
Szálé László: 

R á n d e v ú '82 
Ha egy szigetet alaposan meg akarunk ismer-

ni. több oldaláról kell megközelítenünk. Hisz 
más arcát mutatja az északról, mást a délről ér-
kezőnek. S más fénytörésben látja a part kon-
túrjait. aki keletről, saki nyugatról szemléli. Va-
lamiféle szigetnek fogható föl a magyar zenei 
életben a Rándevú '82 kortárszenei koncertso-
rozat is, amelyet hogy a hasonlatnál marad-
junk egy zenei szempontból lakatlan szige-
tecskén. a Műszaki Egyetem Szkéné színházá-
ban rendeztek meg március 9. és április 22. kö-
zött. 

Kövessük mi is a több irányú megközelítés el-
vét. s nézzük meg először, hogyan látja „szige-
ünket" Regős János, a koncerteket befogadó 

Szkéné színház igazgatója. 
Meglepő volt a hír ez év tavaszán, hogy a 

Műszaki Egyetem Szkéné színházában hét kon-
certből álló kortárszenei sorozatot rendeznek. 
Tudtommal nemhogy ilyen, de ehhez hasonló se 
volt itt soha. Hogy került ide ez a koncertsoro-
zat? 

Hadd kezdjem egy kicsit messzebbről. A 
Szkéné mindig arról volt nevezetes, de 1979-től 
különösen, hogy igyekezett otthona lenni min-
den olyan művészeti műhelynek és törekvésnek, 
amely valami újjal kísérletezik. Ha úgy véltük, 
hogy ezek a törekvések teret, bemutatást érde-
melnek. feladatunknak éreztük, hogy lehetősé-
get teremtsünk rá. Méghozzá valamennyi művé-
szeti ágban: képzőművészetben, színházművé-
szetben. zenében egyaránt. 

Ha így nézzük, a koncertsorozat egyáltalán 
nem tekinthető magányos kezdeményezésnek, 
élő közegbe csöppent bele. 

Ez lenne sikerének titka? 
A siker titka a koncertek iránti nagy ér-

deklődés, de az is kétségtelen, hogy szerencsés 

pillanatban született a sorozat ötlete. Az elmúlt 
években egy minden új iránt érdeklődő közön-
ségréteg megismerte és megkedvelte színházun-
kat. Megszokták, hogy itt igényeiknek megfele-
lő művészi produktumokkal találkozhatnak. 

Hogyan lehetne ezt a közönségréteget pon-
tosabban körülírni? 

Nem könnyű ezt meghatározni. Fontos tu-
lajdonságuk az aktív kíváncsiság; minden olyan 
helyen találkozhatunk velük, ahol a megszokot-
tól eltérő, kísérleti jellegű, rendhagyó produk-
cióra van kilátás. Talán akadnak köztük szno-
bok is. de általában valami új. valami eredeti, 
friss dolog keresése jellemzi őket. Fgy részük 
szabadúszó értelmiségi lehet (szociológusok, 
képzőművészek stb.). kisebb hányaduk egyete-
mista. főiskolás de hát ez csak egyszerű meg-
figyelés. pontosabb adatokkal nem szolgálha-
tok. 

A közönség tehát lényegében megvolt, s 
..ugrásra készen" várta a zenét. .. 

Ezt azért nem mondanám. A telt házakhoz 
szükséges volt a 180-as csoport propaganda-
munkájára. amely egész egyszerűen bámulatos. 

A kezdet kezdetén is bízott a telt házakban ? 
Egyáltalán nem. Az egész úgy kezdődött, 

hogy a 180-as csoportnak decemberben koncer-
tet hirdettünk. Ők is. mi is féltünk. Iesz-e egy-
általán érdeklődés. Ám akkora tömeg jelent 
meg a bemutatkozáson, hogy rögtön elhatároz-
tuk, szorosabb kapcsolatba lépünk egymással. 
A csoportnak épp nem volt próbaterme, meg-
egyeztünk. hogy nálunk délelőttönként próbál-
hatnak. 

Aztán szóba került, hogy csináljanak újabb 
koncertet. Akkor állt elő Mártha István azzal, 
hogy összehozná ezt a hetes sorozatot, s szerez 



hozzá anyagi támogatást is. Megállapodtunk, s 
ami kissé meglepő: minden szó szerint, a meg-
állapodás értelmében történt. 

Ezek után tervezik a kezdeményezés esetle-
ges folytatását is? 

A Szkéné vállalná, akár folyamatosan is. 
ilyesfajta koncertek rendezését, de valamilyen 
lix pénzügyi bázist kellene teremteni hozzá. El-
képzelhetőnek tartanánk például, hogy az Or-
szágos Filharmónia itt rendezze kísérleti zenei 
koncertjeit. 

Elég kicsi ez a terem, és az ülőkék se túl 
kényelmesek. . . 

Ez igaz. de a mi közönségünk elviseli, nem 
vágyik bársonyszékekre. Ugyanakkor az akusz-
tika jó, a szcenikai feltételek jók, közönségünk 
van. ez a zene a színház profiljába is beleillik. . . 
Nem akarok hazabeszélni, de szinte egyedül-
állóan jók a lehetőségek arra. hogy a Szkéné ta-
lálkozóhelye legyen az új utakat kereső művé-
szeknek: színháznak, zenének, képzőművészet-
nek. 

Szereti-e a házigazda azt a zenét, amelynek 
otthont adott '' 

Igen. mert úgy érzem, ezek a kortárszenei 
műhelyek valóságos mozgalmat indítottak el. s 
tagjaik láthatóan közelebb állnak egymáshoz, 
mint a zenei élet más területein munkálkodók. 
Ez a zene miként a 60-as évek beat-mozgal-
ma közösséget gyűjt, szervez maga köré. hí-
veket nevel fel. és tart hatókörében. Hozzám 

legközelebb a 180-as csoport zenéje áll. az álta-
luk művelt minimálzene rendkívül nyitott, az is 
élvezni tudja, aki nem kifejezetten komolyzene-
rajongó. Érintkezik a jazz-zel, a rockkal és a pri-
mitív zenével, sőt a színházzal is. 

Ezeknél a zenei eseményeknél nagyon fontos 
a megvalósulás gesztusa is. Ha Kocsis Zoltán 
felolvas egy vezércikket, miközben hat kiváló 
zeneszerző csavargatja rádiói keresőgombját, ez 
egy gesztus, melynek jelentése van. De számom-
ra csak gesztus, nem zene. Noha elismerem, 
hogy Kocsis Zoltánnak ezt esetleg nehezebb csi-
nálnia, mintha egy klasszikus zongoraversenyt 
játszana. Az ilyesfajta produkcióknak gon-
dolok a happeningre. a gesztusszínházra a 
60-as években volt nagy hatásuk: úgy érzem, 
mára ezek kicsit megfakultak. elvesztették erede-
tiségüket. 

A 180-as csoport törekvéseinek a gyökere 
ugyancsak a 60-as évekbe nyúlik vissza. Ok ma-
gukba szippantottak ennek az időnek a zenéjé-
ből mindent, beatet, jazzt, rockot, komolyzenét 

de igyekeztek túl is lépni rajtuk. Szerintem ők 
figyelnek leginkább a közönségre, nemcsak rit-
musos. friss zenéjükkel, rokonszenves előadás-
módjukkal. hanem azzal is, hogy zenéjükben 
benne érezhető az a viszony, ahogy a saját ko-
rukhoz kötődnek. 

Természetesen mindezt mint laikus hallgató 
mondom, s az is a koncertsorozat érdeme, hogy 
valamiféle vélemény kialakult bennem erről a 
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zenéről. A sorozatnak egyik legnagyobb értékét 
ebben a közművelődési funkcióban látom: az 
emberek képet kaphatnak a kortárszenéről, 
kapcsolatba kerülhetnek vele. Aztán vagy meg-
szeretik. vagy elvetik. 

Mennyire tetszenek a művek a közönség-
nek? 

A sorozat emlegetett sikere korántsem azt 
jelenti, hogy minden mű mindenkinek tetszett. 
Szó sincs róla. .ló néhány darab bemutatóját 
akár bukásnak is nevezhetném, ha nem érezném 
olyan fontosnak, hogy találkoztak a közönség-
gel. s a hallgatóknak módjuk volt rá, hogy sze-
ressék vagy elvessék őket. 

Folytassuk a beszélgetést a koncertsorozat 
szellemi atyjával és menedzserével. Mártha Ist-
vánná. aki „mellesleg" zeneszerzőként és elő-
adóként is közreműködött. 

Kicsit zavarban vagyok a Randevú '82-n fel-
hangzó zenék elnevezését illetően. Milyen jelzővel 
különböztethető meg ez a fajta zene a többitől? 

A kortárszene. modern zene. experimentá-
lis zene kifejezéseket használják, de egyik se iga-
zán jó. Talán a mai zene fedné legjobban a fo-
galmat. ámbár elvileg ebbe meg minden ma szü-
lető zene beletartozik. De most még nem is az 
elnevezés a legfontosabb. Nagyobb problémá-
nak látom, hogy a mai zene nem kelendő, a kö-
zönségnek csak nagyon szűk rétege érdeklődik 
iránta. A telt házak nem téveszthetnek meg ben-

nünket. hiszen alkalmanként ez mindössze száz-
százötven embert jelent. 

Mi lehet az oka ennek a szűk körű érdeklő-
désnek ? 

Úgy érzem, a mai zene nagyon elszakadt 
az embertől, mintha a komponisták a zenei 
problémák megoldását többre tartanák az em-
berek, a kor problémáinál. 

A 180-as csoport zenéjét én nem sorolnám 
ide. gondolom, ön se. 

Kétségtelen, a minimál zene repetitív ága. 
ahogyan a mi zenénket nevezik, mintha találna 
fogódzókat a közönséggel való kapcsolat meg-
teremtéséhez. Ma a komponisták egy része nem 
ambicionálja igazán, hogy az emberek meg-
ismerjék a zenét. Bennem viszont erős igény él. 
hogy amit csinálok, találkozzon a közönséggel. 

Mit tud tenni ezért egy zeneszerző'.' 
Egy biztos: komponálás közben nem ka-

csingathat a közönség igényeire, de utána me-
nedzselheti a művét, részt vehet a propagandá-
jában. Ahhoz, hogy valaki jó szívvel ajánlhas-
son valamit, hinnie kell benne, s ki hihet jobban 
egy adott műben, mint a saját „szülője". Éppen 
ezért én nem érzem lealacsonyítónak a propa-
gandamunkát. azt se. hogy éjjelente borítékokat 
címeztünk. Úgy érzem, ha komolyan vesszük a 
hivatásunkat szükség esetén ilyesmire is 
vállalkoznunk kell. 

Nem gazdaságtalan ez a munkamegosztás '.' 
A zeneszerző és az előadók borítékot címeznek. 
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miközben vannak hivatásos intézmények, me-
lyeknek a zene közvetítése, népszerűsítése a fő 
feladatuk. . . 

Ameddig ez a munka feltétele annak, hogy 
zenénk a közönséggel találkozzék, addig csinál-
nunk kell. Ráadásul egy hivatalos szerv nem tu-
dott volna ilyen célirányos propagandát kifejte-
ni. Volt olyan koncertünk, ahol kilettünk egy 
nagy papírlapot az előcsarnokba, s megkértünk 
mindenkit , ha érdeklődik műsoraink iránt, írja 
föl rá nevét és címét, hogy meghívót küldhes-
sünk részére. 

A 40 oldalas kiadványunkat se tudta volna 
egy rutingépezet létrehozni. Fiatal iparművé-
szek tervezték, s nem egyszerű műsorfüzet volt. 
hanem minden együttesről, irányzatról viszony-
lag gazdag információkat adó dokumentum-
gyűjtemény. 

Én csak egy 12 oldalas kiadvánnyal talál-
koztam. 

Sajnos pénz híján a 40 oldalas változatról 
le kellett mondanunk . 

Végül is hogy sikerült a propaganda ? 
— A telt házakat és a megjelent publikáció-

kat tekintve —jól. A Rádió két koncertet rögzí-
tett a hétből, a televízióban is esett pár szó vál-
lalkozásunkról. 

A hivatalos szervektől milyen segítséget 
kaptak ? 

Zenei intézmények, szervek nem vettek 
rés/t a szervezésben. A KISZ és a Szkéné szín-
ház támogatot t bennünket ; a házigazda szere-
pet mi vállaltuk, a program pedig úgy alakult ki. 
hogy minden műhely maga állította össze a saját 
műsorát . A nyitottságra jellemző Szabados 
György szereplése - az ő „egyszemélyes" műhe-
lyében születő zene valahol a jazz és a kortársze-
ne között helyezkedik el. 

Mi jellemezte általában a sorozat program-
ját '.' 

A sok magyar bemutató, köztük jó néhány 
ősbemutató. Jeney. Sáry, Vidovszky művei mel-
lett szerepeltek a friss diplomások darabjai , sőt: 
az úgynevezett zeneszerzői diplomával nem ren-
delkezők is lehetőséget kaptak a bemutatko-
zásra. 

Külföldi művek is megszólaltak, például az 
amerikai repetitív iskola reprezentánsai. S végül 
meg kell még említeni a Cage-estet; ilyen tudo-
másom szerint még nem volt Magyarországon. 

A művészetnek valamilyen módon mindig a 
valóságot kell kifejeznie, leginkább az éppen léte-
ző valóságot. Mire ismerhet rá" ebben a mai ze-
nében a ma embere ? 

Szerintem elsősorban a dinamikusságára. 
Korunk a dinamizmus kora, ál landó változás, 
mozgás jellemzi. Az emberek életérzése is ez: 
nem megállni, nem megállapodni. A mai zene 
nagy részére ugyancsak ez a dinamizmus, az ál-
landó változás, lüktetés jellemző. 

Azt mondta beszélgetésünk elején, hogy a 
kortárszene nem kelendő. Közönség nélkül pedig 
meghal a művészet, vagy legalábbis elsorvad. Mi-
lyennek látja a jövőt ? 

Tudomásul kell venni a tényeket. Ez a ze-
ne talán sosem fogja megtölteni a Sportcsarno-
kot nem is célja. De mindenképpen „helyzet-
be kell hozni", hogy minél teljesebben megmu-
tathassa önmagát . Ha a közönség magától nem 
jön. akkor utána kell menni. S ami a legfonto-
sabb: tudomásul venni, hogy ilyen zene létezik, 
s teret adni neki, hogy ál landóan jelen lehessen a 
hazai zenei életben. 

Következzék a sorban a „csak" zeneszerző-
ként és előadóként közreműködő Jeney Zoltán. 
az Új Zenei Stúdió egyik alapító tagja. 

Miben látja a koncertsorozat jelentőségét ': 
Először valósult meg, hogy több kortárs-

zenei csoport együtt dolgozott . Figyeltük egy-
más munkájá t korábban is, de az együttműkö-
désnek ez a formája eddig ismeretlen volt. 

Az Új Zenei Stúdió nem érzi riválisának t 
többi zenei csoportosulást? 

- Ellenkezőleg. Régi vágyunk, hogy ne m 
legyünk az egyetlenek. Fönnállásunk évei alat 



sok olyan zenét kellett játszanunk, ami távol 
esett saját zenei törekvéseinktől, s csak azért ad-
tuk elő őket. mert fontosnak tartottuk, hogy 
ezek egyáltalán megszólaljanak Magyarorszá-
gon. Nagyon hiányzik egy állandó előadói 
együttes, amely kortárszenét játszik. A 180-as 
csoport igen aktív, de főleg a repetitív iskolát 
játssza. A miskolci Új Zenei Műhely is inkább 
előadói csoportosulásnak tekinthető, de kötött-
ségeik miatt ők sem képesek ezt az űrt betölteni. 

Ezek szerint az Új Zenei Stúdió zeneszerzői 
azért lépnek fel előadókként is, mert nincs együt-
tes, amely eljátssza műveikéi '.' 

Nem egészen. Ha volna ilyen együttes, mi 
akkor sem mondanánk le a játék közben s/erez-
hető élményekről, tapasztalatokról, melyek na-
gyon fontosak a zeneszerzői munkában is. De 
bizonyos, hogy kevesebbet játszanánk, s jobban 
koncentrálnánk a magunk dolgára, a komponá-
lásra. Egyébként a regi korok zeneszerzője csak-
nem mindig előadó is volt. s csak a 20. század-
ban kezdődött meg a két feladat szétválása. 
A Bartók utáni generációban a zeneszerzők kö-
zül talán csak Kadosa volt igazán jelentős elő-
adóművész is. Ám egy másfajta folyamatnak is 
tanúi lehetünk: Boulez még abszolút szólista, 
míg Stockhausen már csak egyszerű tagja az 
együttesnek. Mi is törekszünk a részvételre, 
mert meggyőződésünk, hogy a zeneszerző nem 
lehet távol a praktikumtól. 

Fiatal muzsikusokból nem lehetne előadói 
együttesi szervezni például az UZS köré? 

Kezdetben sok előadónk volt. A munka 
nekik is hasznukra vált, mert így közvetlen kö-
zelről többet megtudhattak a zeneszerzésről. 
Ám ezeknek a fiataloknak többsége azóta be-
épült a zenekarokba elsősorban egzisztenciá-
lis okokból. Ez teljesen érthető, mert a hagyo-
mányos zene területén könnyebb látványos kar-
riert csinálni. Egyébként a mai fiatal előadókat 
is érdeklik az új zenei törekvések, ám ők már a 
saját korosztályukkal fogódznak. Ami ugyan-
csak természetes és j ó dolog. 

Nem rossz azzal a indultai dolgozni, hogy 
amit csinálnak, az legfeljebb egy szűk kis réteg 
érdeklődésére számíthat ? 

A mai zene és zeneszerző sok prob-
lémával küzd. ezek között nem az a legnagyobb, 
hogy müveiknek van-e közönségbázisa, vagy 
nincs. Tudomásul kell venni, hogy az emberek 
többsége nem tudja földolgozni azt a viszony-
rendszert. amiben él, sőt talán nem is vágyik rá. 
hogy mélyebben értelmezze azt a valóságot, ami 
körülveszi, mert úgy érzi. nehézzé, bonyolulttá 
tenné az életét. Jobb redukálni a problémákat 

hogy zenei példával éljek . miként az ope-
rett teszi. Ha e / így van. nyilvánvaló, hogy az 
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emberek többsége inkább választja az operettet, 
azt a világot, amilyenben ő is élni szeretne, mint 
azt a zenét, amely az emberi lét mai problémáit 
igyekszik megragadni, s hangjain keresztül át-
élhetővé tenni. 

Mi hál a teendő ? Közel lehet-e jutni ehhez a 
zenéhez 

Meggyőződésem, hogy vezet hozzá út a ze-
netörténeten keresztül is, vagyis az elmúlt korok 
zenéjén fölnevelkedő ember, ha akar. értő hall-
gatója lehet a ma zenéjének; s az is elképzelhető, 
hogy valaki a mai kor lényegi jegyeinek meg-
ismerése után mintegy visszafelé fedezi föl ezt a 
zenét. Hogy a találkozás létrejöhessen, szükség 
volna egy olyan állandó teremre, melyben „jól 
ér/i magát" ez a zene. Akkor képes hatni a kö-
zönségére: kiegyenlítettségével harmóniát és 
megértést hozni ebbe a zaklatott világba. Nem 
elandalítva természetesen, hanem a feszültség és 
oldás dialektikájával fölkavarva és megnyugtat-
va egyszerre. 

Végezetül a közönség soraiban helyet foglaló 
Petrovics Emit zeneszerzőt, a Zeneművészeti 
Főiskola tanszékvezető tanárát kértük, mondja 
el véleményét. 

Ön milyen várakozással meni el a koncer-
tekre.' I zenei élményéri vagy csak a kuriózum, 
az érdekesség kedvéért' 



Elsősorban szakmai természetű indítéka-
im voltak. Nem a zenei újdonságot kerestem, 
hisz a darabok nagy része nem volt ismeretlen 
előttem. (Mártha István diplomáját például 
azért a művéért írtam alá, amit itt eljátszottak.) 
Inkább arra voltam kíváncsi, hogyan adják elő 
a darabokat. Főleg a 180-as csoport érdekelt; 
róluk tudom, hogy különösen törekszenek a kö-
zönséggel való kapcsolat erősítésére. Azt figyel-
tem. hogyan hatnak a jelenlétükkel, be tudják-e 
vonni saját zenei világuk hangulatába a hallga-
tót. képesek-e az alkotófolyamat részesévé ten-
ni. hiszen a zenéjük sok tekintetben akkor és ott 
születik a pódiumon. Mert ez a zene csak akkor 
értékes, ha közösségivé tud válni, ha megszólal-
tatói a közösségi játék részeseivé képesek tenni 
hallgatóságukat. 

Mennyire érezte sikeresnek az egyes zenei 
műhelyek törekvéseit? 

Az egész sorozatot hézagpótló jelentősé-
gűnek érzem, .ló dolog, hogy Szabados „bele-
fér" egy ilyen összeállításba, és az is, hogy Cage 
művei hallhatók Budapesten. A mai magyar ze-
ne szempontjából azonban elsősorban a négy 
miihely tevékenysége fontos. Az Új Zenei Stú-
dió. a Miskolci Új Zenei Műhely, a 180-as cso-
port és a Fiatal Zeneszerzők Csoportja törek-
szik olyasmire, ami színesítheti, kitágíthatja az 
új magyar zene horizontját. Nem titkolom, szá-
momra a 180-as csoport a legrokonszenvesebb. 
Egészséges, ritmikus zenét játszanak, s ez jól áll 
nekik. Ok rátaláltak egy járható útra, a kérdés 
csak az. hová tudnak eljutni rajta. ígéretes a jö-
vőjük. hiszen arra törekszenek, hogy áttörjék a 
választófalakat a modern zene és a közönség 
között, igyekeznek a populáris zenékből minden 
használható elemet átvenni, beépíteni a saját 
muzsikájukba. Ráadásul remek előadók is. 

És a többiek ? 
Nem voltam ott minden koncerten, ezért 

hadd ne mondjak jellemző véleményt. Összefog-
lalva : az általam meghallgatott programokban 
többé-kevésbé jó müvek hangzottak el, többé-
kevésbé jó előadásban. 

Mennyiben tekinthetők zenei jelenségeknek 
a pódiumon történtek ? Eg >ok előadásá-
nál szinte több a vizuálisan crzekelhetö. mint a 
zenei történés. 

A zenének mindig voltak és vannak rituá-
lis elemei gondoljon egy hagyományos kon-
cert zenén kívüli „kelléktárára". A szertartás 
mindig megvolt, legfeljebb más-más formát öl-
tött. A beat-koncertek tornacipős-trikós hallga-
tóinak ugrálása, „csápolasa" éppúgy idetarto-
zik. mint a frakkos urak gesztusai egy elegáns 
koncertteremben. 

Minek tulajdonítja a szakma látványos tá-
volmaradását ezekről a koncertekről? 

Nem hiszem, hogy látványos távolmara-
dásról lehetne beszélni. Vagy ha így fogalma-
zunk, akkor azt kell mondanunk, hogy a szak-
ma látványosan távol marad mindentől, ami a 
közvetlen érdeklődési körén kívül esik. Ez a 
pragmatizmus egyébként világjelenség: az em-
berek többsége csak azzal foglalkozik, ami szá-
mára hasznos. A Szkénében hallható zenének a 
muzsikusok többsége számára nincsen belátha-
tó haszna. Egyébként a zenei intézmények kép-
viselői ott voltak a koncerteken. . . 

Ezt csak azért kérdeztem, mert ha a zenei 
szakemberek érdeklődése ilyen csekély, mit vár-
hatunk a laikusoktól? 

A zenészek reagálását nagyjából ki tudom 
számítani, így engem főképp az érdekelt, ho-
gyan viselkedik az az értelmiségi réteg, amelyik 
az ilyenfajta rendezvényeken mindig megtalál-
ható. Tagjai köziil néhány mintha csak keresné 
a rendhagyó dolgokat: mi az, ami szembenáll a 
„hivatalossal", mi az. amivel közösséget tud vál-
lalni. Ezek az emberek minden vélt vagy valódi 
alkalmat megragadnak, hogy társadalmi-művé-
szi szembenállásukat kifejezzék. Gondolom, 
többen itt is ilyen alkalmat kerestek, s nemegy-
szer úgy éreztem, hogy én. aki nem ezt az állás-
pontot képviselem, jobban együtt vagyok a ze-
nével, jobban tudok azonosulni vele. mint ők, 
akik nem annyira a zenéért jöttek, inkább azért, 
hogy demonstrálják saját különállásukat. 

Hogyan tehetne ezt a zenét jobban beépíteni 
a koncertéletbe, hogy biztosítva legyen rendszeres 
megjelenése ? 

A rendszeres megjelenésre módot kell ad-
ni. de nem biztos, hogy be kell építeni a koncert-
életbe. Úgy hiszem, jobban áll neki ez a jelenlegi 
forma. Beethoven zenéje a koncertteremben él 
igazán erről a zenéről ugyanezt nem merném 
állítani. Lehet, hogy más közegben „nem műkö-
dik", esetleg idegenül hat. A Szkénét egyelőre 
megfelelő helyszínnek látom, itt jó a befogadási 
közeg, toleráns a közönség, az egész szertartás-
hoz illik ez a testközeli elrendezés, ez a kissé no-
mád jelleg. 

Egy véli tehát, hogy az intézményes támo-
gatás hiánya még jót is tesz ezeknek a zenei 
törekvéseknek ? 

Ha nem tartanék attól, hogy félremagya-
rázzák. igennel válaszolnék, mert úgy érzem, 
hogy az intézményesülés legalább annyi kárral 
járna, mint amennyi haszonnal. 

Akkor hát mi a követendő magatartás e ze-
nével kapcsolatban? 

A legfontosabb szerintem az, hogy nem 
szabad ellene tenni. 


