
, — Van, aki fiatalon min
den újról tud. Néhány öreg 
meg nagyotthallóan a fülé
he? emeli a kezét, és rákér
dez kortársára. Miért kell 
állandóan a régieket maj
molni?

Szomszédom dühös. Har
madnapja koptatja székét 
az UNESCO két tagszerve
zete, a Kortárs Zenei Tár
saság és a Jeunesses Musi- 
cales első közös tanácsko
zását), s húsz évével képte
len megérteni, hogy itt nem 
az érdekek szembeállításá
ról folyik a szó, hanem ép
penséggel az ifjúság és a 
kortárs zene kapcsolatáról. 
Arról, hogy a különböző or
szágokban mit tesznek 
azért, hogy egy-egy Boulez-, 
Lutosiawski-, Kurtág-, Li
geti-mű felhangzásakor ne 
kattanjon a rádiók hangot 
elfojtó gombja. Hogy a 
kortárs zene befogadása 
éppúgy ünnep legyen, mini 
egy Beethoven-szimfónia 
vagy Mozart Don Giovan- 
nijának az előadása. S eb
ben sem a vastaps vagy a 
füttyszó a meghatározó. 
Sokkal inkább az ismerke
dés őszintesége. Leginkább 
az, hogv eljussunk odáig, 
amit G. B. Shaw is annyit 
emlegetett: akár csak
megközelítően is érezzük a 
különbséget jó és rossz ze
ne között.

De hát hogyan? Hiszen az 
én emlékeim is vegyesek. A 
régi baráti körben akadt, 
aki Bachért és Brahmsért 
lelkesedett, a modern zenét 
pedig Bartók jelentette szá
mára. Aztán amikor Varsó
ban tizenöt évvel ezelőtt' 
meghallgatta John Cage-et, 
ahogy gégemikrofonja
visszhangozta a vízivást, 
rögvest életunttá vált. 
Stockhausen elektronikus 
zenéjét egyenesen vérlází- 
tónak tartotta. Pedig a 
kor gyermeke volt ő is, 
akár e mostani budapesti 
szimpozion részvevői.

Húszéves szomszédom 
úgy véli, hogy a szintetizá
tor korában a zenét is úgy 
kell programozni, mint a 
számítógépet. S a vitában

elszabadul a „modernpár
tiak” szelleme. Csakhogy az 
akarók és a pártolók között 
is akadnak „realisták”, akik 
a hasznosságot mindig az 
igények oldaláról veszik 
szemügyre.

— Oh, hogyne! Értem a 
mondatot — folytatja Roy 
Moncayo, a Belgiumban to
vábbtanuló ecuadori orvos 
—; kiindulási alapunk vál
tozatlan: a zenében teljes
ségében kifejezhetjük ko
runkat. A zajok, zörejek, 
érzelmek, intellektuális ki
mértség, romantikus szá
guldás éppúgy nyomon kö
vethető, mint bármely más 
művészeti ágban. De a kor
társ zenében — tapasztala
taim szerint — mindenek
előtt a technikai fejlődés 
érhető tetten. Talán túlsá
gosan is. Arról meg külö
nösen nem volna szabad el
felejtkeznünk, hogy min
den gyökér a hagyomá
nyokban rejlik.

Roy a hazájára gondolt: 
az indián, spanyol, néger 
elemek keveredésére, s ar
ra a kulturális szerkezetre, 
amely alig teszi lehetővé, 
hogy honfitársai valóban 
tisztában legyenek nemze
ti értékeikkel.

— Így csak annyit mond
hatok, hogy — tisztelet a 
kivételnek — napjaink ze
néjének nincs kapcsolata az 
emberekkel. Eltávolodik,

technikává válik. Egy átla
gos felkészültségű ember 
nem tudja végigkövetni azt 
a szándékot, amivel ez a ze
ne születik.

— Talán a hangok ere
detét kellene megőrizni? — 
komolykodott asztaltársam. 
S ezzel a Stockholmi Peda
gógiai Főiskola igazgatónő
jének, Madeleine Ugglának 
az előadáscímére utalt: „A 
dúr-baj — gyógyíthatatlan 
betegség?”. Azaz: a rossz 
slágerek primitív dúr-hár- 
mashangzatai megölik a 
fiatalok zenei igényességét. 
S nemcsak Stockholmban, 
Szófiában, Brüsszelben, ha
nem a finn és a magyar 
falvakban is.

És felhangzik egy másik 
tábor kórusa is:

— A huszadik század 
utolsó negyedében tartha
tatlan, hogy a közízlés, a 
kifinomult polgárfülek még 
mindig Beethovent helye
zik az első helyre — mond
ják a türelmetlenek.

Ez kétségtelenül így igaz. 
Ám az úttörőknek mindig 
meg kellett vívniuk küz
delmüket. Nemcsak a hon
foglalóknak, az új találmá
nyok felfedezőinek — a 
művészeknek is.

Mit adott hát ez a ma
ga nemében egyedülálló 
szimpozion? Mindenek
előtt szemléletbeli egysé
get. Azután módszereket. A 
komlói zeneiskolások szer
kesztést és improvizációt 
játszottak a zongorán Apa- 
gyi Mária tanárnő irányítá
sával. Lantos Ferenc mind
ezt diákkal világította meg 
— a képzőművész szemszö
géből. A rajzok és a zongo
rajáték egységet alkottak. 
Elősegítették, hogy érzékel
jük a befogadás különböző 
problémáit. Elsősorban a 
nyitottság szükségességét. 
Egy rendkívül fontos do
logra, a zenei nevelés őszin
teségére hívták fel a fi
gyelmet. A cselekvést szor
galmazták és nem az el
utasítást. Tudatosították, 
hogy két évtizeddel az ez
redforduló előtt igenis ér
deklődni kell korunk kez

deményezései iránt — a 
muzsikusoknak különösen.

De hát mi legyen a pályát 
kívülről szemlélőkkel ? 
Akik szimpatizánsok, de 
nem aktív művelői ennek a 
műfajnak? A belga Luc 
Leytens szerint pedagógiai, 
esztétikai eszközökkel lehet 
és kell hatni.

— A pedagógusokat kell 
megnyerni, mivel a kortárs 
zeneszerzők individualisták.

— Csakugyan? — kérde
zett vissza a svéd Peter 
Lyne. — A zeneszerzőnek 
állandóan kapcsolatban 
kell lennie a közönségével. 
Nem úgy, hogy engedjen az 
igényeiből, s évjáratonként 
más és más minőségű zené
ket írjon. Ez különben is 
becsapás lenne, hiszen nem 
szabad leegyszerűsíteni a 
dolgokat.

Saját példáját említette. 
Uppsalában kórusa van, ze
neszerző létére a tagokkal 
együtt kísérletezik ki a 
hangzásokat. A dalosok is 
részesei a folyamatnak; 
bármilyen elvont hangzást 
is produkálnak, az végül is 
közösségi alkotás.

— Jó, hogy vannak köz
tünk zeneszerzők — szúrta

közbe Claude Micheröux, a 
belga Jeunesses főtitkára 
—, de egyedül ők sem vál
lalhatják el a modern zene 
prőkátorságát. A szervezet 
viszont sokat tehet, mert 
friss szemléletű, nincsenek 
hangverseny-rendezői elő
ítéletei, tehát nemcsak a 
biztonságra és az üzletre 
törekszik, hanem a zene 
népszerűsítésére.

— Mint például nálunk 
— említette Juha Olsonen 
Helsinkiből. — A kortárs 
zenei koncertekre az eladók 
vagy a szerzők rokonsága 
megy el leginkább. Meg 
egy-két „vájtabfo” fülű kri
tikus, aki abban reményke
dik, hogy egy rendkívüli 
talentumra akad. Igen ám, 
de ez a koncertfajta mód
szerében a régi gyakorlat 
megismétlése. Hogyan sze
rezzünk hát újabb híveket? 
Finnországban Tartsd nyit
va a füledet! jelmondattal 
évente hat-nyolc modern 
zenei hangversenyt rendez 
a fiatal előadók és alkotók 
közössége. Az előadást 
mindig vita követi, s ha 
szükséges, részleteket ismé
telnek a darabokból.

Vitákban persze nálunk
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sincs hiány. Évekkel ezelőtt, 
Szegeden, a József Attila 
Tudományegyetem hallga
tói faggatták törekvéseik 
helyességéről az Űj Zenei 
Stúdió tagjait. Győzködték 
egymást, ám többre nem 
jutottak. Nem csoda, hiszen 
mindez csak akkor válik 
épületessé, ha magában rej
ti az igény, a gondolat ápo
lásának a rendszerességét. 
Erre pedig Budapesten is 
csak egy példa akadt: a 
KISZ Központi Művész- 
együttes Rottenbiller utcai 
székházának vasárnapi 
koncertsorozata. A napi 
két-három rendezvényre tó
dultak az emberek. Simon 
Albert irányításával, Jeney 
Zoltán, Sáry László, Vi- 
dovszky László, Kocsis 
Zoltán intenzív akarásával 
évtizedek lemaradását kel
lett pótolni. Volt is értel
me. Mert műhellyé vált! S 
száz-kétszáz ember érdek
lődött is. De hol voltak a 
többiek? Akikben motosz
kált valamilyen csíra, csak 
éppen a kibontakozás útját 
nem találták?

— Néha többet rágódunk 
a csonton, mint amennyit 
megérdemel — folytatta

Gorán Bergendal, a svéd 
Rikskoncert munkatársa. — 
Ez a szimpozion is élő pél
dája annak, hogy akadnak 
tetszetős és rendkívül hasz
nos dolgok, de vannak rossz 
kezdeményezések is. így 
voltam én is. Tarkó Magda 
és Szabados György impro
vizációja rendkívüli tanul
ságokkal járt. Művészileg 
elsőrangúak és meggyőzőek 
is. Azt reprezentálták — 
Gonda János előadásával 
egyetemben —, hogy az új 
utakat, az új kezdeménye
zéseket is be lehet fogni, 
meg lehet mutatni. Kötetlen 
formában, a megfelelő em
beri érzésekre és megnyil
vánulásokra építve. Vi- 
dovszky László bemutatóját 
azonban zeneellenesnek tar
tottam, mint ahogy a kecs
keméti óvodásfoglalkozást 
is erőltetettnek, sőt színpa
diasnak találtam. Legin
kább Dimény Judit rádió
műsoraiban leltük meg azt, 
amit mindenki „díjazott” : a 
gyerekeket kell közelebb 
hozni a zenéhez, és nem a 
zenének a társadalomban 
betöltött helyét kell minde
nekelőtt meghatározni. Te
hát nem manifesztálni kell,
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hanem megnyerni. Hogy 
megismerjék az alkotás fo
lyamatát, nyitottak legye
nek minden további hatás 
befogadására. Ittzés Mihály 
pont így tett a kecskeméti 
szakmunkásképző intézet
ben: Penderecki művét úgy 
értelmezte a gyerekekkel, 
hogy valamennyiéi érde
keltté váltak a meghallga
tásban és megismerésben. 
Bepillantottak az alkotás 
műhelytitkaiba, a régi zenét 
összekapcsolták az újjal, te
hát nem kellett szakadékon 
átugraniuk. Ittzés program
ja azért volt jelentős, mert 
a folyamatra irányította a 
figyelmet. Az alkotó és a 
befogadó feltételezett közös 
párbeszédére, ami minden 
értelmezés alfája és óme
gája.

Svédországban éppen 
ezért zeneszerzők keresik 
fel a városok és falvak is
koláit. A lengyel Zygmunt 
Krauze minden találkozó 
előtt szemügyre veszi leen
dő partnereit, s az életko
ruknak megfelelő lemezt 
tesz fel a korongra. De mi
lyent? Amilyet hasonló ko
rában ő írt! Szinte észre
vétlenül kezdődik a talál
kozás, egyszer csak elindul 
a zene, és a részvevő akar- 
va-akaratlanul azon kapja 
magát, hogy figyel. Krauze 
végül előadja Kőzene című 
művét: pompás köveket rak 
a zongora húrjaira. Penget, 
dobol, ütöget, különböző 
hangzásokat produkál. Ér
dekes? Hát persze! A hall
gató előtt alakul a zene, 
már ez is vonzó. És mellette 
az élő magyarázat. A külön
legesség rögvest természe
tessé válik, amint a felhan
gokról kezd beszélni, s a 
törvényszerűségeket ismer
teti. S mindez ezúttal sem 
a Zeneakadémián csendült 
fel, hanem a találkozó szín
helyén, a főváros harmadik 
kerületének ifjúsági házá
ban.

Azok a gyerekdk, akik 
„betévedtek” a terembe, lel
kesülten távoztak. Igaz. 
kevesen voltak. Érdemes 
lett volna zenehallgatókkal 
is kibővíteni a részvevők 
körét. Hiszen egyet kell ér
tenünk Peter Lyne-nel:

,— A gyerekeket könnyű 
beterelni egy terembe, még 
agitálni sem nehéz. De mit 
ér ez akkor, ha a találkozás 
mindössze mézesmadzag
nak bizonyul? Ezért a kor
társ zenének is felelősség
gel kell íródnia. Felelősség
gel a társadalom tagjai 
iránt. A zeneszerző egy
szerre vállalkozik szerepre 
és szolgálatra, azzal a csöp
pet sem mellékes szempont
tal, hogy remekművek va
lóban csak ritkán jönnek 
létre.

Kortárs zene és ifjúság? 
A sok-sok kezdeményezés 
ellenére még mindig a pe
dagógiai szempontok meg
határozásánál tartunk. Ez 
vezérli a belga szintetizá
torkvartett, a Daleth tag
jait is, akik zeneszerző, 
könnyűzenész, mérnök, mi
voltukban az élő elektroni
ka lehetőségeit keresik. Az 
eszközöket akarják a mu
zsika szolgálatába állítani 
és nem fordítva. Ma még

más műveket írnak át, min
denekelőtt az eredeti hang
szereket utánozzák. S na
gyon kíváncsiak a vélemé
nyekre, mert lépni akar
nak. Úgy, ahogy Dimény 
Judit teszi: beleilleszteni a 
mindennapi szellemi táplá
lékba a kortárs zenét is.

— Azért foglalkozom ve
le, mert meggyőződésem, 
hogy egyre nagyobb szük
ség van a kortárs zene meg- 
kedveltetésére. Azt akarom 
elérni, hogy az ifjúság meg
ismerje az arra érdemes 
műveket, aztán válasszon, 
ki-ki döntse el: kell-e neki 
az a zene?!

Nehéz, ám okos kérdés; 
benne rejlik a feltételezhe
tően igenlő válasz. Mint 
ahogy az Óbudai Zeneisko
la is otthont ad minden új 
kezdeményeizésnek. Till Ot
tóiknál azok az instrumen
tumok részesülnek előny
ben, amelyeknek nincsenek 
tradíciói, amelyek az el
múlt fél évszázadban ke
rültek bele a zene minden
napi áramába. Balázs Osz
kár tanítványai — a hét
évestől a tinédzserig — 
ezért is kedvelték meg a 
marimbát, a különböző fa
dobokat, kereplőket, csat- 
togtatókat, mert mindenek
előtt érzelmeket fejeznek 
ki, és egymást szórakoztat
ják velük. Saját személyük
ben vállalnak felelősséget a 
kortárs zenéért.

Ezt hangsúlyozta Láng 
István, a Magyar- Zenemű
vészek Szövetségének főtit
kára is: a fiatalok és a kor- 
társ zene kapcsolata meg
határozó mind a zenei né
velés, mind a kulturális 
élet gazdagodása szempont
jából.

— A bennünket egyre in
kább körülvevő stressz és 
esztétikai környezetszeny- 
nyezés időszakában a zené
nek egyre inkább arra kell 
törekednie, hogy minél több 
ember számára mondjon új 
és friss dolgokat. Nehéz 
ügy? Meglehet. De nem fö
lösleges hangsúlyozni. Ezért 
volt jelentős, hogy tizenöt 
ország másfél száz szakem
bere társalgóit Budapesten 
az ifjúság és a kortárs ze
ne kapcsolatáról.

A szimpozion ideje alatt 
éjszakánként Leonard 
Bernstein pompás könyvét, 
A megválaszolatlan kérdést 
olvasgattam. Az utóbbi 
évek zenei könyvtermésé
nek e legérdekfeszítőbb ol
vasmányát. A tanácskozás 
utolsó napján türelmetlen 
szomszédom figyelmébe 
ajánlottam. Azért, mert 
Bernstein — minden egyéb 
rosszalló megállapítása el
lenére csak optimista 
tud lenni. Azt írja: „Hi
szem, hogy 'bármiiven . . .  a 
zene, mindaddig költészet 
marad, amíg a földben gyö
kerezik. És hiszem ...  
hogy a föld költészete vé
get mindaddig nem lel; 
amíg a telet tavasz követi, 
és van ember, aki észleli.”

Most nyár jön. A téma 
örök. Akárcsak a négyna
pos tanácskozás beszélgeté
seinek a tárgya. Illik tehát 
megállíthatatlanul folytat
ni. Illetve — mindig újra
kezdeni.

Molnár Zsolt
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