Okosabb lesz-e gyermekünk a klasszikus
zenétől? Itt a szakértői válasz!
Különleges zeneórákat vagy rajztanfolyamot nyerhetnek az általános iskolások a
Liszt Ferenc Kamarazenekar rajzpályázatán

Évezredek óta foglalkoztatja az emberiséget a kérdés, miként hat a
zene a szellemi-lelki fejlődésre. A máig legnagyobb visszhangot
kiváltó kutatás eredményei „Mozart-hatásként” híresültek el a 90es években, amelyek szerint a bécsi klasszikus szerzőt hallgatva
amerikai egyetemisták jobban teljesítettek egy IQ-teszten.
Az
eredményeket azóta sokan vitatták, most viszont a Liszt Ferenc
Kamarazenekar az MTA-LFZE Aktív Zenetanulás Kutatócsoport
kutatója, Dr. Maróti Emese zenepszichológus segítségével
körbejárja, milyen pozitív hatást gyakorol bizonyítottan a
klasszikus zene a gyerekekre, legyen szó alkalmi zenehallgatásról
vagy több éven át tartó zenetanulásról.

„A zenehallgatás és -tanulás számolatlanul sok módon gazdagítja az életünket, a
mindennapi tapasztalatunk és a legfrissebb kutatások egyaránt bizonyítják ezt. A pozitív
zenepszichológiai hatások bemutatásával – éppen úgy, ahogy az elmúlt hetekben
elindított, általános iskolásokat célzó zenei rajzpályázatunkkal is – a klasszikus zene iránti
érdeklődés felkeltése és megerősítése, végső soron pedig a zene megszerettetése a
célunk” – mondta el Várdai István, a Liszt Ferenc Kamarazenekar művészeti
igazgatója.

Június 10-ig lehet jelentkezni a Liszt Ferenc Kamarazenekar rajzpályázatára
Rajztanfolyamot vagy a kamarazenekar zenészei által tartott különleges zeneórákat is
nyerhetnek azok az általános iskolások, akik június 10-ig jelentkeznek a zenekar
rajzpályázatára. A pályázaton Haydn, Bach és Dvořák egy-egy híres zeneműve által
ihletett rajzokkal jelentkezhetnek két korcsoportban az 1-8. osztályos diákok. A
beérkezett pályázatok az együttes Facebook-oldalán is publicitást kapnak, és a
legnépszerűbb, azaz a legtöbb lájkot szerző mű alkotójának munkáját közönségdíjjal
ismerik el. Különdíjban részesíti továbbá a kamarazenekar azt intézményt, ahonnan a
legtöbb érvényes pályázat érkezett. A legaktívabb intézmény diákjai számára a Liszt
Ferenc Kamarazenekar exkluzív minikoncertet ad iskolájukban. További részletek a
nevezésről itt érhetőek el: https://www.lfkz.hu/hu/hirek/mesel-hangjegyekrajzpalyazatot-hirdet-a.

Okosabbak leszünk-e Mozarttól?
Frances Rauscher, akinek a nevéhez a kutatás köthető, 36 amerikai főiskolai hallgatóval
oldatott meg térbeli-logikai feladványokat három ülésben; az első alkalommal a
feladatmegoldást 10 perc csend előzte meg, másodjára relaxációs útmutatásokat kaptak
az alanyok, a harmadik alkalommal pedig Mozart két zongorára írt szonátáját hallgatták
meg közösen (K488) a feladatmegoldás előtt. Az eredmények alapján a kutatási alanyok
akkor nyújtották a legjobb teljesítményt, amikor Mozart művét hallgatták.
A kutatás óriási visszhangot kapott, Georgia kormányzója, Zell Miller a 90-es évek végén
még azt is tervbe vette, hogy minden az államban született gyermeknek elpostáznak egy
klasszikus zenei műveket tartalmazó kazettát vagy CD-t, de a hírnév ellenére a kutatás
eredményeit később nem sikerült reprodukálni, és a későbbi vizsgálatok inkább azt
igazolták, hogy pozitív hatás csak rövid távon értelmezhető, és zenei műfajtól független.
A zenehallgatás ellazít, és segíti a kamaszok fejlődését
Az alabamai egyetem kutatói 2007-ben a a fiatalok érzelmi állapotára és az izgalmi
szintjére gyakorolt hatását tették a vizsgálat tárgyává. 56 hallgató bevonásával végzett
kutatásukban azt találták, hogy egy stresszes matematikateszt után a komolyzene és a
hallgatók által kedvelt zene jobban ellazította a hallgatókat, mint a csend.
Számos kutatás is született a zenehallgatásnak a kamaszok fejlődésében betöltött pozitív
szerepéről is; egy néhány éve készült összefoglaló tudományos cikk a friss kutatási
eredmények alapján nem kevesebb, mint hét olyan területet határoz meg, ahol a zenének
pozitív szerepe lehet. Ezek: az
esztétikai érzék, az identitás, a szocializáció, az
érzelemszabályozás és az érzelmek feldolgozása, a motiváció, a nemi szerepek és pozitív
fejlődés. „A zenei ízlés egyfajta szubkultúrához való tartozást is jelent, amely
meghatározott társadalmi szerepekkel való azonosulást is maga után von” – teszi hozzá
Dr. Maróti Emese zenepszichológus.
A zenetanulástól jobban fejlődik az intelligenciánk
A torontói egyetem kutatója, Glenn Schellenberg egy valamivel több mint tíz éve végzett
kutatásában arra kereste a választ, hogy van-e pozitív összefüggés a zenei tanulmányok
és az intelligencia-teszteken elért eredmények között. A kutatásba hagyományos és egy
éve zenei képzésben részt vevő diákokat vont be, és a teszt során vizsgálták a figyelmi
fókuszt, az emlékezetet, a hallást, olvasást, nyelvi, matematikai képességet, valamint az
érzelmi kifejezőkészségeket és az absztrakt gondolkodást is. Schellenberg megállapította,
hogy a zenei képzésben részt vevő diákok nem kevesebb mint 62 százalékkal jobb
eredményt nyújtottak, mint a hagyományos oktatásban részt vevő társaik.
Ez a pozitív hatás a tanulók jegyeiben is kimutatható, legalábbis erre enged következtetni
egy 2015-ben végzett kutatás, amelybe hat évig zeneiskolai oktatásban részt vevő, serdülő
korú portugál diákokat vontak be. A kutatók összevették az ő jegyeiket más, hagyományos
képzésben részt vevő hallgatókéval, és azt találták, hogy számos alaptantárgyból, portugál
nyelvből, angolból, matematikából, természettudományból, történelemből és földrajzból is

jobb jegyeik voltak a zeneiiskolásoknak, mint hasonló korú, zeneileg nem képzett
társaiknak.
Javul a hallás, ami a nyelvtanulást segíti, de fejlődik a személyiség is
A hallásunk 5 éves kor után hagyományos körülmények között nem fejlődik tovább, a
zenetanulás azonban elősegítheti az agy szerkezetének és működésének úgynevezett
neuroplasztikus változását, amely segít fenntartani az egyébként hanyatló érzékenységét
5 éves kor után is. Ennek később a nyelvtanulásban lesz kulcsszerepe, a pici koruktól zenei
képzésben résztvevő gyerekek könnyebben sajátíthatnak el idegen nyelveket.
Számos kutatás foglalkozott emellett azzal a már az ókori görög filozófusokat foglalkoztató
kérdéssel is, hogy a zenei nevelés hogyan alakíthatja azt, akik vagyunk. Megállapítható,
hogy a zenét aktívan gyakorlók érzelmi készségei fejlettebbek lehetnek, ide értve az
önbizalom, kitartás, önfegyelem, önkifejezés kompetenciáját. A csoportos fellépések,
illetve a próbák pedig erősítik az összetartozás érzését, az elköteleződést vagy a
felelősségvállalást; ezeknek a készségeknek a birtokában könnyebben áthidalhatóak az
akadályok, könnyebben érhető el a siker az életben.
A zenének jutalomnak kell lennie
„Legyen szó egyszeri zenehallgatásról vagy éveken zenetanulásról, bizonyított tény, hogy
a zene csak akkor fejti ki jótékony hatását, ha pozitív érzelmi állapot társul hozzá,
egyszerűbben szólva ha nem kötelességként, nyűgként élik meg ezt a gyerekek” – mutat
rá Dr. Maróti Emese. A zenepszichológus szerint a szülőknek és a pedagógusoknak
meghatározó szerepük van abban, hogy olyan támogató környezetet teremtsenek,
amelyben a gyerekek örömforrásként élhetik meg a zenét. Nélkülözhetetlenek tehát az
olyan kezdeményezések, amelyek elvárásoktól mentesen hívhatják felfedezőútra a
gyerekeket a klasszikus zene világába.

A Liszt Ferenc Kamarazenekarról
A Liszt Ferenc Kamarazenekar 1963-ban alakult a budapesti Liszt Ferenc Zeneművészeti
Főiskola végzős növendékeiből. A zenekar közel 60 éves fennállása alatt komoly
nemzetközi hírnévre tett szert és a klasszikus zenei élet elitjének állandó szereplőjévé
vált. Félévszázados működésük során – Sándor Frigyes, majd Rolla János vezetésével –
több, mint ötven országba jutottak el, többek között felléptek a New York-i Carnegie
Hallban, a tokiói Suntory Hallban, a Sydney-i Operaházban, a Buenos Aires-i Teatro
Colónban, valamint a párizsi Théatre de la Ville-ben. Az együttes, amelynek
koncertmestere 2016 óta Tfirst Péter, évről évre a világ legjelentősebb koncerttermeiben,
elsőrangú szólisták közreműködésével lép színpadra, akik a nagyfokú precizitás, műfaji
sokoldalúság és alkalmazkodóképesség miatt előszeretettel dolgoznak együtt a
zenekarral. 2020-tól Várdai István csellóművész művészeti igazgatóként kapcsolódott be
a szakmai felkészítésbe és művészi koncepció kialakításába.

