
ZENEGIMNÁZIUM

KORUNK GONDOLKODÁSA a m odem  technika csodáinak hatása
alatt a gép iesedés felé hajlik. Az ezzel járó tárgyilagos észjárás a
m űvészetekben m egnyilvánuló szubjektívebb, szabadabb szellem -

m el sokszor ellentétben áll.
Az em beri m űvelődés fejlődésével járó változások során talán elvárható,

hogy egy eljövendő jobb kor a technikai haladás vívm ányait kihasználja ugyan,
de azoknak szellem i téren m utatkozó kinövéseit és túlzásait legyőzi, és így
m egint azok felé az esztétikai értékek és ideálok felé fog törekedni, am elyek
a „m echanicum “-on túl a „hum ánum “-ot, az em ber bensőséges lelki
élm ényét juttatják m ajd újra m űvészi kifejezésre.

Nagyrészt az általános gép iesedésnek m űvészi téren is észlelhető követ-
kezm énye, hogy zenem űvészetünk m a sok tekintetben p ang és ném ikép p en
zsákutcába jutott; am i annál aggasztóbb, m ert azt a nagyszabású fejlődését,
am elyet a hazai zenei alkotás terén az utolsó évtizedekben tap asztaltunk,
m inden oldalról alá kellene tám asztani és a jövő fejlődés szolgálatába állítani.

A zenei élet három  főtényezője: az alkotó, az előadó és a hallgató.
E három nak kölcsönös egym ásrahatása igen bonyolult. Ha p éldának okáért a
hallgató ízlése és esztétikai ideálja alászáll, úgy ez az alkotó és előadó m űvé-
szek m űködési szféráját érzékenyen befolyásolja.

De vannak m ásodlagos tényezők is. Ezek a három  alap tényező közé
beékelődött a m űvészeteknek ideális szem p ontból felesleges, gyakorlatilag
azonban nélkülözhetetlen éltetői és egyben gyakran élősködői, am elyek nagy-
gazdasági és üzleti célokkal kap csolódnak bele a m űvészet három  fő ténye-
zőjének életébe. Ilyenek a kiadók, im p resszáriók, kritikusok, hirdető-
vállalatok, zenegép gyárosok, zenegép üzem ek (gram m ofon, rádió, film ).
Bárm ennyit használjon ugyanis p éldául egyoldalról a zene nép szerűsítésének
a gram m ofon, rádió és a film , a zene korszerű terjesztésének e három
hatalm as új eszköze, m égis az általános ízlés fejlődésére káros befolyással
is van.

Mert sajnos, a m echanikus zeneeszközök gyártóinak és terjesztőinek
m indenütt a világon kényelm esebb és jövedelm ezőbb az alacsony színvonalra
süllyedő általános, vagyis közönséges ízlésnek m egfelelőt százezer vagy m illió-
szám ra gyártani illetőleg terjeszteni, m intsem  az ízlés nem esítését alátám asz-
tani. Pedig a szélesebb nép rétegeknek is jogos igényük lehet a legszebbre, a
legjobbra, a legm agasabbra. A nagy bevételi forrásokat kereső és ezért a
külvárosi rom lott ízlés kegyeit hajhászó gép i zene azonban m áris odahatott,
hogy közönségünk nagy része az ősi m agyar nép zene kiap adhatatlan kincsei —
m elyet sajnos, sokan m ég m a is a cigány-korp oltálta olcsó áruval tévesztenek
össze — és a zene lángeszű m estereinek örök alkotásai helyett a legsilányabb
p onyvának szenteli érdeklődését és tesz tanúságot siralm as lelki szegénységé-
ről. Ez m agyarázza m eg azt, hogy p éldául a harm onika és a szájharm onika
az alp esi falvak kocsm áiból, —  ahol m int a zene nép i m egnyilvánulásának
m egvolt m inden jogcím e —  Am erikán át bevonult legelső hangverseny-
term einkbe és „jazz-p arádék“, „slágerrevűk“ diadalm as hangjai töltik be
olykor a Zeneakadém ia s a Vigadó nagyterm eit, vagy a Magyar Művelődés
Házát, am elyek eddig a Bach-, Beethoven-, Liszt-, Brahm s-, Dohnányi-,
Bartók- és Kodály-kultusz szent helyei voltak.

Zenei m űkedvelőink p edig, akik zeneéletünk harm adik, legnép esebb
rétegének, a hallgatók töm egének nem es élcsap atát kép ezik, s akik egykor
lelkes öröm m el m élyedtek el a legnem esebb kam arazene részleteinek szép -
ségeiben, lassankint kihalnak. A m ai m űkedvelő m egnyom  egy gom bot s
ártatlan, de nem  ártalm atlan tudatlanságban, tom p a p asszivitásban igyekszik
klasszikus zenei élvezethez jutni. Pedig aktív szellem i m egerőltetés nélkül
sem  irodalom ban, sem  m űvészetben nem  adatik m egértés, sem  igazi élvezet.
Az az em ber, aki lelki életében a m űvészi élm ényig eljutni nem  tud,
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akinek szívét és lelkét sem m inem ű m agasabb esztétikai érzés nem ' járja át,
az valam ennyi szellem i vak közt a legszegényebb.

A sok ok közül, am ely az általános zenei ízlés hanyatlásához hozzá-
járul, két egym ással rokon körülm ény játszik fontos szerep et.

Az egyik: közép iskolai nevelésünk erősen tudom ányos iránya, am ely
a m űvészeti érdeklődés és ízlés terét —  kevés kivétellel — csaknem  teljesen
p arlagon hagyja és így a jövő nem zedék m agyarját a szellem i fejlődés egyik
legbecsesebb kincsétől, legszebb virágától: a m űvészettől távoltartja. Ifjúsá-
gunk m űvészi érdeklődése ilykép en m indinkább satnyulásnak indul, zenei
jóízlése p edig — hála a nyitva felejtett hangszóró kétes áldásainak,.— eltéve-
lyedik, városi társadalm unk felsőbb- és közép osztályainak régebben híres-
nem es dilettantizm usa ritkul, sőt kivész.

A m ásik körülm ény az, hogy a m ár am úgyis m ind nehezebbé váló
zenetanulás, kiváltkép p en a hivatásos zenei p ályára való készülés, a m eg-
követelt közép iskolai tanulm ányokkal súlyos konfliktusba került, am i a
fiatal generációt a kom oly zenetanulástól és a hivatásos m űvészi p ályától
szinte elriasztja. Hol itt a hiba s m i az orvoslása?

Zenem űvészeti Főiskolánk m agas színvonalához nem  fér kétség;
gim názium aink kitűnőek. A m ostani állap ot m égis előbb-utóbb zsák-
utcába juttatja a zenei p ályára készülő tehetséges fiataljainkat, de a m ás
szellem i hivatást választó ifjúság közül is azokat, akik nem csak a p raktikus
élet m indenféle kap uját m egnyitó érettségi bizonyítványt, hanem  igazi
m űveltséget akarnak szerezni és akiknek, m int m űvelt em bereknek, a
m űvészetek, elsősorban a zene, valam it jelentenek.

Hogyan is lehessen összeegyeztetni a nyilvános gim názium  heti 30—32
órás tanrendjét —  a leventeoktatás és m ás elfoglaltságot nem  is szám ítva
— a Zenem űvészeti Főiskola, a Nem zeti Zenede, vagy a Székesfővárosi
Felsőbb Zeneiskola akadém iai osztályainak heti 18—20 órát követelő
tanm enetével? Mindegyik tantárgy nem  csekély házi feladatot ró a tanuló-
ra és ezenkívül a hangszeres gyakorlás legalább 3—4 órát követel nap on-
ként. Mindez együtt átlagos nap i 12—14 órát jelent. Ehhez járul m ég a
két egym ástól távollevő intézet m indennap i látogatása. Ez így nincs jól.

Követeljünk sokat a jövő szellem i m unkásaitól: ez eszüket, erejüket,
szorgalm ukat, bátorságukat csak edzeni fogja. De annyi terhet, am ennyit
elbírni kép telenség, sohase rakjunk vállaikra, m ert vagy összerop p annak
alatta, vagy erejük fogytán a létfenntartás ösztöne a csalfaságot adja
kezükbe fegyverül és akkor m ég a legbecsületesebb jóakaratot és igaz
érdeklődést m utató tanulót is dem oralizáltuk.

Hogy sok csalóka látszateredm ény, léleknélküli félm űveltség és
korán elhasznált idegrendszerek dacára szám os kiváló, sőt rendkívüli
teljesítm ény is m utatkozik, nem csak a m agyar ifjúság nagy általános
kép ességeit, hanem  p edagógusaink kiválóságát is bizonyítja; de sem m i-
kép p en sem  igazolhatja azt a rendszert, am ely a m últban talán m ég bevált,
de am ely a m inden oldalról oly sokszorosan m egnőtt követelm ények
között a közép iskola és a m űvészi oktatás összeférhetetlenségéhez vezetett.

Hogy m inden zseni am úgy is utat tör m agának, az lellaism eretünket
jólesően m egnyugtató önám ítás, de ép p  úgy nem  igaz, m int ahogy nem
m inden p rím a qualitású m ag jut a m egfelelő term őföldbe. Csak a leg-
m élyebb fájdalom m al gondolhatunk a nem zet legfőbb kincsének, szellem i
elitjének, legjobb fiai tehetségének vagy lángeszének esetleges eltékoz-
lására.

Vájjon oda fogunk-e jutni, ha a bajra nem  találunk orvoslást, hogy
vagy m űveletlen m űvészeket, vagy p edig nagy kultúrájú zenei kontárokat
kép ezünk?

Mert két úrnak — ha a két úr m egegyezni nem  hajlam os — nem
lehet szolgálni. Tehát egy olyan m egegyezésre, olyan összeegyeztetésre
van szükség, am ely m ind a szakszerű kép zés, m ind az általános tudo-
m ányos és lelki m űvelődés, m ind a m a m egkívánt testedzés színvonalát
fent tudja tartani.

Hogy ennek a célnak a m egközelítésére külföldi országokban is
történnek m ár bizonyos kísérletek, azt európ ai és am erikai hangverseny-
körutaim on is volt alkalm am  látni.
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A leggyökeresebb, intézm ényes, szerény nézetem  szerint, eddigelé
legjobb m egoldást a m ajnai Frankfurtban és utóbb Lip csében is létesített
„Musisches Gym nasium “  valósítja m eg. Ebben m egfelelő tanterv
szerint a m űvészi nevelést és a tudom ányok közép iskolai tanítását úgy
hozzák összhangba, hogy az eddigi nehézségek elsim ulnak. A tudom ányos
és elm életi tárgyak elhanyagolása nélkül jut elég idő és erő a m űvészi
ösztön korai kifejlesztésére és begyakorlására.

Egy ilyen zenegim názium  teljes kiép ítése a m i szegényebb kis orszá-
gunkban m ég sok akadályba ütköznék, de egy áthidaló m ódozat a m eg-
valósulás útján van.

A Nem zeti Zenede, az országnak ez a százéves, p atinás zeneiskolája, a
közép iskolai és zenei tanulm ányok összhangbahozása és racionalizálása
céljából a kultuszm inisztérium  és a budap esti tankerületi főigazgatóság m eg-
értő fölkarolásával gim názium i tanfolyam ot állított fel zenetanulók részére.
E tanfolyam on csup án kom oly zenetanulással foglalkozó ifjak és lányok, a
Nem zeti Zenede saját növendékein kívül csakis a Zenem űvészeti Főiskola és
a Székesfővárosi Felsőbb Zeneiskola nyilvános növendékei vehetnek részt.

Δ zenei tanulm ányok szám ára szükséges időt a gim názium i heti óra-
szám nak erős csökkentésével lehetett elérni. A szabványos 30—32 heti
óraszám  helyett 18 órát tölt az iskolap adban a Nem zeti Zenede gim nazistája.
Hogy azonban a tanulm ányi eredm ény szintje ne legyen veszélyeztetve, egy-
egy osztályban a szokásos 50—60 helyett legfeljebb csak 15 növendék vehet
részt. A tankerületi főigazgatóság által kijelölt szaktanárok így intenzívebb
és gyorsabb m unkát tudnak végezni s m indenesetre jobban tudják a növen-
dék figyelm ét lekötni és ezáltal az időt kihasználni, m int a m áskülönben
rendesen túlzsúfolt osztályokban.

Az első tanévben a gim názium i tanfolyam  IV., V., VI. és VII. osz-
tályaiba felvett növendékek szám a összesen 54 volt. A tan- és vizsgaterv
ugyanaz, m int m inden nyilvános állam i gim názium ban. Em ellett azonban
ez a gim názium i tanfolyam  az irodalom történet és a p oétika előadásánál
több gondot fordít p éldául a m űvészettörténelm i vonatkozásokra, a nagy
zeneszerzők által m egzenésített költem ényekre és drám ai m űvekre, a nyelvi és
a zenei ritm us egyező sajátságaira. A történelem ben a m űvészetek története és
általában a m űvelődés fejlődése, a fizikában a hangtan és az elektrotechniká-
nak a m ai zenegép ekre vonatkozó fejezetei részesülnek különös figyelem ben.

A m ár lefolyt első esztendő tanulságai fogják m egm utatni, m ilyen
irányban kell m ajd javítani és fejleszteni az új intézm ényt, am ely ebben a
form ájában csak az adott helyzettel m egalkuvó kísérlet, ideiglenes m egoldás,
am elynek helyébe m iham arabb egy szerves intézm ény, egy igazi zene-
gim názium  létesítése volna kívánatos.

Mert zenei és általában m űvészi nevelésünk csak akkor lesz harm onikus,
ha a m ost egym ással nem  törődő, útjaikat és céljaikat keresztező két iskola
helyett egy jól átgondolt szerves egésszé összeolvasztott, az úgynevezett
„általános m űveltséget“ és a szakkép zést bölcsen összeegyeztető tanterv
fogja a jövő m űvészgeneráció m űvészi kikép zésének útját egyengetni.

Ennek az általános zenei ízlés nem esedése és fejlődése is hasznát
fogja látni. Különösen, ha közép iskoláink a m űvészetek iránti érdeklődést,
a m űvészi ízlés kifejlesztését és nem esítését ép p  úgy fogják az általános
m űveltség szem p ontjából fontosnak tekinteni, m int a tudom ányos szellem
m egalap ozását.

Am int azt m ár Liszt Ferenc m ondotta: „A zeneoktatás ne álljon árván
m agában, hanem  váljék az általános nevelés szerves részévé; ez a felem elő
eszm e egyaránt javára fog válni m ind a m űvészetnek, m ind a nevelésnek.“
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