
Az énekoktatás helyzete középiskoláinkban. 

Bárdos Lajosnak Mai magyar ének1) cimü kisebb tanulmánya 
fekszik  előttem. Annak egyik helyén ezt olvasom : »Az uj énekes-
rendi pedagógus nemzedék hatalmas közösség* és nemzetnevelő erő-
ket fedezett  fel  a közös énekben. 1. Az egészséget szolgálja. 2. A 
kedélyt gazdagítja. 3. Az izlést nemesiti. 4. Fogékonnyá tesz más 
szépségekre. 5. Tevékennyé tesz. 6. Finomabbá tesz. T. Fegyelmez. 
8. Felfrisiti  a szellemet. 9. Kitartásra nevel. 10/ A szociális érzést 
növeli. 11. A felelősségérzetet  növeli. 12. Honismeretet is nyújt.'2) 

Ilyen mélyreható erők működnek közre az énekkari munkában 
és minden közös énekben egy egészségesebb, öntudatosabb, kitartóbb, 
fegyelmezettebb  uj magyar nemzedék — nemzeti közösség kialakítása 
érdekében. 

lís  ennyi mindentől  fosztja  meg a gyermeket  az, aki elvonja 
töle az éneket." 

Kodály Zoltán irásai között lapozgatva ezt találom : „Az álta-
lános emberi lélckfejlesztés  mellett a zenében a magyarrá nevelésnek 
olyan eszközét birjuk, amit semmiféle  más tantárgy nem pótol. Tan-
tervünk rettentő zenétlensége, sőt zeneellenscge ezért súlyos kára a 
nemzetnevelésnek is."3 

Hogy valóban milyen helyei foglal  el az ének -mint „kötelező 
tárgy" a nyelvek, tudományok, ügyességi- és eikölcsnevelő tárgyak 
között, azt nem kell sokáig kutatni. Egy gimnáziumi órarend min-
dennél beszédesebben mutat rá -a tényleges helyzetre. : Az I. és II. 
osztályban heti két óra, a III. osztályban pedig heti. cgv énekóra. 
Ezzel aztán be is fejeződött  a tanuló „zenei nevelése" 

Ha figyelembe  vesszük meg az iskolai levcnteség és cserkészet 
keretein belül folyó  ilyenirányú munkát — amely az első pillanatban 
alkalmasnak látszik ugyan, hogy hézagpótló szerepet töltsön be — 
meg kell állapítani a következőket: 

Módszer, tervszerűség és az oktatók zenei készültségének teljes 
hiánya miatt az ott végzett munka — a legjobb akarat mellett is — 



csak puszta társaséneklési alkalommá zsugorodik, mert ott a magyar 
népdalnak eszmei tartalmáról, szerkezetéről, belső szépségeiről és 
éppen a magyar faji  tulajdonságokat magukban hordozó elemeiről 
vajmi kevés szó esik. 

Ezek a vitathatatlanul jószándéku és őszinte hazafiasságtól  fűtött 
oktatók a hallás utján történő elsajátitás és továbbadás szánalmas mód' 
szerével a legteljesebb dilettantizmusba fullasztják  a reájuk bizott 
ifjúság  zenei nevelését. Kótaismcret nélkül, — hallás után — felüle-
tesen és hibásan megtanult népdalokat a becsúszott hibákkal adnak 
tovább egy olyan közösségnek, melynek tagjai majd ezt a valójából 
kiforgatott  torz magyar népdalt viszik el a szélrózsa minden irányába. 
(Magam is — nem egyszer — tapasztaltam ennek igen káros ki-
hatását. Megdöbbentett amikor meghallottam, mi lett a „Csitári hegyek 
alatt", a „Kis kertemben uborka" és több más népdalunkból.) 

Itt a jóakarat, a megtanításra szánt anyag helyes és intézményes 
kiválasztása még nem elegendő. Az anyag megtanítását szakember-
nek, szakszerűen kell elvégezni. Inkább sehogyan sem, mint rosszul 
tanítsunk, mert „szentnek kell tartanunk a gyermek érintetlen lelkét, 
amit abba ültetünk, minden próbát kiálljon. Ha rosszat ültetünk bele, 
megmételyeztük egész éleiére."4) 

Maradjunk azonban annál a kérdésnél, amely a zenének a 
középiskolában való rendszeres, intenzív tanítását célozza. Itt ismét 
Kodály Zoltán szavaival szólok : „A zene nevélőerejének felhaszná-
lásával nemcsak a németek járnak messze előttünk, hanem még déli 
és keleti szomszédaink is elébünk kerültek."0) 

Ha ennek ellenére mégis látunk egyik-másik középiskolánál 
figyelemreméltó  eredményt, azt — a zenetanár érdemeinek elismerése 
mellett — az illető intézet igazgatójának lehet tulajdonítani, akinek 
esetleg szívügye a magyar zenekultura kérdése s mint ilyen, bizonyos 
lehetőséget biztosit zenetanárának, hogy az a tantervszerü minimális 
óraszámon kivül is „hozzájuthasson" növendékeihez. Ezzel azonban 
még nincs megoldva a magyar ifjúság  egyetemes zenei nevelésének 
ügye, mert igy az intézeti kórus 50—60 kiváltságos tanúlója részese 
lesz ugyan egy bizonyos fokú  zenei nevcltségnck, de ugyanakkor a 
másik többszáz (nem énekkarista) ifjú  kikapcsolódik „a nemzet nagy 
lelki közösségéből". Ezeknek már nem lesz zenei anyanyelvük, nem-
zeti műveltségűkben pedig többé sohasem pótolható ür támad. 

Az óvoda és elemi iskola zenei nevelésének vétkes elmulasz-
tása után a középiskola nyújthatná a még egyetlen és utolsó alkalmat, 
hogy ifjúságunk  megismerkedhessék a magyar muzsikával, avval a 



nemzeti kincsünkkel, melyet közkinccsé  tenni elsőrendű  kötelességünk. 
Ennek a kötelességnek a további elmulasztása annyit jelent, hogy a 
nemzet népdalainknak „termelője" maradhat ugyan, de megszűnik 
annak „fogyasztója"  lenni. 

E pár sor Írásomban semmi ujat nem akartam és nem is tud*, 
tam mondani. Csupán azért kértem helyet az intézet évkönyvében, 
hogy magam is ébren tartsak egy olyan időszerű gondolatot, melyet 
egyik nemrégen elhunyt európai hirü tudósunknak, dr. Ciyőrffy  István* 
nak szavaival fejezek  be: „Â magyar népzenét a magyar nyelvvel 
egyenlőjogu magyar nemzeti műveltség  alappá kell nyilvánítanunk és 
minden olyan védelmet és gondoskodást meg kell neki adnunk, ami 
a magyar nyelvet megilleti."7) 

SarKaüi  Elek. 

0 Megjelent: Magyar Kórus 1940. 
-') A szerző minden pontot külön-külön részletez. 
:>) Kodály Zoltán : Zene az óvodában. Külön lenyomat a Magyar Zenei Szemle 

1941. márciusi számából. 
4) U. o. — Ez nemcsak a megtanításra szánt anyag, hanem a megtanítás 

minőségére és helyességére is vonatkozik. 
•') U. o. 
*') Dr. Ciyőrffy  István : Az új magyar művelődés alapjai. Külön lenyomat a 

Hitel 1939. cvi számából. 


