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A  ZENEI  KÉPESSÉGEK  FEJLŐDÉSE  4  ÉS  8  ÉVES  KOR 
KÖZÖTT 
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*SZTE Vonós Tanszék 

**SZTE Neveléstudományi Intézet 

A zenei képességek vizsgálatára az utóbbi évtizedek hazai zenepedagógiai kutatásai so-
rán viszonylag kevés figyelem irányult. Mindössze két olyan hazai vizsgálatról tudunk, 
amelyek modellalkotásra, illetve saját fejlesztésű mérőeszköz kialakítására törekedtek. 
Az 1990-es évek elején Nagy József vezetésével, Erős Istvánné, Fodor Katalin és Pethő 
István munkájának köszönhetően a zenei alapképesség átfogó vizsgálatára került sor 
(Erős, 1993). A kutatás a 10, 14, 16 éves, illetve a főiskolás korosztály vizsgálatára irá-
nyult. A vizsgálat néhány elemét utólag a három-, illetve a hatéves gyermekekre is kiter-
jesztették, de az ismertetett mérőeszköz és a közölt eredmények főként az említett fel-
sőbb korosztályokra vonatkoznak. Egy közelmúltban lezajlott longitudinális vizsgálat 
(Turmezeyné és Balogh, 2009; Turmezeyné, Máth és Balogh, 2005) kiindulópontja a má-
sodik évfolyamos tanulók vizsgálata volt. Ugyanakkor az óvodáskorú gyermekek, illetve 
az első évfolyamos tanulók zenei képességével kapcsolatosan igen kevés adattal rendel-
kezünk, és e korosztály vizsgálatára alkalmas hazai mérőeszköz sem áll rendelkezé-
sünkre.  

A tanulmányban bemutatott keresztmetszeti vizsgálat során a zenei észleléshez kap-
csolódó képességek korai – négy- és nyolcéves kor közötti – fejlődését tártuk fel közép-
ső csoporttól második osztályig, a kutatásban 657 gyermek vett részt. A saját készítésű 
mérőeszköz alapján nyert adatok elemzésével feltártuk a zenei képességek egyes össze-
tevőinek életkori jellemzőit, megvizsgáltuk ezen összetevők struktúráját. Elemeztük az 
óvodai és a kisiskoláskori zenei nevelés, valamint a családi háttér feltételezhető hatását a 
képességek fejlődésére. Az eredmények ismeretében következtetéseket fogalmaztunk 
meg egyrészt a további kutatások, másrészt a zenei nevelés gyakorlata számára. 

A zenei képességek és fejlődési jellemzőik 

Zenei képességekkel mindannyian rendelkezünk, a zenére való fogékonyság minden 
emberre jellemző, azonban a fogékonyság mértéke egyénenként igen eltérő. „Bőséges 
bizonyítékokkal rendelkezünk arról, hogy a zene éppen olyan természetes az ember szá-
mára, mint a nyelv.” (Shuter-Dyson, 1999. 645. o.). A zenei megismerési folyamat első 
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lépését az akusztikus ingerek érzékelése jelenti. Az utóbbi évtizedek kognitív pszicholó-
giai szemléletű kutatásai a zenei hallásra mint információfeldolgozásra tekintenek. A ze-
nei képesség kognitív képesség: a zenei szekvenciák mentális feldolgozása. Sloboda 
(2005) szerint a zenei képesség lényegét az jelenti, hogy képesek vagyunk értelmet adni 
a zenének. A zenei megismerési folyamat során a hangok fizikai tulajdonságai a zenei 
rendszerek kontextusában képeződnek le; a zenei kognitív sémák a hang fizikai tulajdon-
ságainak megfelelő zenei jelenségek reprezentációi (Turmezeyné, 2010). A fogalom hét-
köznapi és pedagógiai megfelelőjeként „zenei hallásról” van szó. A zenei képességre – a 
tevékenység összetettségéből adódóan – az utóbbi évtizedek kutatásai inkább képesség-
struktúraként tekintenek, az egyes zenei képességeket, fejlődésük folyamatát állítják kö-
zéppontba.  

A zenei képességek rendszerezésére a 20. század folyamán több modell született (pl. 
Erős, 1993; Gembris, 2002; Gordon, 1965; Seashore, 1919; Turmezeyné Máth és 
Balogh, 2005; Tyeplov, 1963). A különböző modellek általában a zenei észlelést tekintik 
az összes zenei képesség alapjának. A zenei hang tulajdonságai alapján – sok esetben 
eltérő rendszerezésben – fontosnak tartják a melódia, a ritmus, a harmónia, a hangszín és 
a hangerő észlelésével kapcsolatos képességek vizsgálatát. A zenei tevékenység össze-
tettségét hangsúlyozza Gembris (2002) gyakran hivatkozott modellje, amely megha-
tározó faktorokként az énekes és hangszeres képességek, érzelmi és zenei tapasztalatok, 
valamint a zenespecifikus kognitív folyamatok mellett affektív tényezőket is figyelembe 
vesz, például a motivációt, a zenei preferenciákat, az attitűdöt és az érdeklődést. E 
modellre a zenei kompetencia megfogalmazásaként is tekinthetünk. A zenei képesség-
kutatás története egybefonódik a zenei tehetség kutatásának történetével. A zenei tehet-
ség jellemzőit, feltárásának pszichológiai útjait, fejlesztési lehetőségeit foglalja össze 
Gyarmathy (2002), valamint Turmezeyné és Balogh (2009) munkája.  

A zenei képességek fejlődésében szerepet játszik a környezet, az adottságok, illetve 
az oktatás. Gordon (1971) szerint az adottságok határozzák meg azt a szintet, amit képe-
sek vagyunk elérni, azonban a lehetőségek kiaknázásában nagy szerepet kaphat a kör-
nyezet, illetve a zenei nevelés. Sloboda (1994) az adottságok mellett szintén a környezet, 
valamint az érdeklődés és a motiváció fontosságát hangsúlyozza. Kodálynak egy párizsi 
konferencián híressé vált mondata, mely szerint a gyermek zenei nevelését már az anya 
megszületése előtt kilenc hónappal kell elkezdeni, szintén a szülői ház, a zenei ingerek-
ben gazdag környezet szerepének jelentőségére utal. Ötéves gyermekekkel folytatott ze-
nei fejlesztőkísérletünk eredményei az óvodai fejlesztés jelentőségét igazolják; óvodás-
korban már a készség- és képességfejlődés szempontjából viszonylag rövid idő, három 
hónap alatt a zenei fejlesztés nagymértékben hozzájárulhat a zenei képességeknek az 
adottságokon alapuló minél teljesebb kibontakozásához (Janurik és Józsa, 2012).  

Az utóbbi évtizedek kutatásai azt mutatják, hogy a zenei képességek fejlettsége más 
kognitív területek fejlődésével is összekapcsolódik. Egyre több bizonyítékkal rendelke-
zünk arról, hogy a zenei fejlesztés elősegítheti az eredményesebb iskolai tanulást. 
A vizsgálatok a zenei képességek és az olvasás, az anyanyelvi készségek (Babo, 2004; 
Bultzlaff, 2000; Zanutto, 1997), a matematika (Cheek és Smith, 1998; Gardiner, Fox, 
Knowles és Jeffrey, 1996; Geoghegan és Mitchelmore, 1996; Haley, 2001), valamint az 
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intelligencia (Barkóczi és Pléh, 1977; Laczó, 1985; Schellenberg, 2006) kapcsolatára 
mutatnak rá. 

A zenei észlelés fő területei és korai fejlődése 

A zenei hangok szekvenciális szerveződése a melódia. A hangok dallamként való felfo-
gása három összetevőből áll: egyrészt az egymást követő hangok közötti hangmagasság-
különbségeknek, másrészt a dallamot alkotó hangok mozgásirányának, a dallam kontúr-
jának az észleléséből, harmadrészt a zenei hangok egymáshoz való viszonyának, a zene-
elmélet által leírt szabályszerűségek szerinti szerveződésének, a tonalitásnak az észlelé-
séből (Turmezeyné és Balogh, 2009). Erős (1993) vizsgálata alapján a melódiahallás 
igen korán megmutatkozó képesség. Tízéves korig intenzív fejlődés figyelhető meg. 
Szerkezetében egyrészt az óvodai, iskolai dalanyag jellemző vonásai tükröződnek. Az 
éneklési képesség, a hangi adottságok összefüggést mutatnak a melódiahallás fejlődésé-
vel, továbbá a hallás fejlettségében feltehetően a figyelem és a memória is szerepet kap.  

Az ember a beszédhez hasonlóan a zenei hangok feldolgozása iránt is veleszületetten 
fogékony. Melson és McCall (1970 idézi Dowling, 1999) korai vizsgálatát követően 
számos további kutatás kimutatta, hogy a csecsemők érzékelik a melódia változásait. 
Chang és Trehub (1977) vizsgálatában öthónapos csecsemők egy hat hangot tartalmazó 
dallamban már három félhangnyi változást észrevettek, amennyiben a változások a dal-
lamvonalat is érintették. A világ szinte valamennyi kultúrájában van legalább egy minta, 
amihez a hangmagasság-osztályok szerveződése igazodik, és ami oktávról oktávra ismét-
lődik. A legelterjedtebb mintát a nyugat-európai zenében a dúr-skála szolgáltatja 
(Dowling és Harwood, 1986). Azonban a kultúrák közötti különbségek azt mutatják, 
hogy az ilyen minták nem velünk született módon vannak jelen (Cuddy, Cohen és 
Mewhort, 1981). Trainor és Trehub (1993) kísérlete alapján a csecsemők még bármely 
kultúra hangrendszere iránt egyaránt fogékonyak. 

A nyugati kultúrában felnövekvő gyermekek már egyéves korban ismerősnek érzik a 
dúr és a moll hangrendszert bármiféle fejlesztés nélkül. Különböző kutatások egyetérte-
nek abban, hogy a tonális érzék alakul ki legkésőbb. A dallam észlelésében először a 
kontúrok a meghatározóak, majd egyre pontosabbá válik az egyes hangközök észlelése. 
Később ezek hatására válik ki a rendezőelv, ami a dallam hangjainak hierarchiáját, a to-
nalitást adja (Turmezeyné, Máth és Balogh, 2005). Schwarzer (1997) vizsgálata azt mu-
tatta, hogy az 5–7 éves gyermekek más módon észlelik a dallamot, mint a felnőttek. Míg 
egy dallam felismerésekor a felnőttek figyelmének előterében a dallamvonal áll, addig a 
gyermekek nem tudják a dallam vonalát a hangszíntől, a hangerőtől vagy a tempótól el-
különítetten felidézni. 

A ritmus a zenében két önálló szerveződést mutat, a csoportosítást és a metrumot. A 
csoportosítás során a kisebb egységek nagyobbakba rendeződnek, amelyek még nagyobb 
egységekbe szerveződnek, ily módon egy hierarchikus szerveződés valósul meg. A met-
rum szintén hierarchikus szerveződés, ami a ritmus szabályos lüktetéséből származik 
(Jackendoff és Lerdahl, 2006). A ritmus iránti fogékonyság igen korán, már újszülött 



Janurik Márta és Józsa Krisztián 

78 

korban megnyilvánul. Winkler, Háden, Ladinig, Sziller és Honing (2009) kutatása újszü-
löttek esetében alátámasztja azt a feltételezést, hogy a zenei ütések érzékelése veleszüle-
tett. Műszeres vizsgálatuk igazolta, hogy a rendszeres, egyenletes zenei ütések után, az 
elmaradó ütések esetében várakozás alakult ki az újszülötteknél. Silver és Trainor (2005) 
kísérlete azt igazolta, hogy héthónapos csecsemők számára a mozgás segít a ritmikai 
mintázatok feldolgozásában. „Hallgatjuk a zene dallamát, de érezzük a ritmust” (Silver 
és Trainor, 2005. 1430. o.). Tizenkét hónapos gyermekek zenei ritmikai mintázatokra 
adott válaszai alapján a ritmikai feldolgozás terén is az enkulturáció korai szerepe mutat-
ható meg. Hannon és Trehub (2005) 12 hónapos gyermekeknek a zenei ritmusokra adott 
felnőttszerű – kultúraspecifikus – válaszait mutatták meg. Eredményeik alapján ez az 
időszak különösen érzékeny periódus a ritmikai mintázatoknak különböző kontextusok-
ban történő elsajátítására. Piaget (1997) az időérzék kialakulására tett megállapításai 
szerint az idő tagolására, ami a ritmikai feldolgozás alapfeltétele, másfél éves kora után 
képes a gyermek. Továbbá kétéves kora körül válik lehetővé, hogy a jelen pillanatot el-
határolja a múlttól és a jövőtől. Winkler és munkatársai (2005), valamint Silver és 
Trainor (2005) vizsgálatai alapján a ritmikai fogékonyság korai megjelenésének formái 
ebből a szempontból fontosak lehetnek további kutatások számára. 

Hároméves korban a gyermekek jellemzően csak két különböző hosszúságú értéket 
használnak (Moog, 1968). Erős (1993) szerint a felező értékek észlelését, az 1:2 ritmus-
arányt tekinthetjük a ritmusérzék fejlődésének kezdeteként. Keresztmetszeti vizsgá-
latában tízéves korig gyorsütemű fejlődést tapasztalt, ami 14 éves korra lelassult. 
Turmezeyné és Balogh (2009) vizsgálatában az egymás után felhangzó dallam ritmusbeli 
azonosságának és különbözőségének megállapítása már második osztályban sem okozott 
nehézséget, ám az egymást követő két dallam tempójának összehasonlítása ennél nehe-
zebbnek bizonyult. Ebben a vizsgálatban a ritmustapsolás képességének fejlődése mutat-
ta a legnagyobb előrehaladást a longitudinális vizsgálat három egymást követő évében. 
A szerzők feltételezése alapján a ritmikai tapasztalatok gyarapodása mellett a mozgásko-
ordináció fejlődésének is szerepe lehet a teljesítmény ugrásszerű javulásában.  

Thackray (1969) a ritmuspercepció összetevőinek faktoranalízis-vizsgálata során 
megállapította, hogy a ritmikai struktúrák felfogása, memorizálása és egységes egész-
ként való felfogása, valamint ezek tudatos analizálása alapvető a ritmus észlelésében. 
Gerard és Drake (1990) 5–8 éves gyermekekkel végzett vizsgálatában a hatévesek már 
képesek voltak felfogni és reprodukálni egyszerű ritmikai mintázatokat, azonban a ritmi-
kai hangsúlyok intenzitásbeli különbségeit még a nyolcévesek is ritkán tudták reprodu-
kálni. 

A dinamika és a hangszín észlelése egyben a környezet hangjainak felismerését is je-
lenti, az evolúció során tehát e két képesség fejlettsége a túlélést is szolgálta. Vizsgálatok 
alapján a gyermekek legkorábban 6–12 hónapos korukban képesek a hangszerek hang-
színének eredményes megkülönböztetésére, valamint a képesség négy- és hatéves kor 
között rohamosan fejlődik (Schellberg, 1997). A hangerőhallás fejlődése érési folyamat 
eredménye, az újszülötteknél – a felnőttekkel összehasonlítva – 25–30 decibellel maga-
sabb az a határ, amitől kezdődően a hangokat meghallják (Bredberg, 1985). A gyerme-
kek és a felnőttek hangmagasság-érzékenysége között is különbség van, a hangerővel 
szembeni magasabb ingerküszöb kétéves korra tűnik el. Erős (1993) vizsgálatában a 
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hangszínhallás és a dinamikaérzék már tízéves korban egyaránt magas fejlettséget mutat. 
A hangszín viszonyítása eredményesebb azokban a feladatokban, ahol a zenei anyag vál-
tozatlan marad. A hangszín függetlenítése a dallami és a ritmikai struktúráktól nehezebb, 
a vizsgálatban csak a főiskolások voltak képesek arra, hogy a hangszínt a zenei anyag 
egészéből kiemelve értékeljék (Erős, 1993). Turmezeyné és Balogh (2009) vizsgálatában 
a hangerő észlelése második és negyedik évfolyam között szignifikánsan fejlődött. Vé-
leményük szerint a hangerő-feladatok megoldását nehezíthette a zenei vonatkozású 
(hangosabb-halkabb) fogalomhasználat. 

A harmónia feldolgozásának kialakulásához vezető első megnyilvánulások a kon-
szonancia és a disszonancia megkülönböztetése, illetve a konszonancia preferálása. A 
konszonancia preferálása Zenatti (1993) munkája alapján ötéves korban jelenik meg, 
azonban újabb kutatások szerint sokkal korábbi életkorban, már a csecsemők is előnyben 
részesítik a konszonáns hangközöket a disszonáns hangközökkel szemben (Crowder, 
Reznick és Rosenkrantz, 1991; Schellenberg és Trainor, 1996; Schellenberg és Trehub, 
1996; Trainor, 1997). Trainor és Heinmiller (1998) kísérlete azt is kimutatta, hogy a 
hathónapos csecsemők nagyobb figyelmet tanúsítottak egy Mozart-menüett eredeti ver-
ziója, mint egy disszonáns intervallumokat is tartalmazó változata iránt. Costa-Giomi 
(1994) vizsgálata alapján a négyéves gyermekeknek nehézséget okoz a harmóniák egy-
mástól való megkülönböztetése. Ötéves korban e tekintetben már jobb eredmények szü-
lettek, viszont ha a változó harmóniákat egy dallam kíséreteként kell azonosítani, ez még 
az ötévesek számára megoldhatatlan feladat. A konszonancia- és disszonancia-megkü-
lönböztetés képességének fejlődésében akcelerációt mutattak ki. Zenatti (1993) megis-
mételte Imberty 1969-ben lefolytatott harmóniahallás vizsgálatát, s azt találta, hogy az 
1960-as évek hétéveseinek fejlettségét az 1990-es évek elején már az ötévesek elérték. 
Zenatti szerint ez a fejlődés valószínűleg annak tudható be, hogy a gyermekek a média 
közvetítésével nap mint nap együtt élnek a felnőttek zenéjével. A hazai ének-zene okta-
tásában alsó tagozaton a tananyagnak nem része a harmónia fejlesztése. Turmezeyné és 
Balogh (2009) vizsgálata alapján ennek ellenére csak kevéssel fejletlenebb ez a képesség 
a dallami és a ritmikai képességnél. 

Az empirikus vizsgálat 

A vizsgálat mintája 

A zenei képességvizsgálat egy nagyváros, két kisváros és három falu óvodáiban és 
iskoláiban zajlott. A minta 52%-a óvodás gyermek, 48%-a általános iskolai tanuló. A 
vizsgálatban 198 középső csoportos (99 fiú és 99 lány), 146 nagycsoportos (80 fiú és 66 
lány), valamint 154 első (77 fiú és 77 lány) és 159 második évfolyamos (77 fiú és 82 
lány) tanuló vett részt. A különböző életkorú részminták családi háttere az anya iskolá-
zottsága szerint azonos. 
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Adatfelvétel 

A képességvizsgálat január és február hónapban zajlott. A teszt időtartama fél óra, az 
óvodásokkal a mérés minden esetben egyéni vizsgálat formájában történt, két vagy – 
szükség szerint – három részletben. A vizsgálat vezetője minden alkalommal meggyőző-
dött arról, hogy a gyermekek tisztában vannak-e az azonosság-különbség fogalmával és 
a mérést csak ebben az esetben kezdte el. Mindössze négy gyermek esetében nem volt 
lehetséges a tesztek felvétele.  

Az általános iskolások két részletben oldották meg a tesztet. Az egyik szubteszt (52 
item) CD-ről meghallgatott feladatokból állt. Ennek felvétele – az óvodások egyéni vizs-
gálatával ellentétben – az osztályok két részre bontásával, csoportosan történt. A csopor-
tos adatfelvétel 45 percet vett igénybe. A zeneiképesség-teszt második, éneklési és rit-
mustapsolást tartalmazó feladatainak (33 item) felvétele az iskolások esetében is egyéni 
adatfelvétellel történt.  

Mérőeszköz 

A vizsgálathoz saját mérőeszközt fejlesztettünk. A mérőeszköz megtervezésekor fon-
tos szempontnak tekintettük azt, hogy a teszt egyaránt alkalmas legyen a két óvodás, il-
letve a két iskolás korosztály vizsgálatára. A zenei észleléshez kötődő képességeket – a 
korábbi hazai vizsgálatokhoz hasonlóan – a zenei hangok Moles által definiált dimenziói 
alapján csoportosítottuk. A zenei képességeket vizsgáló feladattípusok meghatározásá-
hoz Erős (1993), illetve Turmezeyné és Balogh (2009) munkáját vettük alapul. E munkák 
alapján a zenei képességek összetevőiként zenei készségeket definiáltunk, ezeket fedtük 
le a mérőeszközünkkel. 

A képességtesztben valamennyi feladat egy-egy zenei készséget mér. A teszt felada-
tait (a zenei készségeket) két szempontrendszer szerint rendszereztük: (1) a dallam-, a 
harmónia-, a ritmus-, a hangszín és a dinamikahallás képességeit vizsgáltuk; (2) 
Turmezeyné, Máth és Balogh (2005) munkája nyomán a zenei észleléshez kötődő kész-
ségeket egy másik szempont szerint is rendszereztük. Megkülönböztettük a zenei képes-
ségek implicit – a felismeréshez, megkülönböztetéshez kapcsolódó – szintjét, valamint 
explicit – produktív vagy reproduktív – szintjét. A zenei észleléshez köthető képességek 
általános fejlettségi mutatóját is meghatároztuk, azaz a vizsgált zenei készségeket egysé-
ges egészként tekintve is megvizsgáltuk. A zenei képességteszt normaorientált mérőesz-
köz, felépítését, a feladatok rendszerét az 1. táblázat mutatja.  

A mérőeszköz feladatait a hallás utáni megkülönböztetés és a hallás utáni reproduk-
ció két területe szerint különítettük el. A teszt első részét a hallás utáni megkülönböztetés 
feladatai alkotják. A hallás utáni megkülönböztetést – a zenei hallás implicit szintjét – 
összesen 52 itemet tartalmazó, CD-n rögzített nyolc feladat segítségével vizsgáltuk. A 
feladatok mindegyike – az ilyen típusú tesztekhez hasonlatosan – az azonosságok, illetve 
a különbségek felismerését kéri. A hallás utáni megkülönböztetés feladatai a követke-
zők: (1) dallam: énekhangon két egymás után felhangzó rövid dallam azonosságának 
vagy különbözőségének eldöntése (7 item); (2) akkordanalízis: azt kell eldönteni, hogy 
hány hangot hallunk egyszerre (6 item); (3) tempóváltozás: zongorán előadott rövid, 
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egyszerű zenei részletek, az ismétléskor azonos vagy megváltozott tempóban (6 item); 
(4) hangközlépések: zongorán megszólaló, két egymást követő fel- vagy lefelé lépő 
hangköz (7 item); (5) ritmus-megkülönböztetés: két egymást követő ritmusképlet hang-
zik el kisdobon (7 item); (6) hangszín: azonos hangszercsaládba tartozó, illetve egymásra 
kissé hasonlító hangszínű, de más hangszercsaládba tartozó különböző hangszerek hang-
jának összehasonlítása (7 item); (7) akkord-megkülönböztetés: egymás után, kis szünet-
tel megszólaló hármashangzatok (7 item); (8) hangerő: egymás után kétszer kis szünettel 
öt zenei idézet szólal meg zongorán azonos vagy különböző hangerővel (5 item).  

1. táblázat. A zenei képességek és a feladatok rendszere 

A zene 
hangok 

dimenziói 

Zene 
 képességek 

Hallás utáni megkülönböz-
tetés (azonosság-különbség) 

Implicit szint 

Hallás utáni reprodukció 
(éneklés és tapsolás) 

Explicit szint 

Melódia dallamhallás 
2 feladat 
7-7 item 

2 feladat 
18 és 7 item 

Harmónia harmóniahallás 
2 feladat 

6 és 7 item 
– 

Ritmus ritmushallás 
2 feladat 

6 és 7 item 
1 feladat 
8 item 

Hangszín hangszínhallás 
1 feladat 
7 item 

– 

Dinamika dinamikahallás 
1 feladat 
5 item 

– 

 
A képességteszt második része a zenei képességek explicit szintjét, a hallás utáni 

reprodukciót vizsgálja. A reproduktív készségek fejlettségét három feladat, a ritmustap-
solás (8 item), a hangközéneklés (18 item) és a dallaméneklés (7 item) feladataival vizs-
gáltuk. Az első résszel ellentétben a vizsgálat nem hangfelvétel segítségével történt, az 
éneklési, illetve a ritmustapsolás feladatokat a vizsgálat vezetője mutatta be. A második 
rész 33 itemet tartalmaz. 

A mérőeszköz reliabilitásmutatói jók (implicit szint: Cronbach-=0,81; explicit 
szint: Cronbach-=0,94; teljes teszt Cronbach-=0,91). A zenei képességek szerinti bon-
tásban a megbízhatóság szintén megfelelő: dallamhallás (Cronbach-=0,91), harmónia-
hallás (Cronbach-=0,70), ritmushallás (Cronbach-=0,81), ugyanakkor a dinamikahal-
lás (Cronbach-=0,44) és a hangszínhallás (Cronbach-=0,52) reliabilitása alacsony. 
Ezeket az értékeket elsősorban a két feladat alacsony itemszámának (öt, illetve hét) tu-
lajdonítjuk.  
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Eredmények és értelmezés 

A dallamhallás fejlődése 

A dallamhallás képességét vizsgáló feladatok közül a legmagasabb fejlettségi 
mutatók a hangköz-megkülönböztetés területén adódtak. A két egymás után megszólaló 
hangköz megkülönböztetését a középső csoportosok átlagosan 50 %p, a nagycsoporto-
sok 52 %p teljesítménnyel oldották meg. Első évfolyamon ennek fejlettsége 58 %p, má-
sodik évfolyamon (63 %p) szignifikánsan magasabb. A legkönnyebb feladatot minden 
korosztály számára az azonosság felismerése jelentette. A legnehezebbnek az egymás 
után felhangzó disszonáns hangközök (k7 és n7) megkülönböztetése bizonyult vala-
mennyi korosztályban. Az egyetlen ellentétes irányba elmozduló párost tartalmazó 
feladatban a változás észlelése az iskolás korosztály számára szignifikánsan könnyebb, 
mint óvodában. Az azonos hangközpárok felismerése, ami vizsgálatunkban a leg-
könnyebb feladattípusnak bizonyult, nem támasztja alá Erős (1993) vizsgálati eredmé-
nyeit. Erős – ötödik évfolyamtól főiskoláig terjedő korosztály – vizsgálatában az azonos 
hangközpárok felismerését jellemezte az alacsonyabb teljesítmény. A két óvodás korosz-
tály bimodális eloszlásgörbéi csaknem megegyeznek, iskoláskorban már inkább nor-
mális eloszlásúak (1. ábra). 

 

 
1. ábra 

A hangköz-megkülönböztetés fejlettségének korosztályonkénti eloszlása 
 

A dallamhallás képességvizsgálatára irányuló másik feladat a dallamok hallás utáni 
megkülönböztetését vizsgálja. A készség átlagos fejlettsége középső csoportban 46 %p, 
második osztályban 52 %p. A varianciaanalízis alapján nem mutatható ki szignifikáns 
fejlődés. A dallamfeladatban két olyan item is van, amelynél nincs szignifikáns fejlődés 
a négy évfolyamot átfogó keresztmetszeti vizsgálatban. Ezek közül az egyik az, amely-
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nek két összehasonlítandó dallama a kezdőhangokban különbözik. A másik, fejlődést 
nem mutató itemnél a változást az jelenti, hogy a második ütem első két hangja – ami az 
első alkalommal g és f hang – a második elénekléskor két azonos fisz hangra módosul.  

A dallam megkülönböztetésének eloszlása az óvodás korosztályban a hangköz-meg-
különböztetéshez hasonló, lapos, széthúzódó eloszlásgörbét mutat. Első osztályban a 
készség fejlődésének stagnálásához hozzájárul, hogy amíg a négy és öt pontot teljesítők 
aránya a nagycsoporthoz képest nem változik, addig a legjobban teljesítők számának lát-
ványos csökkenése következik be. Második évfolyamon tovább emelkedik a három pon-
tot teljesítők aránya. A második évfolyamon megmutatkozó bimodális eloszlás a maga-
sabb fejlettségű tanulók egy elkülönülő csoportját jelzi. Az elkülönülés egy lehetséges 
magyarázata, hogy a jobb adottságokkal rendelkező tanulók a formális oktatás, továbbá 
az életkorral járó kognitív fejlődés következtében nagyobb előrehaladást érnek el. Ösz-
szességében az óvodai és az iskolai fejlesztés hatása a dallam-megkülönböztetés eseté-
ben inkább a közepesen teljesítők számarányának növekedésében mutatkozik meg nagy-
csoportban és az általános iskola első két évfolyamán.  

A dallamhalláshoz kapcsolódó két reproduktív készség közül a hangközéneklésben a 
középső csoportosok mindössze 17 %p átlagteljesítményt nyújtottak. Nagycsoportra a 
fejlettségi mutató csaknem megduplázódik (32 %p), a két óvodás korosztály között szig-
nifikáns a különbség. Az első évfolyam fejlettsége 28 %p, másodikban 36 %p. A közép-
ső és a nagycsoport közötti szignifikáns fejlődést követően első és második évfolyamon 
nem mutatható ki további előrelépés. Két hangköz – a lefelé lépő t5 és a felfelé lépő k2 – 
kivételével valamennyi hangközreprodukció szignifikáns fejlődést mutat az óvodában. A 
legkiemelkedőbb teljesítmény a felfelé lépő kistercre adódott (középső csoport 37 %p; 
nagycsoport 60 %p; első évfolyam 68 %p; második évfolyam 76 %p). Szignifikáns fej-
lődés középső és nagycsoport között figyelhető meg. A lefelé lépő kistercet, ami a gyer-
mekdalok leggyakoribb hangközlépése és a szakirodalom alapján már középső csoport-
ban a legmagasabb teljesítményt mutatja, a dallamreprodukció feladatának során vizsgál-
tuk. Ugyancsak magas teljesítmények jellemzik a lefelé lépő n2-t, melynek átlaga szin-
tén középső és nagycsoport között mutat szignifikáns növekedést. A lefelé lépő t4 szin-
tén magas – második évfolyamon már 60 %p feletti – fejlettséget mutat, továbbá a má-
sodikosok átlaga a lefelé lépő kisszekundnál is 58 %p. Két hangköz reprodukciójánál 
nem következik be fejlődés, ezek a lefelé lépő t5, valamint a fölfelé lépő k2. Az oktáv, 
valamint a k6, n6, k7, n7 pontos éneklése a vizsgált korosztályokban még igen nehéz, ezt 
az alacsony átlageredmények is tükrözik. 

A hangközök reprodukciójának korosztályonkénti eloszlása a hallás utáni megkülön-
böztetés eloszlásgörbéivel ellentétes képet mutat, ami a hangköz- és dallaméneklésnek a 
hallás utáni megkülönböztetés készségeitől teljesen eltérő fejlődésére utal (2. ábra). A 
hangközéneklés-feladatban a legszembetűnőbb a legfeljebb 10 %p teljesítményt elérők 
nagy aránya, főleg középső csoportban; de a hallás utáni megkülönböztetéshez kapcso-
lódó két dallami készséghez mérten a többi korosztályban is feltűnően magas az éneklés-
feladatokban minimálisan teljesítők aránya. Ez azt jelenti, hogy legfeljebb két hangközt 
tudott elfogadhatóan elénekelni a középső csoportosok 46, a nagycsoportosok 22, az első 
évfolyamos tanulók 25, a második évfolyamos tanulók 18%-a. Legfeljebb három-négy 
hangközt tudott elfogadhatóan elénekelni a középső csoportosok 65, a nagycsoportosok 
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45, az elsősök 50 és a másodikosok 35%-a. A 20–50 %p között teljesítő tanulók szám-
aránya meredeken esik. A legjobban teljesítők – 90–100 %p-ot elérők – aránya nagycso-
portban a legmagasabb (9%). 

 

 
2. ábra 

A hangközéneklés fejlettségének korosztályonkénti eloszlása 
 

A dallaméneklés – a hangközénekléshez hasonlóan – óvodáskorban szintén szignifi-
kánsan fejlődik. Míg a középső csoport fejlettsége 24 %p, addig nagycsoportban 36 %p. 
Első évfolyamon a készség fejlettségének szignifikáns visszaesését látjuk. Az elsősök át-
lagosan a feladatoknak csak a 26%-át tudták hibátlanul elénekelni. Nincs kimutatható 
fejlődés a nagycsoport (36 %p) és a második évfolyam (37 %p) között sem. A hangköz-
énekléshez hasonlóan a dallaméneklés fejlettségében is jelentősek az egyéni eltérések. E 
különbségek középső csoportban a legnagyobbak, ahol a szórásértékek magasabbak az 
átlagos fejlettségnél, de valamennyi korosztálynál megfigyelhetőek az átlagot megköze-
lítő szórások. 

A dallaméneklés-feladatok – hangközéneklésnél – magasabb átlageredményei azt 
jelzik, hogy az óvodások egy része számára – a dallaménekléssel összehasonlítva – ne-
hezebb a dallami összefüggésekből, tonalitásból kiragadott hangközök reprodukálása; a 
dallam- és a hangközéneklés készségének fejlettsége csak a második évfolyam végére ér 
el hasonló fejlettséget. A dallamok reprodukciója során a legkönnyebb feladat a kétszer 
egymás után lefelé lépő k3 volt. A középsősöknek 43%-a énekelte el hibátlanul ezt a 
hangközt, felülmúlva ezzel az előző, hangközéneklést vizsgáló feladat fölfelé lépő k3 
37 %p-os eredményét. A második legmagasabb átlagot a fölfelé lépő n2 utáni lefelé lépő 
k3 feladatában kaptuk. A középső csoport 34 %p-os fejlettsége szignifikánsan felülmúlja 
az előző, hangközéneklés-feladatban a felfelé lépő nagy szekundra kapott átlagot. A kö-
zépső csoportosok számára tehát könnyebb volt dallami környezetben, mint önmagában 
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állóan reprodukálni ugyanazt a hangközt. A középső és a nagycsoport között szignifi-
káns fejlődés figyelhető meg egyetlen item kivételével valamennyi feladatban, ezzel 
szemben a nagycsoport és az első évfolyam között több itemnél is szignifikáns a vissza-
esés. A moll skálamenet részletének reprodukálásában még a másodikosok teljesítménye 
is (21 %p) szignifikánsan alacsonyabb a nagycsoporténál (29 %p). A dúr skálarészlet 
reprodukálásakor a nagycsoport (27 %p) és a másodikosok (22 %p) nyújtották a legjobb 
teljesítményt, nincs szignifikáns különbség a két korosztály átlagai között. A középső 
csoport számára szignifikánsan könnyebb volt a moll skálarészlet pontos eléneklése a 
dúr skálával összehasonlítva. A dallaméneklés eloszlásgörbéje hasonlóságot mutat a 
hangközéneklésével: itt is megfigyelhető az erős balra tolódás, a nagyon alacsony telje-
sítményt nyújtók nagy számaránya valamennyi korosztályban.  

A hallás utáni dallam- és hangközéneklés vizsgálata alapján úgy gondoljuk, hogy a 
spontán fejlődés mellett az óvodai nevelés – amiben az éneklés, a dalos játékok, mondó-
kák többnyire fontos szerepet játszanak – hozzájárul ahhoz, hogy a legjobb adottságú 
gyermekek éneklési készségei nagycsoport végére jelentősen fejlődjenek. A dallamének-
lésnél, valamennyi korosztályt összevetve, a legjobban teljesítők aránya nagycsoportban 
a legnagyobb. Addig, amíg a középső csoportosok 6,6%-a ért el 80–100 %p közötti tel-
jesítményt, nagycsoportban ez az arány 15,7%. Első évfolyamon a legjobban teljesítők 
számaránya mindössze 3,9%, második évfolyamon 13,8%. A 100 %p-ot teljesítők ará-
nya mind hangköz-, mind dallaméneklésben a nagycsoportosok között a legnagyobb 
(hangközéneklés: középső csoport 5, nagycsoport 6,2, első évfolyam 3,2, második évfo-
lyam 4,4%; dallaméneklés: középső csoport 2, nagycsoport 6,2, első évfolyam 1,9, má-
sodik évfolyam 5,6%). Az éneklés készségeinek fejlődésbeli megtorpanása valószínűsít-
hetően az óvodából az iskolába történő átlépés szerepet játszik benne. Az iskolában az 
éneklés, a zenei fejlesztés más alapokra helyeződik, lényegesen kisebb hangsúlyt kap, 
mint az óvodában.  

A dallamhallást vizsgáló négy feladat százalékpontban kifejezett átlagteljesítményei 
alapján a hallás utáni megkülönböztetés – a zenei hallás implicit szintjéhez sorolható – 
két feladatában nyújtottak magasabb teljesítményt a középső és a nagycsoportosok, va-
lamint az első és a második évfolyamosok is (3. ábra). A dallamhallás explicit szintjét je-
lentő hallás utáni hangköz- és dallaméneklés fejlettsége jelentősen elmarad az implicit 
szinttől. 

A dallamhallás négy vizsgált összetevőjének négy- és nyolcéves kor közötti fejlődé-
se nem egyenletes. Négy év viszonylatában a hangközéneklés fejlődik a legjelentőseb-
ben, a második évfolyamosok átlaga 20 %p-tal haladja meg a középső csoportban kapott 
értéket (érték). A hangköz-megkülönböztetés fejlődése 13 %p-os, ezzel szemben a dal-
lam-megkülönböztetés nem mutat fejlődést. A dallamhallás képességének 10 %p-os, 
szignifikáns fejlődése figyelhető meg középső és nagycsoport között. A nagycsoport és 
az első évfolyam között nincs fejlődés, majd második évfolyamon ismét mintegy 7 %p-
os szignifikáns fejlődés mutatható ki. A nagycsoport és az általános iskola első évfolya-
ma között a dallamhallás több területén sincs változás, illetve szignifikáns mértékű visz-
szaesés következik be. A jelenség hátterében valószínűsíthetően az áll, hogy az óvodai 
évek után első és második évfolyamon a legtöbb iskolában a zenei fejlesztés háttérbe 
szorul. Az óvodapedagógus beállítottságától függően ugyan kisebb-nagyobb mértékben, 
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de az óvodai nevelésnek mindenképpen részét képezi a zene lehetőségeivel történő fej-
lesztés. Ezzel szemben első-második osztályban az énekórák minimális száma nem teszi 
lehetővé e készségek további fejlesztését. 

 

 

3. ábra 
A dallamhallás készség-összetevőinek fejlődése 

 

A harmóniahallás fejlődése 

A harmóniahallást szimultán megszólaló hangközök, illetve hármashangzatok 
észlelésén keresztül vizsgáltuk, mindkét feladat hallás utáni megkülönböztetésen alapul. 
Az analízisfeladatban a középső csoportosok teljesítménye 44 %p, míg a nagycsoporto-
sok a feladatoknak 48%-át válaszolták meg jól. Első évfolyamon a készség fejlettségé-
nek átlagértéke 55 %p, másodikban már 66 %p (4. ábra). Középső és nagycsoport között 
nem mutatható ki szignifikáns fejlődés, azonban a nagycsoport és az első évfolyam, va-
lamint a két iskolás korosztály között a fejlődés szignifikáns. A legkönnyebben azono-
sítható hang az egymagában megszólaló egyvonalas C volt, valamennyi korosztályban 
90 %p körüli teljesítménnyel. A szimultán megszólaló hangközök közül leginkább a t4 
olvad össze egy hangként valamennyi korosztályban, és a hangköz két hangként történő 
észlelése nem fejlődik a négy év folyamán. A konszonáns hangközök azonosítása első 
évfolyamon 50 %p közeli átlagos teljesítményeket eredményez, míg másodikban 50 %p 
feletti átlagok – a k3 esetében 79 %p – jelzik a készség fejlődését. A disszonáns hangköz 
két hangként történő azonosítása szintén második évfolyamon mutat nagymértékű fejlő-
dést. 

A harmóniahallás vizsgálatára irányuló második feladat – az akkord- vagy hármas-
hangzat-megkülönböztetés – az előbbiekkel szemben egyenetlenebb fejlődést mutat. A 
középső csoportosok (48 %p) és a nagycsoportosok (40 %p) eredménye közötti különb-
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ség szignifikáns. Az első évfolyamos tanulók készségfejlettsége 51 %p, a középső cso-
port és az első osztály között nincs szignifikáns különbség (4. ábra). A készség vala-
mennyi korosztállyal egybevetett szignifikáns mértékű, tényleges fejlődése csak második 
osztályra következik be. A legkönnyebb feladatot ebben az életkorban az azonos akkor-
dok felismerése jelenti. A hármashangzat-hallás kialakulatlanságát figyelhetjük meg; a 
vizsgált életkorban nem tudunk határozottan megnevezni olyan tendenciákat, amelyek a 
változó akkordhangok elhelyezkedésével, helyzetével lennének összefüggésben. Négy 
éven keresztül két feladat nem mutat fejlődést, ezek egyikében moll hármashangzat vál-
tozik disszonáns hangzású akkorddá, illetve szintén moll hármashangzat változik dúr 
hármashangzattá. A dúr hármashangzat moll akkordra változásának észlelése második 
évfolyamig ugyancsak nem fejlődik. A moll akkord – a középső hang felfelé lépése kö-
vetkeztében – dúrra változásának azonosítása ezzel szemben a nagycsoport és az első 
osztály között szignifikánsan fejlődik. A harmóniahallás képessége óvodáskorban nem 
fejlődik, azonban iskoláskorban egyenletes, a középső csoport átlagát második évfolya-
mon csaknem 20%-kal meghaladó fejlődés következik be. 

 

 
4. ábra 

A harmóniahallás készség-összetevőinek fejlődése 
 

A ritmushallás fejlődése 

A ritmushallás képesség fejlettségét három feladattal vizsgáltuk. A hallás utáni meg-
különböztetésen alapul a ritmus-megkülönböztetés, valamint a tempó-összehasonlítás 
feladat. A felsőbb korosztályokban nem megfelelő reliabilitásmutatók miatt a tempó-
megkülönböztetés eredményeit nem elemezzük, a ritmushallás képességének elemzése-
kor nem számolunk ezzel az összetevővel. A ritmushallás képességet vizsgáló harmadik 
feladat, a ritmustapsolás, reprodukciós feladat. 

A ritmus hallás utáni megkülönböztetésének fejlettsége középső csoportban 47 %p, 
nagycsoportban 54 %p. A készség fejlődésében a két korosztály között nincs szignifi-
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káns előrelépés. Jelentős fejlődés első évfolyamon következik be, az első évfolyam átla-
ga a nagycsoporthoz viszonyítva, csaknem 20 %p-tal, szignifikánsan magasabb (72 %p). 
Első és második évfolyam között szintén nincs fejlődés. A feladat itemeinek részletes 
elemzése szerint a két iskolás korosztály fejlettsége 60 és 92 %p között változik, a má-
sodikosok hat itemben is elérik vagy meghaladják a 70 %p-os átlagot. A nyolcadok és 
negyedek váltakozását tartalmazó ritmusképletek azonosításakor a legsikeresebb annak 
az itemnek a megoldása volt, ahol a változás a ritmusképlet első negyedét érintette. Az 
óvodás és iskolás korosztály fejlettsége közötti legnagyobb mértékű szignifikáns különb-
ség a tizenhatodok és nyolcadok kombinációit tartalmazó itemnél mutatható ki. A közép-
ső és nagycsoportosok fejlettsége szinte azonos, 41 és 44 %p, továbbá az első és máso-
dik évfolyam átlagai között is mindössze 1 %p a különbség (71 és 72 %p). A szinkópá-
kat tartalmazó itemben szignifikáns fejlődés csak első és második évfolyam között mu-
tatható ki, az összehasonlításban a másodikosok 80%-a volt sikeres.  

A ritmus hallás utáni megkülönböztetésének eloszlásgörbéje középső és nagycso-
portban három részmintára tagolódik (5. ábra). Nagycsoportban a közepesen teljesítők 
gyarapodása, illetve az alsó harmadba tartozó teljesítmények csökkenése látható. Az első 
évfolyamon bekövetkező hirtelen készségfejlődés hátterében egyrészt a nagyon alacsony 
teljesítményeknek minimálisra csökkenése áll. Másrészt első évfolyamon ismét bimodá-
lis az eloszlás, és a kialakult magas teljesítményű csoportosulásban nagy – 24 és 25% – 
az öt és hat pontot elérők aránya. Második évfolyamon a magasabb teljesítmények gya-
koriságának gyors emelkedése látható. Az eloszlásgörbe hat pontnál éri el a maximumot, 
a második évfolyamos tanulók 32%-a már mindössze egy itemet rontott. 

 

 

5. ábra 
A hallás utáni ritmus-megkülönböztetés fejlettségének korosztályonkénti eloszlása 

 
A hallás utáni ritmusreprodukció középső csoport (20 %p) és nagycsoport (35 %p) 

között szignifikáns fejlődést mutat. Első évfolyamon nincs fejlődés, de a dallamrepro-
dukcióval ellentétben szignifikáns mértékű visszaesés nem következik be. Elsőtől máso-
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dik évfolyamig 11 %p-nyi szignifikáns fejlődés tapasztalható. A magas szórásértékek itt 
is nagy egyéni különbségeket jeleznek. A negyed és a két nyolcad megismétléséből álló 
ritmusképletet a második évfolyamosok 45%-a tudta hibátlanul eltapsolni, míg ez az 
arány középső csoportban mindössze 20%. Az egyik legnehezebben reprodukálható rit-
musképletnek valamennyi korosztályban a szinkópával kezdődő ritmus bizonyult (kö-
zépső csoport 14 %p; nagycsoport 23 %p). Első évfolyamon szignifikáns visszaesés 
(16 %p), majd másodikban szignifikáns fejlődés (26 %p) következik be. Azonban a 
szinkópa még a másodikosok számára is igen nehéz ritmus, mindössze 26%-uk volt ké-
pes a ritmus pontos reprodukciójára. A vizsgált korosztály számára a nyújtott ritmust tar-
talmazó, viszonylag hosszú ritmus eltapsolása szintén nehéz feladat, középső és nagy-
csoportban, valamint első évfolyamon nincs szignifikáns különbség. A ritmusképlet pon-
tos visszaadására még második évfolyamon is a tanulóknak mindössze 29%-a volt képes. 
Szignifikáns fejlődés csak második évfolyamon mutatható ki.  

Várakozásunkhoz képest magasabb átlagokat hozott még középső csoportban is egy 
„pörgő”, negyedenként hangsúlyozható ritmusképlet (középső csoport 21; nagycsoport 
43; első évfolyam 53, második évfolyam 74 %p). A ritmus első két negyedét két tizenha-
todot követő nyolcad adja, majd két nyolcad és egy negyed következik. A gyermekek a 
vizsgálat során láthatóan élvezték a játékos, pörgő ritmust. A középső csoportosok moz-
gáskoordinációja a többség számára még nem teszi lehetővé ennek a viszonylag gyors és 
pontos mozgásokat igénylő ritmusnak az eltapsolását. Ugyanakkor figyelemre méltó, 
hogy egy sokkal egyszerűbb mozgáskoordinációt igénylő – nyolcadokat és negyedeket 
váltakozva szerepeltető – itemben a középsősök az előbbihez hasonló teljesítményt 
(20 %p) értek el. A nagycsoportosok mindössze 29, az elsősök 36, a második évfolya-
mosok 45%-a teljesítette jól az egyszerűbb feladatot. Elképzelhető, hogy a pörgős ritmus 
motiválóbban hatott a gyermekekre, ami pozitívan befolyásolta feladatmegoldásukat is. 

Az egyetlen item, melynek reprodukciójában nem mutatható ki fejlődés négy év vi-
szonylatában sem, egy viszonylag hosszú, két négynegyedes ütem terjedelmű feladat. 
Egyszerű, negyed és nyolcad értékek váltakozásából tevődik össze, mely ritmusképlet 
ráadásul a gyermekek számára akár ismerős is lehet, hiszen az „Ecc-pecc kimehetsz” 
kezdetű népszerű mondóka ritmusa. A gyermekek nem ismerték fel ennek ritmusát, így a 
szöveg nem segíthetett, a rövidtávú memória használatára volt szükség. A középső cso-
port 23, a nagycsoport 34, az első évfolyam 29, a második évfolyam 35 %p-os átlagai 
között szignifikáns a különbség. Az item b feladata a mondóka első felének szótagolva 
történő eltapsolását kéri. Az ilyen típusú feladatokat az óvodában a szótagolás előkészí-
tésére, a beszéd és a mozgáskoordináció összehangolásának segítésére, valamint a 
szerialitás érzékeltetésének céljából végzik, utóbbi az írás előkészítéséhez is hozzájárul. 
A gyermekek általában abba a hibába estek, hogy nem voltak képesek a szótagok szerinti 
tapsolásra, csak a mérőütéseket tapsolták. A gyermekek egy részénél egyáltalán nem „ta-
lálkozott” a szöveg és a tapsolás ritmusa még a mérőütések szintjén sem. A középső 
csoport átlaga ebben a feladatban 31, a nagycsoportosoké 50, elsőben 52, második évfo-
lyamon 63 %p. A varianciaanalízis alapján, ennél a – véleményünk szerint – fontos 
készségnél szignifikáns fejlődés középső csoport és nagycsoport között mutatható ki. A 
két iskolás korosztálynál nincs kimutatható eltérés a tapsolás és szótagolás összehango-
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lása terén annak ellenére, hogy az olvasás tanulásakor egyre inkább tudatosul a szótago-
lás. Azonban e téren egy feladat alapján nem tehetünk általános megállapításokat.  

A hallás utáni ritmusreprodukcióra középső csoportban az alacsony fejlettség jellem-
ző. Középső csoportban a nulla pontot teljesítők aránya 45%, továbbá a készség fejlet-
lenségét még inkább kiemeli az a tény, hogy a középső csoportosok 75%-a legfeljebb két 
ritmust tudott eltapsolni. Nagycsoportban ez az arány már csak 51%, azonban a készség 
fejlődésének megtorpanása következtében a tanulók 52%-a ebbe az alacsony teljesít-
ményt nyújtó alsó harmadba tartozik még első évfolyamon is.  

A ritmushallás képességének mutatóját két készségösszetevő, egy hallás utáni meg-
különböztetést igénylő, valamint egy hallás utáni ritmustapsolást vizsgáló feladat segít-
ségével alakítottuk ki. A dallamhalláshoz hasonlóan, a ritmushallás képességnél is a hal-
lás utáni megkülönböztetés magasabb fejlettsége látható minden korosztályban. A négy 
évfolyamot átfogó keresztmetszeti vizsgálat a ritmushallás egyenletes fejlődését mutatja. 
A középső csoport 40 %p-os fejlettségéhez képest a másodikosok átlaga 25 %p-tal ma-
gasabb. Szignifikáns fejlődés mutatható ki valamennyi korosztály között, és az egyre 
növekvő átlagos fejlettség mellett egyre kisebbek az egyéni különbségek (6. ábra). 

 

 
6. ábra 

A ritmushallás fejlődése korosztályonként 
 

A hangszín- és dinamikahallás fejlődése 

A hangszín- és dinamikahallás közös jellemzője, hogy egyiket sem kezelhetjük tisz-
tán zenei képességként, miután a hangerő és hangszín információtartalmának észlelése 
és értékelése a mindennapi életben is fontos szerepet tölt be. E két, nem kizárólag zenei 
képesség korosztályonkénti fejlettségét közös ábrán tüntettük fel (7. ábra). Középső cso-
portban mindkét képesség magas, 60 %p körüli fejlettséget mutat. Amíg azonban a di-
namikahallás fejlettsége négy év folyamán nem változik, addig a hangszínhallás több 
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mint 20 %p-tal fejlődik. A hangszínhallás szignifikáns fejlődése első és második osztály 
folyamán következik be. A fejlődés hátterében a természetes érési folyamatok mellett 
valószínűsíthetően a zenei ismeretek gyarapodása, a különböző hangszerekkel való meg-
ismerkedés állhat. A hegedű hangját már az óvodások többsége is jól ismeri. Abban az 
itemben, amelyben az összehasonlítandó két dallam mindkétszer a hegedű hangján szó-
lalt meg, a középső csoportosok 76%-a adott jó választ. Szintén magas átlag jellemezi 
már középső csoportban a marimba és a zongora hangszínének megkülönböztetését 
(59%). Az egymás után kétszer felhangzó trombitahang azonosságát a középső csoporto-
sok 73%-a ismeri fel. Ezekben az itemekben az óvodások szignifikánsan alacsonyabb 
teljesítményt nyújtottak. Az orgona és a zongora egymástól nagyon különböző hangszí-
nének felismerésében szignifikáns különbség van az óvodás és az iskolás korosztályok 
között (középső csoport 66; nagycsoport 74; első évfolyam 95; második évfolyam 
93 %p). Még első évfolyamon is a nehezebb feladatok közé tartozott (56 %p) az ebben a 
korosztályban is igen népszerű gitárhang megkülönböztetése a csembaló hangszínétől. 
Hasonló nehézségű feladatnak bizonyult a fuvola és az oboa hangjának megkülönbözte-
tése (51 %p). A legnehezebb feladat a magasabb és a mélyebb hangú dob hangszíne kö-
zötti különbség felismerése volt. Szignifikáns növekedés csak az első és a második évfo-
lyam között figyelhető meg, azonban még a másodikosoknak is mindössze 57%-a oldot-
ta meg helyesen a feladatot. 

 

 
7. ábra 

A hangszín- és a hangerőhallás fejlődése 
 

A zenei képességek implicit és explicit szintjének a fejlődése 

Keresztmetszeti vizsgálatunk eredményei a zenei feldolgozás implicit és explicit 
szintjének eltérő ütemű fejlődését mutatják az egyes korosztályokban (2. táblázat). Az 
implicit szintet tekintve a két óvodás korosztály átlagai között nincs szignifikáns különb-
ség, viszont az első és második évfolyam között igen. Az explicit szint fejlődése az előb-
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biekkel éppen ellentétes tendenciát mutat: amíg a középső csoportosok átlageredménye 
az explicit szinthez tartozó zenei készségeknél mindössze 21%, addig nagycsoportban ez 
az arány 34%. Azonban várakozásunkkal ellentétben az első évfolyamon a fejlődés meg-
torpanása látható, a nagycsoporthoz képest nem mutatható ki további fejlődés. A máso-
dik évfolyamosok 38 %p-os átlagos fejlettsége szintén nem haladja meg szignifikánsan 
az explicit készségek óvodáskori fejlettségének mértékét. A zenei képességek összevont 
fejlettségi mutatója alapján középső és nagycsoportban a fejlődés szignifikáns mértékű, 
majd első évfolyamon a fejlődés megtorpanását figyelhetjük meg (2. táblázat). 

2. táblázat. Az implicit és az explicit szint, valamint a zenei képességek fejlettsége (%p, 
ANOVA) 

Teszt, 
részteszt 

Középső 
csoport 

Nagycsoport 1. évfolyam 2. évfolyam 
L p F p 

Átlag Szórás Átlag Szórás Átlag Szórás Átlag Szórás 

Implicit 
szint 

52 15 53 14 60 12 67 12 4,03 0,01 50,15 0,001 

Explicit 
szint 

21 21 34 27 28 22 38 27 8,65 0,001 19,60 0,001 

ZK 38 12 45 14 46 14 55 16 7,22 0,001 37,61 0,001 

 

A zenei képességek összefüggés-rendszere 

A korrelációszámítás alapján a középső és a nagycsoportban az implicit és az explicit 
szint között nincs szignifikáns kapcsolat (r=-0,02, p>0,05). Nem tekinthető tehát helytál-
lónak az a közvélekedés, illetve a pedagógusok körében is viszonylag elterjedt felfogás, 
miszerint a jobb éneklési, ritmikai reprodukciós készségek alapján ítélhetjük meg a zenei 
tehetséget. Vizsgálatunk nem igazolja, hogy négy-öt éves korban a jobb ritmustapsolási 
és éneklési készségekkel rendelkező gyermekek hasonlóan fejlett zenei hallási differen-
ciáló képességekkel is rendelkeznek. Ezzel együtt a korrelációs együtthatók alapján az is 
látható, hogy az explicit szint – az éneklés és a ritmustapsolás készségének együttese – 
az implicit szintnél erősebb összefüggést mutat a zenei képességek átlagos fejlettségi 
mutatójával valamennyi korosztályban. Első évfolyamon az implicit és az explicit szint 
közötti korreláció már szignifikáns (r=0,36, p<0,01) kapcsolatot jelez, a két terület kö-
zötti összefüggés második évfolyamon tovább erősödik; a kapcsolat közepes erősségű 
(r=0,45, p<0,01). 

A klaszterek (8. ábra) szintén a zenei hallás explicit szintjét alkotó zenei készségek-
nek – a hangköz-, dallaméneklés, valamint a ritmustapsolás – az implicit szinttől határo-
zott elkülönülését támasztják alá valamennyi vizsgált korosztálynál. A reprodukciós fel-
adatokon belül a két éneklési mutat szoros kapcsolatot minden korosztálynál, valamint a 
ritmusreprodukció lazábban kötődik a két éneklési készséghez. 
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8. ábra 
A zenei készségek által alkotott dendrogram középső csoportban 

 
Szintén megvizsgáltuk a dallam-, harmónia-, ritmus-, hangszín- és dinamikahallás 

képességeinek életkoronkénti szerveződését, összefüggéseit. A faktoranalízis alapján kö-
zépső és nagycsoportban, valamint első évfolyamon a zenei képességek két faktorba kü-
lönülnek el. Az I. faktor a hangszín-, hangerő- és harmóniahallás, a II. faktor a dallam- 
és ritmushallás faktora. A zenei képességek második évfolyamon már egy faktort alkot-
nak, azonban igen eltérőek a faktorsúlyok (3. táblázat). A két legnagyobb – szinte azonos 
– faktorsúllyal a dallamhallás és a ritmushallás képessége szerepel, amit a harmóniahal-
lás követ. A nem csak zenei képességként felfogható hangszín- és dinamikahallás igen 
alacsony faktorsúlyokat mutat. Úgy tűnik, hogy a zenei képességek kapcsolata az életkor 
előrehaladtával erősödik: nyolcéves korra valamennyi zenei hallással összefüggő képes-
ség egységes rendszerré szerveződik. További kutatási kérdés lehet, hogy az óvodai ze-
nei élmények, majd az iskolai, formális zenei oktatás milyen szereppel bír ebben a válto-
zásban. 

3. táblázat. A zenei képességek faktoranalízisének eredménye  

Zenei képességek 
Középső csoport 2. évfolyam 

1. faktor 2. faktor 1. faktor 

Dallamhallás 0,00 0,88 0,79 

Harmóniahallás 0,72 0,08 0,69 

Ritmushallás 0,22 0,83 0,78 

Hangszínhallás 0,72 0,04 0,39 

Dinamikahallás 0,71 0,14 0,34 

Megjegyzés: Főkomponens-analízis Varimax–rotációval. A besoroló faktorsúlyokat félkövér kiemelés jelzi. 
 

A zenei képességek vizsgálata a nemek és a szociális státusz függvényében 

A zenei képességek terén a nemek átlagos fejlettsége szerint kevés különbséget talál-
tunk. Középső csoportban az analízis – annak megállapítása, hogy egy zongorán meg-
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szólaló leütés során egy vagy két hangot hallunk – a lányok esetében szignifikánsan fej-
lettebb (fiú 37, lány 50 %p). A hangköz-megkülönböztetés (fiú 54, lány 46 %p), vala-
mint a hangszín-megkülönböztetés (fiú 64, lány 56 %p) a fiúknál mutat szignifikánsan 
nagyobb fejlettséget. Második évfolyamon egy további hallás utáni megkülönböztető 
képesség, a hangerő-megkülönböztetés ér el szignifikánsan magasabb szintet a lányoknál 
(fiú 59, lány 66 %p). A zenei képességek explicit szintjéhez kapcsolódó – reproduktív – 
készségek közül a hangközéneklés szignifikánsan nagyobb fejlettségű a lányok esetében 
első évfolyamon (fiú 24, lány 35 %p).  

Az anya iskolai végzettsége szerint három csoportot alakítottunk ki: alap-, közép- és 
felsőfokú iskolai végzettségűek. Eredményeink szerint középső csoportban a zenei ké-
pességek általános fejlettségi mutatója nem tér el szignifikánsan az anya iskolázottsága 
szerint (36; 38; 41 %p, ANOVA F=2,79, p=0,06). Nagycsoportban és első évfolyamon 
az alapfokú végzettségű anyák gyermekeinek fejlettsége szignifikánsan különbözik a kö-
zép és felsőfokú szülői hátterű tanulók készségfejlettségétől (nagycsoport: 39; 47, 
51 %p, ANOVA F=10,70, p<0,001; első évfolyam: 41; 48; 52 %p, ANOVA F=9,76, 
p<0,001). Második évfolyamon mind az alap-, mind a középfokú végzettségű szülői hát-
terű tanulók átlaga szignifikánsan elmarad a felsőfokú végzettségű szülői hátterűek fej-
lettségétől (49; 55; 63 %p, ANOVA F=13,55, p<0,001). A varianciaanalízisek F értékei 
azt mutatják, hogy nyolcéves korban nagyobb a különbség az anya iskolai végzettsége 
alapján létrehozott részminták között, mint középső csoportban. A vizsgált négy év alatt 
az alapfokú végzettségű anyák gyermekei 12 %p-ot fejlődnek. Az anya középfokú vég-
zettsége esetén a fejlődés 16, felsőfok esetén 22 %p. Ugyanakkor a kétszempontos vari-
anciaanalízis interakciója nem szignifikáns (F=1,52, p=0,16), ami azt jelzi, hogy a fejlő-
dés trendje nem különbözik az anya iskolázottsága alapján elkülöníthető három részmin-
tában. 

Az alapfokú végzettségű anyák gyermekeinél a zenei képesség nem fejlődik középső 
csoport és első osztály között, esetükben szignifikáns fejlődés csak első és második 
osztály között következik be. Ezzel szemben mind a közép-, mind a felsőfokú végzett-
ségű szülői háttérrel rendelkező gyermekek zenei képességeinek szignifikáns mértékű 
fejlődése tapasztalható középső és nagycsoport között. Nagycsoport és első osztály kö-
zött a három részminta egyike fejlődik. Első és második évfolyam között a közép- és 
felsőfokú végzettségű szülők gyermekeinek további, szignifikáns fejlődését azonosítot-
tuk (9. ábra).  

Az adatok azt mutatják, hogy a szülők szociális státusza – más kognitív képességek 
fejlődéséhez hasonlóan – a zenei képességek korai fejlődésében is jelentős szerepet ját-
szik. Eredményeink szerint az alapfokú iskolai végzettségű szülők gyermekeinek zenei 
képessége második évfolyamon közel azonos a felsőfokú végzettségű szülők gyermekei-
nek nagycsoportos fejlettségi szintjével. Ez azt jelenti, hogy az alapfokú végzettségű 
szülők gyermekeinek zenei képessége átlagosan kétévnyi fejlődésbeli megkésettséget 
mutat a felsőfokú végzettségű szülők gyermekeihez képest.  
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9. ábra 

A zenei képességek fejlődése az anya iskolai végzettsége szerinti részmintákban 
 

A felsőfokú végzettségű szülők gyermekeinek többségét valószínűleg több zenei ha-
tás éri ebben az életkorban. Elképzelhető, hogy az iskolázottabb szülők több támogatást 
nyújtanak gyermekeik zenei fejlődéséhez, az alacsonyabb iskolai végzettségű szülők 
gyermekeinek zenei fejlődésére inkább az óvodai és az iskolai keretek között nyílhatna 
több lehetőség. Eredményeink alapján azonban az óvodai zenei nevelés – csakúgy, mint 
az első iskolai évben történő zenei fejlesztés – kevésbé járul hozzá az alapfokú iskolá-
zottságú szülői hátterű gyermekek zenei képességeinek fejlődéséhez, a lemaradásuk nö-
vekszik. Ez a jelenség egyben az óvodai és az iskolai zenei nevelés jelentőségére is fel-
hívja a figyelmet. 

Összegzés 

Tanulmányunkban a zenei képességek fejlődését vizsgáltuk négy- és nyolcéves kor kö-
zött. Az általunk kidolgozott zenei képességteszt feladatait – az egyes feladatok által 
képviselt zenei készségeket és képességeket – két szempontrendszer szerint csoportosí-
tottuk. Egyrészt a zenei képességteszt feladatait a dallamhallás, harmóniahallás, ritmus-
hallás, hangszín- és dinamikahallás képességei szerint rendszereztük. E mellett 
Turmezeyné és Balogh (2009) vizsgálata nyomán megkülönböztettük a zenei készségek-
nek és képességeknek implicit – hallás utáni megkülönböztetéshez köthető – szintjét, il-
letve explicit szintjét, ami az észlelt zenei mintázatok reprodukciójához kapcsolható. 

A dallamhallás képességének két – a hallás utáni megkülönböztetéshez tartozó – 
készségösszetevője valamennyi korosztályban fejlettebb. A dallamhallás explicit szintjét 
jelentő hallás utáni reprodukcióhoz köthető készségek fejlettsége jelentősen elmarad a 
felismerés és a megkülönböztetés szintjétől. Az általános iskola első évfolyamán több te-
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rületen – hangközéneklés, dallamhallás – sem mutatható ki fejlődés, s a dallaméneklés-
ben a teljesítmények szignifikáns mértékű visszaesése következik be. A harmóniahallás 
képessége óvodáskorban nem, azonban első és második osztályban szignifikánsan fejlő-
dik. A ritmushallás a négy évet átfogó keresztmetszeti vizsgálat során évről évre szigni-
fikánsan fejlődik. A hangszín és hangerő észlelése, mely képességek nem csupán a zenei 
feldolgozáshoz kapcsolódnak, már középső csoportban magas fejlettséget mutatnak.  

A zenei képességek közül a legmagasabb szintet a hangszín-megkülönböztetés fej-
lettsége éri el. Négy év alatt a legnagyobb fejlődés a hallás utáni ritmus-megkülönbözte-
tésnél tapasztalható. Négy év viszonylatában 20 %p vagy ennél nagyobb mértékű fejlő-
dést mutat a tempó- és a ritmus-megkülönböztetés, az analízis, a hármashangzatok meg-
különböztetése, a hangszínhallás, a hangközéneklés, valamint a ritmustapsolás készsége-
inek fejlődése. A legkevésbé a dallam-megkülönböztetés és a dinamika-megkülönböz-
tetés fejlődött.  

Vizsgálatunk a zenei képességek implicit, illetve explicit szintként azonosítható terü-
leteinek óvodáskorban történő elkülönülését mutatta ki. Az implicit és explicit szint óvo-
dáskorban kimutatott teljes elkülönülése azt a hipotézist erősíti, hogy óvodáskorban nem 
következtethetünk az éneklés és ritmustapsolás részben pszichomotoros fejlettséget 
igénylő készségeinek fejlettségéből a zenei képességek általános fejlettségére. A szak-
irodalmi adatok (pl. Turmezeyné és Balogh, 2009) szerint a két terület bizonyos fokú el-
különülése még a magasabb korosztályokban is látható, azonban óvodáskorban ez a je-
lenség még határozottabban megmutatható. 

A készség- és képességösszetevők fejlődésében mutatkozó eltéréseket tulajdoníthat-
juk idegrendszeri érési-fejlődési folyamatoknak is. Másrészt azonban az egyes képesség-
összetevők életkoronkénti változása, a reprodukció első évfolyamon történő visszaesése, 
illetve a hallás utáni megkülönböztetés ebben az időszakban meginduló fejlődése alapján 
az is nyilvánvaló, hogy első osztályban az iskolai énekoktatás jelenlegi formája – úgy 
tűnik – inkább a diszkriminációs készségek, képességek fejlődéséhez járul hozzá, az 
ének és ritmustapsolás készségeinek egyenesen a visszafejlődését tapasztalhatjuk. Amíg 
az óvodai nevelés során többnyire fontos szerep jut a különböző énekléshez, ritmustap-
soláshoz kapcsolódó zenei tevékenységek segítségével történő készségfejlesztésnek, ad-
dig az általános iskola első osztályában ezek az eszközök háttérbe szorulnak. A heti egy 
ének-zene óra már legfeljebb csak a reproduktív készségek stagnálásához elegendő. Az 
eredmények azt is megerősítik, hogy a mozgáskoordinációval összefüggő készségek fej-
lődésében elért szint megtartásához és fejlődéséhez egyaránt elengedhetetlen a rendsze-
res gyakorlás.  

A zenei képességek a faktoranalízis alapján a középső és a nagycsoportban, valamint 
az első évfolyamon két faktorban különülnek el. Az I. faktor a hangszín-, a hangerő- és a 
harmóniahallás, a II. faktor a dallam- és a ritmushallás faktora. Második évfolyamra a 
zenei képesség összetevői már egy faktort alkotnak. 

A szülői iskolázottság alapján szignifikáns a különbség az alap-, közép- és felsőfokú 
iskolázottságú szülők gyermekeinek fejlettsége között. Eredményeink alapján valószínű-
síthetjük, hogy az óvodai zenei nevelés elsősorban a közép- és felsőfokú iskolai végzett-
ségű szülők gyermekeinek zeneiképesség-fejlődését segíti. A hátrányos helyzetű gyer-
mekek lemaradása az első két iskolai év folyamán tovább nő; az alapfokú végzettségű 



A zenei képességek fejlődése 4 és 8 éves kor között 

97 

szülői hátterű gyermekek zenei képességeinek átlagos fejlettsége még második osztály-
ban is a felsőfokú iskolai végzettségű szülők gyermekeinek nagycsoportban mutatott fej-
lettségével mérhető össze. Ezek az eredmények a környezet és az adottságok, illetve az 
oktatás szerepére hívják fel a figyelmet.  

A hatékony óvodai és iskolai fejlesztés érdekében fontos, hogy minél több ismerettel 
rendelkezzünk a zenei képességek fejlődésének életkori sajátosságairól, óvodai, iskolai 
fejlesztési lehetőségeiről. Fontosnak tartjuk azokat a jövőbeni vizsgálatokat is, amelyek a 
zenei képességek és más kognitív készségek kapcsolatára, illetve a zenetanulás transz-
ferhatásainak minél teljesebb megértésére irányulnak. 
 
____________________ 

A vizsgálat az OTKA K68798 és K83850 pályázatok támogatásával valósult meg. 
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ABSTRACT 

MÁRTA JANURIK AND KRISZTIÁN JÓZSA: DEVELOPMENT OF MUSICAL ABILITIES BETWEEN 

AGES 4 AND 8 

The paper examines early development of musical abilities between ages 4 and 8. This cross-
sectional study involved 657 children from their second year of preschool to Year 2 of 
elementary school. Musical abilities are explored from the perspective of music listening; we 
differentiated between melody perception, harmony perception, and perception of rhythm, 
tone and dynamics. In addition, the implicit (perception and discrimination of musical 
patterns) and explicit (reproduction of musical patterns) dimensions of musical abilities are 
investigated. We developed a test for assessing musical abilities that proved to be of good 
reliability. Empirical analyses concern the age changes in musical abilities as well as the 
structure of the construct. Findings indicate that interrelatedness of components grows 
stronger in this time period and that by the age of 8 the different skills are organised into a 
solid system. Gender differences are also explored as well as the role of family background. 
A discussion of the presumed effect of music education in preschool and elementary school is 
followed by some conclusions drawn for the benefit of future research and the practice of 
music education. 
 
 
Magyar Pedagógia, 113. Number 2. 75–99. (2013)  
 
 
Levelezési cím / Address for correspondence:  

Janurik Márta, SZTE Vonós Tanszék. H–6722 Szeged, Tisza Lajos krt. 79–81.  
Józsa Krisztián, SZTE Neveléstudományi Intézet. H–6722 Szeged, Petőfi S. sgt. 30–34. 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


