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Zeneszerző

A "szívrepesőstó1"

a transzcendensig
Zene... De sokfélét idéz föl e gyűjtőnév!

Van, aki számára puszta hangkulissza: az ébredéskor kinyitott
rádiótól a munka közben, sohasem odafigyelve hallgatott mag
nón, walkmanen át a televízió muzsikáló Bábeléig. amelyből né
hány másodpercenként egymásra torlódva tolul elő a sok pikto
gram-szignál, hogy oda se nézve is tudjam, időjárást jelentenek
vagyajánlót kapunk a további műsorról.

Van, aki számára élete útjelzője: ezt a dalt az édesanyja éne
kelte neki, azt az első szerelem idején hallgatta, a harmadikat is
kolai ünnepélyeken utálta (de most már nosztalgikusan szereti).

És van - sokkal kevesebb -, aki hajlandó figyelni rá. Már az
is örömteli, ha hangversenyre beül, úgy nyit ki rádiót, tévét, le
mezjátszót, hogy mást nem tesz akkor, mint a zenét hallgatja.
Ha olyan műfajt választ, amely matematikai összehasonlítással
legfeljebb a kétjegyű számokkal való összeadás szintjén van,
szórakozhat, a kedélyét áztathatja benne. Már ez is a lélekhez
szól. Az igazán jó azonban, ha nemcsak a lélekhez, hanem a
szellemhez is elér a muzsika. Ám ehhez olyan műfajok és alko
tások kellenek, amelyeken "van mit hallgatni", sőt, újrahallgatás
kor nem az ismétlés örömét hozzák, hanem új felfedezéseket is
kínálnak. Vagyis: nemcsak rigmusok, hanem költemények, nem
csupán a hallgatás pillanataiban jelentkező zsigeri hatásuk van,
hanem olyan érzeteket és gondolatokat ébresztenek, amelyek ké
sőbb oldódnak a szervezetben, maradandó élményt okoznak.

Szerétik-e az emberek a zenét? Ha a mindenhonnan ömlő

hangáradatot, s a zenepiac túltermelését tekintjük, bizonyára
igennel felelünk. De olyan e kérdés, mint ha azt tudakolnók,
kedvelik-e a tésztát? Igényes recepttel készült cukrászsüteményt
kevesebben fogyasztanak, mint gyomortömő nudlikat. Vagy az
ékszereket? Míves ötvösmunkát kevesebben öltenek magukra,
mint mutatósabb, netán egészen "gagyi bizsut". Csakhogy ne
mes ékszerre kevesebb embernek van pénze, de nemes zenét
ugyanannyiért - azaz ingyen - szolgáltat a rádió, mint "nudli
bizsu"-t. Csak el kell jutni hozzá.

Ez az eljutás egyre nehezebb. Még iskolai ének-zene tanítá
sunk fénykorában is keveselltem, amit a zenéről magáról oktat
tak. Pedig a zenehallgatást meg kell tanulni. Hogy ne úgy áll
junk szimfóniához, szonátához, mintha regényt úgy olvasnánk,
hogya szereplők jellemét, tetteit nem követjük, nem korábbi vi-
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selkedésükhöz viszonyítjuk újabb megmozdulásaikat. Mára egy
re kevesebb az esély, hogy ilyen útmutatással találkozzék a diák.
Marad a kedélyáztatás... Aminek évezredes múltja, hogy kiéne
keljük magunkból az örömet, bánatot. De manapság ki nyitja
dalra a száját? S ha mégis, vajon mennyire hamisan? Márpedig
az ének tisztasága nem pusztán esztétikai kérdés! A hangma
gasság pontos intonációja lelkünk fegyelme, közös éneklésnél
ráadásul az alkalmazkodásé, de ez a fegyelem szépséget te
remtve szabadságérzetet kelt. Tehát nem megköt, hanem szár
nyat ad.

Mostoha lenne a zene iskolai kezelése? Ha arra gondolunk,
hogy az irodalom alkotásait elemzik az általános és középiskolá
ban, a zenét pedig szőrmentén érintik, siránkozhatunk. Ha a
képzőművészet történetének oktatását tekintjük, még mindig
jobban áll a zene. A könyvpiac eredményesebb a hanglemezeké
nél, de ha a sok illegális letöltést és magánmásolást is hozzáve
szem, talán nem marad alul a muzsikafogyasztás sem.

A visszatérő kérdés: mit kaphat a zenétől, aki hajlandó és ké
pes kapcsolatra lépni vele? Nem más művészetekkel szembeni
érvként (hiszen azok sem nélkűlözhetöekl). inkább száraz tény
ként szögezhetjük le: transzcendenciát. Szavakban nem kifejez
hető katarzist. A lélek felfrissülését és megerősödését a nagy és
kis nehézségek leküzdéséhez. Amint a torna izmainkat teszi ké
pessé erőkifejtésre, a zene lelkünk "izmait". Van, persze, a mű

vészi zenében is olyan, amely elsősorban ritmusával ragad meg,
amely az ősi munkadal távoli leszármazottjaként mozgást diktál,
de távolabbra jutunk a transzcendenciában a dallamban, harmó
niában, hangszínben is gazdag művekkel, legyenek akár a zenei
éremművészet apró remekei, akár nagyszabású hangzó freskók.
Hiszen ma nem belezsongatjuk magunkat "a jobb világba", aho
vá Illyés szavaival emel a zene, hanem éber tudattal, kérdőn-két

kedőn a magunk egyéni útját járjuk.
Lehetnek a hallók világában is olyanok, akik süketek a zené

re. Nem botfülre (ami Kodály szerint nincs is), hanem elemi
igényhiányra gondolok. Ne bántsuk őket. Azokért érdemes har
colnunk, akik nem ismerték (még) föl az ínyencséget, csak tömik
magukat "nudlival", hogy jóllakjanak. Saját tapasztalatom zene
hallgatást "tanító" országjárásomból, hogy kisiskolástól felnőttig,

zeneszakkörös elitgimnazistától vidéki végek szakmunkástanuló
iig(!) meg lehet teremteni az emberek kapcsolatát a zene anyagá
val. Meggyőződésem, hogy csak ez az út vezet a zene anyagta
lanságának maradéktalan átéléséhez.

A gyerekkor nagyon fontos. Három-négy évesen a rádióból
hallgatott zenéket szívrepesősnek és lelkífurdalósnak osztályoztam.
Az egyik a felemelő, a másik a szomorú volt. S emlékszem, mi
lyen fiziológiai élményeket jelentett számomra egy-egy bizonyos
harmóniafordulat olyan kicsi koromban, amikor még hangszert
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sem tanultam. Az érzetek szintjén bennem volt, amit késóbb 
szakmai "vértezetben" - a tudatéra konvertáltam.

A hivatásos zenész szakmája szépségeivel tudatos szembené
zésre kényszerül. De miként a nőgyógyász sem veszíti el a női

test esztétikuma iránti vonzalmát, a muzsikust sem fenyegetheti
rideg elidegenedés. Hogy egy zeneszerzőt miként termékenyít
meg a zenetörténet, külön írás tárgya lehet. Egy biztos: jaj neki,
ha szakmájának mérnöki faktora elnyomja a hivatás költői fakto
rát, ha elfelejti, mi a "szívrepesős"!

Válasz a körkérdésre
Elöljáróban szeretném tisztázni, hogy csak zenebarát, zeneszerető,
de nem zeneértő vagyok, és ez sok kellemetlenségtől megóv. Ha
részt veszek egy hangversenyen, élvezem a zenét, amely vagy
elandalít, vagy felráz, és utána azzal az érzéssel térek haza, hogy
szép estét éltem meg, másnap olvasom a kritikát, hogy én egy rossz
művészi produkció fültanúja voltam. Ez persze utólag nem zavar.

Az elektronika megjelenése a zenében - magnó, a CD - kü
lönleges helyet biztosított a zenének, azzal, hogy a produkciókat
"házhoz viszi". Én is jelentős CO-tárral rendelkezem, kiváló kar
mesterekkel, énekesekkel. Az élő zenét, egy zenekari hangverseny
atmoszféráját, "konzerv" azonban sohasem képes visszaadni.

Ha szubjektív módon kezdhetném, gimnáziumi éveimet Mis
kolcon töltöttem, ahol szerződés kötelezte a színházat havonta
egy operaelőadásra. Kitűnő művészek jelentek meg, csak néhány
közülük Szilvássy Margit, Losonczy György, vagy a mára elfelej
tett görög emigráns Liontas Konstantin. Ekkor ismerkedtem meg
a "komoly" zenével, a legnépszerűbb operákkal: Tosca, Gounod
Faustja, Bohémélet, Bajazzók. Ezek az előadások katartikus élménye
ket váltottak ki bennem, hogy hajnalig ébren maradtam - nem
annyira a zenemű története, mint a zene gyakorolt rám szinte
megrázó hatást.

Budapestre kerülve a Károlyi-kertben éltem át először a fenti
ekhez hasonló katartikus élményt. A későbbiekben, mikor gya
koribbak lettek zenei élményeim, ez a lelkesedés alábbhagyott,
talán ez a korral járó természetes folyamat.

Maradtak azonban olyan művek, amelyek örökéletűek szá
momra, és ma is ezt a katarzist képesek kiváltani bennem.

A halottak napja és Verdi Requiemje számomra elválaszthatat
lan események. Babitscsal "halottaink is egyre egyre többen", és
ebben a zenében megnyílik a menny és a pokol, a végső kicsen
gés azonban a hit és a megtisztulásba vetett remény. Ha nincs
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