
MEGÚJUL „A HANGOK VILÁGA” 

 

 „Szeretnénk, ha a gyermek már zenetanulásának kezdetén is  

valamiféle számára felfogható zenei teljességgel találkozna.” 

Dobszay László: Útmutató A hangok világa I. szolfézstankönyv tanításához 

 

Tisztelt Zenetanár Kolléga! 

Dobszay László korszakos jelentőségű szolfézskönyvsorozata, A hangok világa immár fél évszázada a magyar 

alapfokú szolfézsoktatás alapműve. Miközben a sorozat pedagógiai koncepciója vitathatatlanul kiállta az idők 

próbáját, s ma is éppoly friss és aktuális, mint első megjelenése idején, a kötetek tartalma és főleg megjelenése 

mára elavult: nem, vagy nem teljesen felel meg korunk követelményeinek és a mai gyerekek érdeklődésének. 

Kiadónk Dobszay László örököseinek hozzájárulásával, az ország legkiválóbb szolfézstanárainak bevonásával 

megkezdte A hangok világa átfogó megújítását. Az új kiadás illeszkedik a szolfézs tantervhez és a zeneiskolai 

szolfézsoktatás jelenlegi lehetőségeihez. Ennek megfelelően az első négy kötet tartalmát az egyes osztályok 

számára a tantervben meghatározott ismeretanyaghoz és követelményrendszerhez igazítjuk, figyelembe véve 

a negyedik osztályt követő alapvizsgát is. A zenei anyag újabb gyűjtésű népdalokkal, hangszeres táncokkal és 

egyéb – formai szempontból is kapcsolódó – a műzenei szemelvényekkel gazdagodik. A műzenei példák 

válogatásánál figyelembe vesszük a hangszeres iskolák anyagát, ezzel is erősíteni kívánjuk a hangszeroktatás és 

szolfézs kapcsolatát.  

Az átdolgozás során az a törekvésünk, hogy a növendékek érdeklődését, aktivitását felkeltsük. Ezért 

megjelenésében is teljesen megújul a sorozat: a gyerekek számára könnyebben kezelhető formátumot kapnak 

a kötetek, jól áttekinthető és vonzó grafikai megjelenéssel. Gondot fordítunk arra is, hogy a tankönyvekben 

helyet kapjon az ismeretek magyarázata: képek, ábrák, valamint a javasolt kapcsolódó zenehallgatási anyag 

segítségével szeretnénk segíteni a megértést és elmélyíteni a zene iránti érdeklődést.  

A tankönyvek mellé munkafüzetek is készülnek, amelyekben a gyerekek a korábbinál könnyebben végezhetik el 

az írásbeli feladatokat, s amelyek elegendő üres kottaoldalt is tartalmaznak a tanárok által megadott egyedi 

feladatok számára. 

Az I. kötet új kiadása 2019 augusztusában kerül a boltokba, a további kötetek pedig terveink szerint évente 

jelennek meg, lehetővé téve a folyamatos átállást az új kiadásra. 

A kötetek teljes tartalmát – kiegészítve a tanulást és tanítást segítő további anyagokkal, kottákkal, 

hangfelvételekkel és videókkal – online is elérhetővé tesszük, valamint elkészítjük a tanároknak szóló Útmutató 

új, a megújult sorozat tartalmához illeszkedő, korszerű kiadását is. 

A tanári igényeket figyelembe véve a megújult sorozattal párhuzamosan A hangok világa eredeti változatát is 

forgalomban tartjuk. 

Bízunk benne, hogy A hangok világa a következő fél évszázadban is magyar zeneoktatás alapműve lesz. 
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