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amíg a r ra szükség v a n . . H a ez érvényes a gyermeklé'ekre, 
akkor különösképen vonatkozik a fiatal nevelőre is, kinek egyé-
niségét kalodába zárni szellemgyilkolás. 

Semmi sem tökéletes az ég alat t ; a nagyarányú és értékes 
nevelésügyi reform i's hozott felszínre emberi gyarlóságokat, 
tévedéseket. Amint egyszer — reméljük, a közel jövőben — le-
higgad az „újat alkotni kívánás" láza, megtisztulnak az eszmék 
is, megindul ismét a biztos alapokra helyezett, komoly munka 
a nevelés és tanítás terén. Mi, akik búcsúzkodni kezdünk a 
tanár i pályától, szívünkből kívánjuk utódainknak, legyenek kü-
lönb, igazibb nevelőtanárok, neveljenek Prohászka kívánsága 
szerint „ideális embereket, kik nemcsak ismerik, hanem élik az 
ideálokat", legyenek Kerschensteiner-féle gyakorlatias szellemű 
emberek (praktisch eingestellter Mensch), hogy mielőbb az egész 
vonalon kibontakozzék szegény hazánk számára és j avá ra a 
nagy német pedagógus eszménye, a „használható állampolgár" 
típusa. NÁMESY MEDÁRD. 

KISEBB KÖZLEMÉNYEK. 

Magyar zenei műveltség. 
Nemzeti kultúránknak történelmi okokból eredő sa já tsága a 

magyar társadalom szélesebb rétegeinek csekély zenei művelt-
sége. A magyarság vérzivataros múl t j a nem volt alkalmas a 
zenei műveltség nagyobbfokú kifejlődésére, ez azonban nem azt 
jelenti, mintha a magyarságnak nem volna zenei érzéke. Műve-
lődéstörténelmi adatok bizonysága szerint a magyar ember éle-
tében mindig szerepelt a zene; ha maga nem művelte is, életé-
nek minden hangulatában szolgálatába állította és szívesen hall-
gatta. A magyarság máig megőrizte a zene iránti fogékonysá-
gát. Amint békésebb idők következtek, a nyugat i példa hatása 
alatt a magyarság is művelni kezdte a zenét és ekkor tűnt ki, 
hogy nemcsak érzéke van a zenéhez, hanem sok közte az igazi 
nagy zenei tehetség is. 

Zeneművészeti Főiskolánk évről-évre számos nagytehetségű 
f iatal művészt bocsát szárnyra, de azok csakhamar szárnyasze-
getten döbbennek r á a kegyetlen valóságra: a magyar közönsé-
get nem érdekli a művészi zene, vagy legalább is nem olyan mér-
tékben, hogy kizárólag művészetüknek élve itthon megélhetést 
találhatnának. Nincs más választásuk, mint vagy külföldön ke-
resnek érvényesülést, vagy itthon elmerülnek a kiszolgáló zene 
fertőjében. Kiváló magyar zeneművészekről gyakran csak a kül-
föld ú t ján szerzünk tudomást. Valóban nem nagy a lelkesedé-
sünk a művészi zene iránt, mert a magyar társadalom nagyobb 

2 Stuhlmann Patrik: Az ifjúkor lélektana. 31—32. 1. 
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része nem rendelkezik olyan zenei műveltséggel, mely képesítené 
a művészi zene iránti érdeklődéere. Értetlenül állunk a leg-
nagyobb zenei alkotásokkal szemben is, mert nem értünk a zene 
nyelvén. Általános műveltséget nyújtó intézményeink az eszté-
tikai nevelésben a képzőművészetekből általános műveltséget 
nyúj tanak, de a zeneművészetet kizárólag az ének gyakorlati el-
saját í tására korlátozzák s így a tanulók általános zenei műveltsé-
get nem szerezhetnek. Mintha a zeneművészet a nemzeti művelt-
ségnek lényegtelen része volna, mintha nem értékelnénk szel-
lemi tartalmát, vagy a zenei műveltség megszerzését magán-
ügynek tekintenénk. Súlyosan érezzük műveltségűnknek ezt a 
hiányosságát. , 

Fel kell vetnünk a kérdést; beszélhetünk-e egyáltalán zenei 
műveltségről valamely hangszer művelése nélkül? A feleletet 
megkapjuk az irodalom és a képzőművészetek analógiájában. 
Nem kell okvetlenül íiónak, költőnek, festőnek vagy szobrász-
nak lennünk, hogy ilyen művészi alkotásokat megértsünk, bennük 
gyönyörűséget találjunk és 'értéküket a kritika mérlegére tehes-
sük. Ez a megállapítás érvényes a művészi zenére is. A zene 
hatással van a műveletlen emberre is, de zenei élményt csak 
azoknak nyújt , akik zenei műveltséggel rendelkeznek. 

A rádió felfedezése óta a társadalom szélesebb rétegei is 
annyi ra együtt élnek a zenével, hogy az általános zenei művelt-
ség ma már életkövetelmény. Az egyes korok szellemiségének a 
zene éppúgy kifejezője, mint az irodalom és a képzőművészetek. 
Jellegzetes sajátságaik is közösek. Ha az általános műveltséghez 
hozzátartozónak ítéljük a különféle korok irodalmának és képző-
művészetének ismeretét, nem hagyhatjuk ki a zenét sem. A zene 
olyan csodálatos nyelven szól hozzánk, melynek kifejező ereje 
messze túlszárnyalja a szóét. Ennek a nyelvnek ismeretét ma 

•már senki sem nélkülözheti, aki igényt ta r t a „művelt" jelzőre.' 
H a ehhez, még hozzávesszük a világviszonylatban is kimagasló 
magyar zeneművészet megbecsülését, a zenei műveltség fokozot-
tabb gondozását az általános műveltséget nyújtó középfokú is-
kolák feladatai közé kell számítanunk. 

Általános művelődési szempontokon kívül rá kell mutat-
nunk a művészi zene nagy nevelő értékére is. „Az emberi kultú-
rának alig van még egy ága, melyben szorosabb kapcsolatban 
volna a n'emzeti és az egyetemes emberi, mint a zene."1 Különö-
sen a nemzeti nevelésben nélkülözhetetlen. Nem terjeszkedünk ki 
most a magyar dal nemzetnevelő nagy jelentőségének eléggé is-
mert taglalására, csupán általános pedagógiai szempontból vizs-
gál juk a zene nevelő hatását. Zenén nemcsak az éneket, hanem 
különösen a hangszeres zenét ért jük. 

A pedagógiának minden időbén fontos kérdése volt az aka-
ratnevelés. Az egyes kultúrák szellemiségének i rányára mindig 
jellemző, hogy az akaratot milyen eszközökkel iparkodik szol : 

1 Komis Gyula: Wagner Richárd. (A kultúra válsága. 181. 1.) 
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gálatába állítani. Az akaratnevelés didaktikáját tehát mindig a 
kor szelleme irányí t ja . A mai műveltség realisztikus i ránya az 
észnek biztosít majdnem kizárólagos értéket az akaratnevelés-
ben. Az akarat tar talmában és dinamikájában is az ész a döntő 
tényező. Gondolkodásunkat, cselekedeteinket, egész életünket az 
észszerűség irányít ja . Az észnek ez az uralma minden érzelmi 

.megnyilatkozás háttérbeszorításával a képzelt vagy valódi ma-
gasabbrendűség jégkérgével vonja be lelkünket és ezzel füg-
getlenít minden közösségtől. A világháború csalódásai már szá-
mos nemzetet kényszerítettek a kor szellemiségétől való eltávo-
lodásra. Az erők egyesítésének szüksége, az egymásrautal t i 
ság a közösség gondolatát idealizáló nemzeti eszmében jelölte 
meg a boldogulás út já t , 

A." nevelésben az egységes nemzeti életfelfogásnak célul való 
kitűzése az akarat-nevelés didaktikájában is változást követel. 
A nacionalizmus az egyéni akarat átértékelését tette szükségessé 
és, az egyéni akarat létjogosultságát csak a nemzeti közösség 
szolgálatában ismeri el. Az egyéni akarat alárendelésében azon-
ban nem mindig az ész által irányított kritikai meggyőződés az 
indító erő, hanem inkább az az érzéscsoport, mely az egységes 
nemzeti életfelfogásnak legfőbb ismertetőjele. A nemzeti gondo- ' 
latból fakadó akarat tartalmában főmozzanat az ész elsőségén 
alapuló: helyes nemzeti értékítélet, dinamikájában pedig az 
inkább objektív értékérzelem mellett egy erős és ösztönös 
szubjektív érzés, mely az akaratot cselekvésbe lendíti. De mi 
a nevelés céljául szívesebben állítjuk a nemzeti lelkületet: az 
ész, érzelem, akarat, cselekvőkészség és bátorság kikristályoso-
dott harmonikus egységének állandó dinamikáját. Ez a nemzet 
szellemi és anyagi életének kifogyhatatlan hajtóereje. 

Kerschensteiner négy jellemalkotó erőt állapít meg: akarat -
erősséget, ítélőképességet; érzékenységet és megindíthatóságot. ' 
A négy erő közül a megindíthatóság a legfontosabb, mert egy 
eszmény uralma a la t t ' gyökerévé válik az előbbi báromnak is. 
Az ilyen ember az eszmény uralma alatt megalkuvás nélkül cse-
lekszik.2 A megindíthatóság a főeleme a lelkületnek is, melyet 
nemzetivé minálunk a magyarság eszménye tesz. Amint a meg-
indíthatóság a legkisebb mértékben befolyásolható jellemalkotó 
erő, úgy a nemzeti lelkület is magyarságunk függvénye. A nem-
zeti lelkületnek a magyarság eszményével való telítése," erősítése 
és mélyítése a nevelés feladata. 

A nemzeti lelkület gazdagításában egész nevelő tevékeny-
ségünkkel résztveszünk, de mélyítésében nyilvánvalóan legfon-
tosabb az érzelmi nevelés. A kor szellemiségével együt t járó tü-
net. érzéketlenségünk az érzelmi hatásokkal szemben és ezt a 
reánk szakadt gondok még fokozzák. Ezért minden nemes érze-
lemfakásztó hatás hasznára van a lelkületnek, mert fokozza 

8 Kerschensteiner: Charakterbegriff und Charaktererziehung. Leipzig. II . 
Aufl. 1915. 102—HÓ. 1. 
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reagáló képességét. Ha végiggondoljuk a nevelés egész terüle-
tén nyúj tható hatásokat, a lelkület mélyítésére alkalmáé hatást 
az irodalom remekein és a történelem sugalló erejű alakjain 
kívül csak keveset találunk. A képzőművészetek lelkületformáló 
hatását nem vonhatjuk kétségbe; minél több bennük a nemzeti 
tartalom, hatásuk annál értékesebb. De nem valószínű, hogy a 
képzőművészeteknek még fokozottabb gondozása fokozná a nem-
zeti lelkület dinamikáját. Többet remélhetünk a zenei nevelésnek 
szélesebb alapokra helyezésétől. Így jutot tunk el gondolatmene-
tünkben a zenéhez, melynek egész embert magával ragadó ha-
tása kétségtelen. . 

Célszerűségből vizsgáljuk először a zenének egyetemes ha-
tását. A művészetnek valamennyi ága közül a zene hatása a leg-
egyetemesebb, mert senki sem vonhatja ki magát hatása alól. 
Még az állatokra is hatással van, hiszen a juhász is furu lya-
szóval t a r t j a együtt nyáját . A zene hatásának, tartósságát min-
denki maga is tapasztalhatta, amikor hetekig fülében csengett 
egy-egy kedves dallam, egész nap azt dúdolta vagy fütyölte, 
a dallam által felidézett zenei élmény érzelmeit ú j r a meg ú j r a 
átélte és boldog volt, ha valahol ezt a zenei alkotást ú j r a hall-
hatta. A zene mindig hatással van reánk, de a nyomában ébredő, 
érzés mélysége a zenei nyelv ismeretének mértékétől függ. 

Az akaratnevelés eszközei között ma igen előkelő helyet 
foglal el a testnevelés és a sport. De bármennyire elismerjük 
hatásának eredményességét, különösen a testi erők végsőkig 
fokozásának tekintetében, a harmonikus nevelésre törekvésünk-
ben nem lehet eszményünk. Szellemi tar ta lma csak az erők gaz-
daságos kihasználásának képességében nyilvánul s így nevelő-
értéke korlátozott. Arra mindenesetre jó, hogy meggyőzzön az 
ember testi erejének szűk határairól. Mennyivel szabadabb tere 
van az ember szellemi erejének! Amikor a lelkület nemesítése 
a célunk, a sport egyoldalú hatásának ellensúlyozására a m á r 
elmondottak alapján a zenei nevelés fokozása igen alkalmasnak 
látszik. 

Szélesebb társadalmi rétegek zenei műveltségének fokozá-
sát megokolja az is, hogy a magyar művészi zene hosszú zűr-
zavar után magára talált, de fejlődését csak úgy lá t juk bizto-
sítva, ha gyökerével a magyar talajból táplálkozik, kifejlésében 
pedig a magyar társadalom szélesebb rétegeinek megértése, ér-
deklődése- és megbecsülése kíséri. A nemzet zenéje valóságos ős-
forrása a nemzet energiájának. Belőle merítünk erőt és bátor-
ságot a nagy elhatározásokhoz, benne oldódik fel a nemzetnek 
minden vágya, reménye, csalódása, bánata. A legerősebb össze-
kötő kapocs a nemzeti közösségben. A nemzeti gondolat végig-
vihárzott Európán, az Északi-tengertől Szicíliáig és csodákat 
művelt. Nem a véletlen játéka, hogy ez a vihar éppen a német 
és az olasz nemzet hajójának vitorláit dagasztotta, azé t ' a két 
nemzetét, melynek legnagyobb a zenei műveltsége, társadalmá-
nak lelkülete pedig át van i tatva a zene misztikumával. 

1 8 * 
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Az i f júság szellemi és erkölcsi életének kialakulására is 
termékenyítő hatása van a művészi zenének és a zenei művelt-
ségnek. Bizonyára sok zenei tehetség fog felbukkanni, többen 
kapnak kedvet valamely hangszer megtanulásához, ezzel meleg-
séget visznek a családi életbe, amit sem a gramofon, sem a rádió 
nem pótolhat. Felébred az i f jú ság érdeklődése a művészi zene 
iránt, a futball, a birkózó- és boxversenyek mellett élvezetet fog 
találni az i f júság egy-egy hangverseny vagy opera meghallga-
tásában is. 

A zenei nyelv éppen úgy az emberi lélek kifejezésére szol-
gál, mint a beszélt nyelv, didaktikája tehát a beszélt nyelv di-
daktikájával állítható párhuzamba. A zenéi nyelv elemei: meló-
dia, harmónia, ri tmus, stílus a beszélt nyelv taní tásában és a 
képzőművészetekben ismeretes fogalmak, tehát taní tásuk nem 
jelent különös szellemi megterhelést, sőt az egymásra vonatkoz-
tatás elvénél fogva a fogalmak elmélyítését mozdítják elő. 
A felszabaduló nemzeti érzés ma már Zeneművészeti Főisko-
lánk falait is betölti s így bízvást remélhetjük, hogy kiváló 
énektanár gárdánk készültsége tökéletes, a technika vívmányai 
pedig (hanglemez, rádió) módot adnak a sokoldalú szemléltetésre, 
illetőleg élinényesítésre. Kívánatos, hogy a középfokú iskolák 
i f júságát ne csak színi- és filmelőadásokra vigyük el, hanem 
hangversenyekre és az operába is. A német nevelésügyi minisz-
ter legújabb rendelete szerint a középiskoláknak csaknem mind 
a nyolc osztályában heti 2 óra a zene. Talán a -német példa ha-
tása alatt nálunk is sikerül a zenét nemzetismereti tá rggyá 
emelni. Cserhalmi Ágost. 

A katonai nevelésre vonatkozó történeti nyilatkozatok. 
Érdemes • volna a. nevelés történetében nyomon kísérni, 

hányszor lépte át az emberiség a nevelés területén az arany kö-
zépszer helyes vonalát. A nevelés legnagyobb elmélkedői termé-
szetesen összhangra törekedtek. Éppen a magyar katonai neve-
lésre vonatkozó történeti nyilatkozatok is azt mutat ják, hogy 
majdnem minden nagy nemzetnevelőnk tudatosan vagy tudat-
talanul hajlott a test és a lélek párhuzamos kiművelésének esz-
méje felé. Azt is megállapíthatjuk, hogy a katonai nevelésre 
vonatkozó gondolatok olyan századokban elevenednek meg, ami-
kor a multak romjain építő munka kezdődik, például Zrínyi és 
Széchenyi századában. Napjainkban is időszerű a katonai neve 
lés kérdéseivel foglalkozni. Senki sem azonosíthatja többé a ka-
tonai "szellemet a föltétlen háborús szellemmel, még kevésbbé az 
úgynevezett kaszárnyai szellemmel. Az egész népre kiterjedő 
háború gondolata dübörög a világ majdnem valamennyi nemze-
tének kapuján, nem áll í thatjuk tehát azt, hogy a katonai nevelés 
C6upán szaknevelés. Nehogy azonban ismét átlépjük az arany 
középszer vonalát, összhangra kell törekednünk. 


