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Nagy örömünkre szolgál, hogy már öt unokánk látogathatta ezt az 
intézményt. Bár a Pannonia Sacra sem tehet tantervébe több énekórát, 
mert az még Kodály óta megoldatlan, de azt a kis lehetőséget is követen-
dő módon kihasználja. Bár több gyereknek lenne lehetősége olyan isko-
lába járni, ahol felismerik és teljesítik ezt a lélekemelő kötelességet! Aki 
énekel, az boldogabb ember. A dalban kifejezheti örömét, bánatát, bol-
dogsága átsugárzik környezetére is. Ne feledjük: csak boldog gyerekekből 
lesznek boldog felnőttek és belőlük lehet boldog ország. 

További sikereket a boldog gyerekek nevelésében, Isten éltesse sok-sok 
évig a felnőtt korba lépett iskolát!

Somorjai Paula
 

Tarhosi példa – újra hasznosításra

Béres Károly, a ceglédi Állami Zeneiskola hosszú évtizedekig szolgáló ki-
tűnő igazgatója – egy tavaly tőle hozzám került dokumentum szerint – 
már 1985-ben kollégái figyelmébe ajánlotta az 1946-ban alapított és 1954-
ben sajnálatosan megszüntetett, ám hajdani diákjai és áttételes hatása 
révén zenei életünkben máig jelenlévő iskola zenei képességvizsgálati 
eljárásának ismertetését. Az Országos ének és zenei szakirányú líceum és 
tanítóképző-intézet és a vele kapcsolatos ének és zenei gyakorló általános 
iskola a magyar vallás- és közoktatási miniszter 116.453/1946. IV. sz. ren-
delete alapján kezdte meg működését Békés községben 1946. szeptember 
1-jei hatállyal. 

A Békéstarhos intézet első tájékoztatójában (kelt 1946. november 13-án) 
olvasható rendelet-idézet szinte Kodályék népdalgyűjtőként szerzett ta-
pasztalatából fakadt álom megvalósulása felé tett lépésként mutatja be az 
alakuló intézmény céljait. A Bartók emlékezete című írásban (1955) olvas-
hatjuk: „…látva a falu népét, az ott kallódó sok tehetséget és friss életerőt, 
feltetszett előttünk egy a népből újjászületett, művelt Magyarország képe.” 

A tanuló-toborzásra kiadott tájékoztató szerint a gyakorló általános 
iskola feladata: 

„A magyar, elsősorban paraszti származású, kiváló ének és zenei tehet-
ségű tanulók egységes, alapvető, nemzeti műveltséghez juttatása, ezek 
mellett az ének és zenei képességük kifejlesztése és előkészítésük az ének 
és zenei szakirányú líceumban, illetve tanítóképző-intézetben való tovább-
tanulásra.”

„A líceum és tanítóképző-intézet feladata a magyar, elsősorban parasz-
ti származású, kiváló ének és zenei tehetségű tanulóknak nemzeti szellem-
ben erkölcsös polgárrá nevelése, általános gyakorlati irányú műveltség 
megadása, a családi és általános iskolai gyermekneveléshez és tanításhoz 
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szükséges alapismeretek elsajátítása; előkészítés a magasabb ének és zenei 
szaktanulmányokra, valamint a magyar nép-ének és zenei művelésben 
való közreműködésre.”

(Emlékeztetőül: az 1950-es évek végéig a tanítóképzés középfokú intéze-
tek ben folyt, megtoldva egy iskolai gyakorlóévvel.)

Hogy a megfelelő, szakirányú képzésre alkalmas növendékeket kiválaszt-
has sák a jelentkezők közül zenei képességvizsgálatot vezettek be. A kora-
beli jegyzőkönyv szerint 1947. január 3-án tartották az első felvételi vizsgát. 
Már a fenti idézetekből is kitűnhetett, hogy nem vártak (nem is várhattak) 
el előzetes zenei tanulmányokat, csak a zenei képességeket, s nem az elsa-
já tított készségeket akarták mérni a vizsgálati eljárásban. Ez volt az a haj-
dani iskolából megörökölt, felfrissítésre érdemesnek tartott nyolc pontból 
álló feladatsor, amelyet Béres Károly 26 évvel ezelőtt tanártársai figyelmé-
be ajánlott, s amelyről két éve a kecskeméti Népzenei Találkozón tartott 
előadásában is szólt. (Közbevetőleg megjegyezzük: egy 35 éve megjelent 
könyv már-már régiségnek számít. Nem csoda, ha az alább bemutatandó 
dokumentumért nem lapozzuk fel „csak úgy” Csende Béla Békés-Tarhos 
című, Békés Város Tanácsa által 1976-ban kiadott könyvének34-35. olda-
lát…)

Úgy vélem, ma is hasznosítható elemeket tartalmaz a „képességvizs-
gálati eljárás”, ezért osztom meg az olvasókkal. Olyan „gyakorlatokról” 
van szó, amelyek még ma is, akár a készségfejlesztésben is hasznosíthatók. 
Íme:

I. A gépies tanulás képességének vizsgálata. Diktált 3x kettős, vagy há-
romszor hármas betű és számcsoportok ismétlése (pl.: cf, kg, kmg, vagy 
38-95-13)

II. A felfogóképesség vizsgálata. Verssorok, vagy könnyen megjegyezhe-
tő – lehetőleg népi – dallamok elismétlése. Irányadó az elismételt vers-
sorok, illetőleg dallamok mennyisége. Ha zene, csak dallamok.

III. A ritmusérzék vizsgálata. Kopogtatott ritmusképletek elismétlése. 
(A ritmusok a népdal ritmusvonalát ne haladják túl.)

IV. A kézügyesség vizsgálata. A második, a harmadik, negyedik és ötö-
dik ujj folyamatos tempóban, majd diktált sorrendben összeüt a hüvelyk-
ujjal. Fekvő ujjakból a második, negyedik, stb. ujj felemelése, a többi ujj 
fekve marad.

V. Az emlékezőképesség vizsgálata. A gépies (I.) és értelmes (II.) tanu lás 
képességének megállapítására fentebb szolgált szám, illetve verssorok és 
dallamok emlékezetből való felidézése. (Irányadó a megjegyzett anyag 
mennyisége.)

VI. A hallás vizsgálata. a) Énekelt, vagy hangszeren lejátszott c1 és c2 
közötti hangok éneklése »lá«-val. b) Hangszeren megütött akkordokból 
egy hang kiéneklése. c) Magasabb és mélyebb hangok megkülönbözteté-
se. d) Rövid, 2, 3, 4, stb. hangnyi motívumok utánéneklése. (Mennyit 
bír?)
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VII. Hangjegy utáni éneklés (hangsorjátszás).
VIII. Az előadási érzék vizsgálata. a) Egy mondatot, illetve fogalmat 

(pl. »muzsika szól«) mondja ki a növendék felkiáltva, kérdezve, vígan, 
ujjongva, bánatosan, csodálkozva, elragadtatva, hangosan, figyelve, távol-
ról hallgatva stb. b) Egy zenei motívumot a növendék énekeljen el erélye-
sen, tréfásan, magasztosan, bánatosan, kecsesen, büszkén, régiesen, uj-
jongva stb.

Aligha kell bizonygatni, hogy az egyszerű (egyszerű?) feladatok milyen 
jól körüljárják a közvetlenül zenei és a jó zenésszé váláshoz szükséges 
egyéb készségek alapvető köreit. A fent említett, előtanulmányokat nem 
igénylő vizsgálati szempontok köréből talán csak a VII. pont lóg ki, amely 
többféleképpen értelmezhető, s némi magyarázatra szorulna. Különösen 
figyelemre méltónak érzek három, ma aligha szokásos vizsgálati szem-
pontot, illetve módot: a manuális feladatot (IV.), amely persze nemcsak 
a kézügyességet, de a figyelmet, a gyors felfogást is teszteli, a memória-
próbát (V.) és az előadói (mondhatni: színészi) érzék (VIII.) „feltérképe-
zését”, amely ugyanakkor az egyéniség színeit és rugalmasságát is kutatja. 
Mindehhez ma talán csak a kreativitás valamilyen „bemérése” lenne kí-
vánatos.

Ittzés Mihály

Barangolás a Balaton-felvidéken

Nyár elején a Kodály Társaság Szabolcs–Szatmár–Bereg megyei tagcsoport-
jának tagjaival újra hazai barangolásra indultunk, ezúttal Göcsejbe. Előtte 
a fővárosban is tiszteletünket tettük nemzeti kultúránk olyan nagyjainak 
emlékhelyénél, mint Liszt Ferenc és Bartók Béla, majd a Balaton-felvidé-
ken Deák Ferenc, a Festetics család és végül Martonvásáron, Beethoven 
emlékének adózva.

Első állomásunk Budapesten a Csalán utca volt. A Gugger hegyen 
a Csalán utcában található emlékházban a vén diófa alatt álló Bartók 
szobor (Varga Imre alkotása) szinte házigazdaként köszöntött és fogadott 
bennünket. Szilágyi János és Bulla Eszter vendéglátó szívességgel vezetett 
bennünket végig a máig is inkább otthonnak tűnő múzeumban. A szemé-
lyes használati tárgyak mellett bemutatták a kiváló akusztikájú hangver-
senytermet, ahol a Kékszakállúra emlékeztető gobelin díszíti a falat, egé-
szen különös hangulatot teremtve. A fenti szobában meghatódva néztük 
Bartók „komponáló” zongoráját, s szinte lábujjhegyen mentünk le a lépcsőn, 
hogy ne zavarjuk az itt, Magyarországon utoljára csendet és nyugalmat 
kereső zeneköltő emlékét. 
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