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'Jú(J(JljRIt taniisul:
k(Jfq1.J1.k zenéj11?

"A rnűvészet egészséges, Ieilődése ke
rül veszélybe. ha a művészet tanítói
messze elmaradnak a művészet gyakor
lóitól" - idézi Szabó Csaba Brian Den
nis-t, fontos kis könyvében, a Hoouan
tanítsuk karunk zenéjét círnű, 1977-ben
Bukarestben, a Kriterion Kiadónál meg
jelent kötetben. A könyvecske. melv
kottaképekkel együtt sem több 114 01
dalnál. igyekszik törleszteni azt az adós
ságot, amit az idézet - és valójában
mindnváiunk érdeke - korunk zene
pedagógiajával szemben támaszt, s ami
alól kibújni egyre kevésbé lehet.

Szabót maga a problematika izgatja,
mégpedig - zeneszerző lévén - vele
jéig, s íg~ szövege, mely egy-két meg
jegyz.ését, ellenvéleménvét. kiemelését
kivéve végeredményben három kortárs
zeneszerző módszerének alapos ismerte
tése, hallatlanul izgalmas olvasmány,
még akkor is, ha tárgyunk immár napi
gondj~it. nevezetesen: a mai zenei al
kotó ösztön elöítélet-rnantes ébresztését
a gyermekkorban. teljességében nem
oldja meg.

Nyilván nem is akarja. Nem is tud
ná. A célja sem ez. Inkább kötelesség
szerűen tálalja fel a három próbálko
zást: a svéd Lars Edlundét (Tlj Módszer
1963), az angol Brian Dennis-ét (Kísér
leti zene az iskolákban, 1970), és a
kérdéssel legtöbbet foglalkozó kanadai
R. Murray Schafer-ét (Zeneszerző az
osztályban, 1965; Hangtisztítás. 1967;
Az új hangkép. 1969; Mikor a szavak
énekelnek, 1970) - kellő atmoszférát
teremtve egy ternahoz. mely önmauá
ban bizony eléggé száraz. Am ez a kö
telességtudat (és nyilván személyes
kedv) nagy hiányt pótol: ujjnyira szű

kíti a ,gond hiatusát, s ha meg is ma
rad az ujjnvi rés - növekvő léahcrzat
tal -, legalább ezen a téren is törté
nik valami, valami, amiből elindulni,
ami t elvetni, avagy tovább tapasztani
lehet.
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A kötetben ismertetetteknek elsősor

ban az ad kétségtelen hitelt -- miként
azt Szabó Csaba is hangsúlyozza -,
hogya gyakorlatban már kipróbált.
módszerek, Lars Edlundé a .Jezkonzer
vatívabb", hiszen ő a nem dúr-rnoll
zene olvasási problémáit akarja csupán
megragadni és válaszul megfelelő, rész
letes módszert ajánlani. Érzésem sze
rint ez a módszer - bár vannak adott
esetben használható elemei - egészé,
ben nem hoz újat, s legfeljebb Webern
iI~, illetve Boulez korai időszakáig be
zárólag alkalmazhato Mindez azonban
egy pedáns relasív szolrnizáció alapján
történő ének- es kottaolvasási készséa
gel sem nehezebb. Napjaink zenéjének
alkotóí. Iejeavzésí és előadói alaporob
Iémáí 'azonban sokkal szélesebbek 23
melvebbek ennél .1.'. ;' j.inlatnál, karunk
zenéje nem itt tart.

Brian Dennis viszont már jól ismeri
-- mert érezhetően meg is é.te - a
mai zenenek. a mai zene oktatásának
és él zene mai tanulásának háromfelé
szakadt. egymástol sainálatosan elt ávo
lodott világát, ezt a beteg helyzetet.
amit él Iegk il.űnőbb, s talán egyetlen
vatósanos ba-orneteren mér az új
korba születetteken, a kész helyzetet
már adottan élőkön: a gverrnekközös
ségen. Dennis jó hivátkozása lehetne
F'rancoíse Dolto, aki úgy tan ja. "a
gyermekek, akiknek cl szülctésuk pitla
natában ugyanaz az intelliaenciúiuk,
rnin t harmincéves korukban" ." --o ám
nuntha mindezt maga is uavanoivan
jól tudná, Iölvázotva á képietet. így ír:
.Kartársaírn közül nagyon kevesen lel
kesednek azokért a zeneórákér t. ame
lyeket az iskolában kellett halluatnlok,
Az a U-n}, hogy hallgatni kényszerül
tek ezt vagy azt a zenedarabot, sok
esetben évekre késleltette a rene iránti
valódi (sic I) érdeklődés kialakulását.
Sernrni ketség, az elmúlt néhány év
ben jelentős haladast értünk el. de ll.

kényszerű audielo és a haavornánvos
írásmód tanulása nundia komorságot
okozott és i~vakran most is azt okoz.
Szándékom, hogv : bevezessek egy sor
változatos tevékenységet, ami által", ze
neóra, sok más eredménye mellet.t,
minden résztvevő gyerekben felkelt! az
élő kísérlet és a közösséaí tevékenység
érzését." Igen, mert ezt is, mint míri-



dent ezen a vilá~on.élni kell. A rnű

vészí érzék. a zenei képesség mínd
nyájunk teljes emberségének sajátja. s
ha e2Y "reál". tehát ..non-humán" kor
ban, annak kibontakozása helyén nem
marad más. mint idei2-órái2 fájó vá
kuum. hamar me2látjuk a szomorú
eredményt, tudjuk. mí a vákuumole
holtbiztos sorsa.

Dennis. ajánlott módszerében immár
a csendből. tehát a permanens emberi
képességből índul el. nagv 'súlyt he
lyezve az ímprovízatív, s"·,;.adon rög
tönző kifejezésre. az Improvízatív ki
fejezés legtöbbször teljesen eredeti.
megfelelő jelölésére (notácíö), és. a
színte elemien egyszerű alkotó mun
kára. Nála e2yértelmúen találkozik már
a kitűnő képességű, de művészetében

elmagányosodó egyén. és a néhai (..né
pi") a1kotásokat termő. de felbomlott
közösségi kultúra, tehát az ún. műzene

és az ún. népzene mai probléma-hal
mazának feloldása. a feloldás e kénv
szarének már gyermekkori szükséges
sége és szükségszerűsége. Kerüljük' a
túlságosan szokványos tanzenét - írja.
és nem záI1kózik el' például a Modern
Jazz Quartett lemezeinek hallgatása
elől sem. A legszímpatfkusabb, egyben
legátgondoltabb ötlete pedig ; ' kísérlet a
lemezről hallgatott zene grafikai áb
rázolására. ami már egyértelműen a ze
ne (mínt időbeli. dolog) térbeli rnoz
gásának megérzésére ösztönöz.

Amíg Dennis az érzékekhez. a tuda
tunk matt. fölött és mögött levöhöz
fordul antropologikus [óhíszeműséggel,

addig R. MUJ;Tay Schafer tipikus racío
nalísta, annak minden erényével és
hátrány-morzsáíval. Erényei valójában
egyeznek Dennis módszerével, ám a
folytonos Iogízálás, az érezhetően tech
nicista beállítottságú szemlélet - ze
neművészetről, zenepedagógtáról, gyer-
mekekről lévén szó -. hatalmas tu
dasanyaga és a korszerű iránti affini
tása ellenére. kissé merevvé, Iontosko
dóvá teszi módszerét, méhébenhord
va az 'oktatási' gyakorlat legnagyobb
rémét, az elidegenülést: észrevétlenül
átmentve ezzel a csőd úiratermelésérrek
Iehetőságét. S mindezt koronknak abból
a talán még igazában fel sem fogott
tévedéséből fakadóan. hogy nem ismer
határokat, jelen esetben az ember lelki

természetét. Ami persze mind 2ondo
latilag. mínd módszertanílag, tehát
mind az arányban. mind pedig a mér
tékbén eleve megalapozatlanná tesz egy
elképzelést, meddővé egy mégoly jó pró
bálkozást is. Mert ahogyan például a zajt
kezeli (tí., h02Y ..mínden hang vaav
interferencia, arnelv akadályozza vagy
útját állja valamely üzenet - sic! 
appercipiálásának. zajnak tekintendő").

az valórában visszájára fordított teli
találat. hiszen szemléletében a formát
és az eszközt véve alapul. akaratlanul
kimondja a lényeget, épp azt. hogy
nincsen üzenet, hogy napjaink igazi
művészi gondja végül is nem a formák
és stílusok összehasonlító vizsgálatában
található meg. hanem magában azüze
net-híánvban, vagyis az üzenet felfo
gásának, s így kimondásának képtelen
ségében.

S éppen ez az. ami Schater munkál
kódásának legfőbb erényét. a mai vo
kális zene tanítására való törekvését is
gyengíti. Látványos táblázattal mutatía
ugyan be. hogya primitív kultúráktól
á reneszánszon át oopjainkig hogyan
váltotta fel az énekes zenét az eszkö
ros muzsíka, de őszintén szólva, hiába
mínden, ha nem szól az elnémulás
okáról - ma. amikor magából az em
berből és legfőképpen a gyermekből

más muzsika kívánkozna, s amikor ép
pen ez a belső feszültség az, ami a
mai zenét nehezen énekeltett.

Etikus esztétikum. közős és erős ér
zelmek, indulatok nélkül nem születik
sem közösséaí, sem egyéni ..rnaaas"
zeneművészet. a némaság felszakítása
pedill: csak illúzió. Szabó Csaba. ú!tV
látszik. jobban érzi Erdélyből -a gondok
lényeget és a megoldás aggasztó szük
ségességét, mint mi, hogy mindezt tol
lára vette. a kiadó pedig; hogy - im
már három éve - kiadta. Az mín
denesetre világos: igazi. teljes zenei
megújulás csak az éneklő ember által
lehetséges, s miként Szabó előszavában

kiemeli, ..leginkább arra keld figyel
nünk, hogy míként tanítják a zenét
Csíkkarctalván".

És Budapesten ? Miként tanítják? S
mít énekelnek itt az emberek?

SZABADOS GYÖRGY
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