foglalkozik a tovább haladáshoz szükséges legfontosabb elemekkel. Egyegy népdalt, zeneműrészletet sokféle megközelítési módon lehet tanítani.
A tankönyv mindkét részében jól követhető az út, hogy honnan hova szeretnénk eljutni.
Tudnia kell a tanárnak, hogy éppen azon az órán, éppen abban a műben mi a legfontosabb,
melyik az a zenei feladat, melyre a következőkben építhet, ami megtorpanás nélkül vezet
tovább a zene egészének helyes, stílusos megszólalása, megismerése felé.
Az ismeretek, zenei jelenségek gyakorlása változatos, tartalmaz néhány bevált tanári ötletet
is.
Módszeresen törekszik arra, hogy sokat „visszakérdezzen,” ismételjen, és a növendékekkel
más-más szempontok szerint is feldolgoztassa a tanult anyagot.
Átdolgozási munkánkban végig arra törekedtünk, hogy a szolfézs órákon is elsődleges
legyen a szép, stílusos zenei megszólaltatás. Ezért kerüljük a művek állandó, mechanikus
szolmizációs énekeltetését. A művek első olvasáshoz még szükségesnek tartjuk a
szolmizációt, de az élményszerű megszólaltatáshoz már nem érezzük helyesnek. Nagyon sok
jó gyakorlat van a kötetben, melyekben a szolmizálást, és az ABC-s névvel történő éneklést
megfelelően gyakorolhatják a növendékek.
A Tankönyv tanítási és gyakorlási anyagának I. és II. részre bontásánál néhány kivételes
megoldást is alkalmaztunk. Változatlanul egymás mellett hagytunk zenei anyagot és a hozzá
kapcsolódó – Dobszay Tanár Úr által elképzelt – gyakorlási módokat. Ezek olyan
természetesen, annyira szorosan összefüggenek, hogy nem volt értelme, hogy a gyakorló
feladatok a II. részbe kerüljenek.
Ugyancsak rendhagyó módon, a II. részben kaptak helyet a tankönyv megjelenése óta
megváltozott tantervi követelményeknek megfelelő új ismeretanyagok is.
A zenei és hallási ismeretek „mérésére” összefoglaló feladatokat közlünk.
A „Törd a fejed!” címmel megjelenő sorozat elsősorban több kisebb növendék-csoport
számára készült azzal a gondolattal, hogy a kevésbé ügyes és nagyon ügyes gyerekek együtt
dolgozzanak egy-egy csoportban, így segítsék egymás tudásának kiegészítését, fejlődését. Jó
visszajelzés ez a tanárnak és a diáknak az addig elsajátított anyag tudásszintjéről.

Tanév végi szintfelmérő feladatnak szántuk az I. rész végén megjelenő dallamkiegészítési
feladatokat. A növendékek jártassági szintjét szeretnénk megismerni a népdal- és műzenei
formák kiegészítésében.

Az év végi összefoglaló rész a könyv végén található. A témaköröket csoportonként
rendeztük táblázatokba.
Az I. és II. rész tanítása, tanulása párhuzamos munkát kíván.
Az első rész zenei anyaga mellett számok jelölik a második részben megtalálható kapcsolódó
gyakorlási vagy kiegészítő anyagát.
(5.) A tankönyv megjelenésében is korszerűsödött
A színek világa, a nagyobb méretű kották, a színes illusztrációk, a megértést segítő ábrák
mind-mind vonzóbbá teszik a tankönyvet a növendékek számára.

Zenei kisszótár - Tartalomjegyzék
Összeállítottuk a növendékek (és az érdeklődő szülők) számára a tankönyv végén a második
évfolyamban előforduló új zenei fogalmak jelentését. Segítségül megadjuk a tankönyv
oldalszámát is, ahol a fogalom szerepelt, így visszalapozva, a zeneművet újra felidézve
rögződhet a megfogalmazás.
A Tartalomjegyzékben feltűntettük a népdalok gyűjtőit, a gyűjtés idejét, valamint a műzenei
jegyzékszámokat is.
A tananyag digitális feldolgozása
A tankönyv teljes terjedelmében, a hallásgyakorlatokkal és a dallamkiegészítési feladatokkal,
valamint a zenehallgatási anyaggal együtt elérhető digitális formában is.
A növendékek számára készült digitális tananyag tartalmazza a hallásgyakorlatokat. Az
írásbeli feladatok nagy részét online oldhatják meg. A feladatok helyes megoldását az
ellenőrző sáv jelzi számukra. A további gyakorlásokat a feladatok alatt közölt kis piros
számokra kattintva lehet elérni.
A digitális lehetőség tartalmazza továbbá a zenehallgatási anyagot is Reméljük, hogy ez
nagyban motiválja majd a növendékek otthoni munkáját.
A tartalomjegyzékben egy kék színű szem jelzi azokat a feladatokat, amelyekbe be lehet
tekinteni a kód megvásárlása nélkül is. Ilyen feladatok például a következők:
I.részből: https://digikotta.emb.hu/view/1630629736
II.részből: https://digikotta.emb.hu/view/1630629835

Az Útmutató
A tanárok számára készült digitális tankönyv tartalmazza a Tanári útmutatót, melyben a
példák feldolgozásához kívánunk ötletet, segítséget adni. Kattintással el lehet érni a
feladatokhoz tartozó javaslatokat.
A tankönyv szerkezetének, zenei tartalmának, általános módszertani kérdéseinek
ismertetésén túl minden feladathoz részletes tájékoztatást adunk.
Ezekben visszaidézzük Dobszay Tanár Úr már „klasszikus”-sá vált tanácsait, módszertani
javaslatait is.
Ajánlásaink a mai mindennapos gyakorlatból és tapasztalatokból indulnak ki.

A Dobszay-tankönyvek megújítási munkálatainak gondozásáért köszönetet szeretnénk
mondani az EMB Zeneműkiadónak.
Reméljük, hogy a megjelent átdolgozott kiadás találkozik a szolfézstanárok támogatásával, a
tanári munka szemléletének, tartalmának megújulásával, és megmutatkozik a növendékek
szolfézstanulásának szeretetében és eredményességében is.

