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A határon átnyúló projekt bemutatása 

 Liszt Ferenc születésének 200. évfordulója méltó megünneplésére 2011 áprilisában közös 

projektet szervezett a Burgenlandi Pedagógiai Főiskola és a Nyugat-magyarországi Egyetem 

Apáczai Csere János Kara. A pedagógiai projekt célja az volt, hogy Liszt Ferenc életének fontos 

állomásait és munkásságának fejlődési szakaszait élményszerűen, az új technikai lehetőségek 

felhasználásával ismertessük meg, hozzuk közelebb a projekt célcsoportjához, a 6-12 éves 

korosztályhoz. A projekt modulokat az élménypedagógia alapelveire építve két intézmény oktatói 

és tanító jelöltjei közösen alakították ki, valósították meg. A győri partner feladata a „magyar 

állomás” modul élményszerű kidolgozása volt. A projekt hivatalos nyelve az angol, gyakorlatban 

azonban a munkanyelvként a német használata vált szükségessé. 

Többszöri egyeztetés, izgalommal teli előkészítés után az eseményre közel 600 gyerek aktív 

közreműködésével 2011. április 12-13-n, Eisenstadtban került sor. A gyerekek a burgenlandi 

kerület oktatási intézményeiből jöttek. 

 

A „magyar állomás”, magyar projekt bemutatása 

 A magyar projekt kidolgozásában a Nyugat-magyarországi Egyetem Apáczai Csere János 

Karának 10, angol/német nyelvet ismerő hallgatója vett részt az én szakmai irányításommal. 

Az állomások kiválasztásánál az életkori sajátosságokon túl figyelembe vettük az általános iskolai 

tananyagot. Az idegen nyelven történő megvalósítás kihívást jelentett hallgatóinknak  

A projekt állomások kidolgozásánál elsősorban nem egy kronologikus életutat kívántunk 

bemutatni, hanem Liszt Ferencnek, mint embernek egy-egy arculatát kívántuk felvillantani a 

különböző életszakaszokon keresztül, amelyeket akár külön egységként is fel lehet dolgozni.  

Liszt Ferenc élete során számos olyan lelki attitűdöt mutatott, amely meghatározó volt a 

zeneszerzőre, környezetére, munkásságára: „büszkeség, önzetlenség, honvágy, hazaszeretet, 

önfeláldozás, irigység, diadal, hit, magány, csalódás, halálhoz való viszonyulása”.  

A művész emberré válása folyamatának megrajzolása különböző életszakaszai vizsgálatán 

keresztül lehetséges. Ezen életszakaszok feldolgozása mind az általános iskolában, mind a 

tanítóképzésben lehetőséget biztosít projekt módszer alkalmazására. A kiválasztott életszakaszok 

a következők voltak: 



1. Szerelmi álmok: 

A zeneszerző életében négy nő kapott különös figyelmet: Carolin Saint Crieg - az első nagy 

szerelem -, Marie d’Agoult, Karolin Sayn-Wittgenstein valamint George Sand. 

2. Vándorlás, nyugalom: 

Liszt Ferenc egész életét meghatározta a vándorlás és a nyugalomra vágyás kettőssége. Az otthon, 

a haza jelentőségének párhuzamba állítása a mai fiatalok otthon/haza fogalmával alkalmat teremt 

mindkét oktatási szinten ezen fogalmak jelentésének vizsgálatára/feltárására/meghatározására. 

3. Emblematikus személyek: 

A zongoravirtuóz életét és munkásságát több emblematikus személy befolyásolta: apja Liszt 

Ádám, Beethoven, Chopin, Cherubini, Paganini, Wagner. Érdekes osztályfőnöki óra kerekedhet 

egy beszélgetésből, amelyben arra keressük a választ, kik azok a személyiségek, vannak-e 

egyáltalán, akik a mai fiatalokra hatással vannak. 

4. Időskori érzések: 

A zeneszerzőt idős korára rengeteg csalódás érte, közelállók elvesztésének fájdalma érintette. A 

Ferencesek rendjébe való bevonulása is egy csalódásnak köszönhető. Ennek az életszakasznak az 

áttekintése alkalmat ad arra, hogy beszélgessünk a gyerekekkel, az idősekkel való bánásmódról, 

segítésükről. 

5. A művészet üzenete: 

Liszt Ferenc többször hangoztatta, hogy „nem a művészet van a művészért, hanem fordítva!” 

Vajon mi a művészet funkciója ma? Ez a témakör lehetőséget biztosít arra, hogy ráirányítsa a 

figyelmet a művészet mai funkcióira. 

6. A magyar Liszt: 

Liszt Ferenc, az első és egyben legnagyobb külföldön elismert magyar zeneművész és zeneszerző 

mély érzelmekkel ragaszkodott a magyar fővároshoz, amelyben először 11 évesen járt, és amely 

58 éves korától otthonává vált. Tipográfiailag érdekes végig követni azt az utat, ahol a zeneszerző 

koncertet adott. 

A kiválasztott életszakaszokhoz a tanítójelöltek játékos feladatokat készítettek, amelyeket kis 

segítséggel ugyan, de a burgenlandi gyerekek ügyesen oldottak meg. 

 

A projekt értékelése 

 A projektre való készülés és megvalósítás igazolta, hogy egy zeneszerző életének 

feldolgozása nem csupán ének-zene órán, vagy a tanítóképzésben zenetörténet órán valósulhat 

meg. A projekt módszer alkalmas arra, hogy a tanító jelöltek élményszerűen gyarapítsák saját 

ismeretüket, amelyet a célcsoport igényeinek szem előtt tartásával adhatnak tovább. 



Igazolódott, hogy közelebb vinni egy művészt nem csak úgy lehet, ha végig nézzük életét és 

munkásságát születésétől haláláig. Sokkal érdekesebb, ha olyan jellegzetességeket keresünk, 

amelyek különböző életszakaszokban újra és újra megjelennek, kapcsolódnak a gyerekek életéhez. 

Így a téma feldolgozásánál az osztályfőnöki óra, a földrajz valamint az irodalom óra is szerephez 

jut.  

A továbbiakban álljon itt néhány, a győri tanítójelöltek által összeállított feladat, amelyet 

sikeresen valósítottunk meg a Liszt Jubileumi Projekt keretében. 

 

Feladatok 

1. Zenehallgatás. Liszt Ferenc: Magyar rapszódiák, No.2. 

 Kérdések: - Milyen hangszert hallottál? 

   - Milyen volt a mű tempója? 

   - Milyen volt a karaktere? 

   - Melyik rajzfilmben találkozhattatok ezzel a zenével? 

 

2. Címer-puzzle.  

 Kérdések: 

- Mely városok címerét ábrázolják a puzzle ok? (Sopron, 

Győr, Budapest, Doborján) 

- Keresd a térképen! 

 

 

3. Színezd ki!  

 Kérdés: 

- Kit/mit ábrázol a kép? (az egyik képen Liszt Ferenc arcának 

kontúrja, a másikon   egy hangversenyzongora 

kontúrja rajzolódott ki) 

 

 

4. Keresztrejtvény 

 Kérdés: 

- Melyik város nevét adja ki a rejtvény? (Pest, Esztergom) 

- Keresd a térképen! 

 



5. Kvíz 

 Kérdések: 

A kvíz kapcsán Liszt Ferenc életének néhány eseményére voltunk kíváncsiak, valamint 

fényképeket kellett nevekkel összepárosítani,  amelyben megjelent pl. Beethoven, Marie d’Agoult, 

Liszt Ferenc arcképe 


