
A zeneszerzés iskolája 
A kortárszenétől való 

idegenkedés találmánya 
mindössze száz esztendő 
körül jár. A Bach kora-
beli egyházi közösség-
nek, Mozart vagy Haydn 
főúri környezetének még 
eszébe sem jutott, hogy 
a múlt remekművei 
után sóvárogjon, s leg-
följebb azon vitatkozott, 
hogy elfogadja-e a zse-
niális újítók fordulatait, 
vagy az ismert köznyel-
vet használó kismeste-
rek iránt lelkesedjék. A 
zenei múltat a romanti-
ka elevenítette fel, a 
hangversenyélet kiala-
kulásával együtt kezdett 
élesedni a szakadék a 
mindenkori ú j zene és 
hallgatósága között. 
Wagner „zavarosságát" 
a hagyományos ízlésű 
közönség épp oly kez-
deti ellenszenvvel fo-
gadta, mint később Bar-
tók „dallamtalanságát". 
A zeneszerző egyre misz-
tikusabb szerepet tölt be, 
s minél elevenebbek az 
alkotói kísérletezések, 
annál gyanúsabbak az 
eredmények a be nem 
avatottak számára. Vilá-
gos, hogy nem minden 
alkotás időálló remek-
mű, s hogy a legtöbb ak-
tívan tevékenykedő 
komponista nem kerül a 
zenetörténet lapjain 
Bartókkal azonos értékű 
helyre. A baj csak az, 
hogy az idegenkedők 
nem differenciálnak: 
egyként utasítanak el 
mindent, amire „mo-
dern" cimkét lehet ra-
gasztani. 

Az alkotás bonyolult 
folyamatának megérté-
séhez, az értékek meg-

különböztethetőségé-
hez járult hozzá a Mes-
teriskola sorozat Farkas 
Ferencről készített film-

je. Legfőbb erénye, hogy 
a zeneszerzői műhely-
munka egzaktságát, ta-
níthatóságát hirdette, és 
a legjelentősebb, ered-
ményeket elérő magyar 
zeneszerzéstanár, Farkas 
Ferenc személyével hi-
telesítette, hogy a kortárs 
zeneszerzőnek éppoly fá-
fáradságos utat kell be-
járnia a szakmai isme-
retek megszerzéséhez, 
mint a régebbi korok 
mestereinek. Ügy érez-
tem, a portréfilm a 
komponista-céh becsüle-
tét védte meg: bizonyí-
totta, hogy a stílustanul-
mányokkal küszködő 
fiatalok távol állnak a 
kóklerkedés, a dilettan-
tizmus vádjától. 

A század elején szüle-
tett, Respighinél, Rómá-
ban nevelődött Farkas 
Ferenc maga is sokolda-
lú mester: alkotásaiban 
sajátosan ötvöz hagyo-
mányos kultúrát és új 
kísérleteket, mediter-
rán szellemet és míves-
mesterséget, személyé-
ben képviseli a kor 
szerteágazó művészi 
áramlatait, s mivel ki-
váló pedagógus, kiváló 
tanítványoknak adhatta 
át tapasztalatait. Ter-
mészetes, hogy egy 35 
perces portréfilm csak 
körvonalaiban jelezheti 
pályáját és törekvéseit, 
s még vázlatosabban 
villanthatja fel tanítvá-
nyainak imponáló név-
sorát. Mégis sajnálom, 
hogy a többi között em-
lítefienül maradt Kur-
tág György, Ligeti 
György, Bozay Attila 
munkássága: ők még tel-
jesebben bizonyíthatták 
volna a mesteriskola vi-
lágraszóló eredményeit. 

A szerkesztő nyilván a 
bőség zavarával küzdött, 

amikor a forgatókönyvet 
összeállította, — okosan 
tette, hogy a lényegre, 
a mesterség elsajátítha-
tóságát bizonyító mozza-
natokra koncentrált, 
hogy rámutatott a kor-
rigáló tanár és az elő-
játszó növendék kapcso-
latára, hogy vallatóra 
fogta a zeneszerzőt és 
megszólaltatta három, 
különböző alkatú volt 
tanítványát. Petrovics 
Emil — aki maga is a 
Főiskola zeneszerzésta-
nára — erősítette a leg-
határozottabban a film 
készítőinek szándékát: 
Farkas pedagógiájának 
lényegét magyarázta 
meg, araikor elmondta, 
hogy mestere nem stí-
lusokat tanított, hanem 
•minőségre törekedett és 
az egyes műfajok kere-
tein belül bizonyította a 
jó, illetve rossz megol-
dásokat. 

A másik volt kiváló 
növendék és jelenleg ze-
neszerzéstanár Durkó 
Zsolt szerepeltetését 
formálisabbnak éreztem, 
s ha Szokolay Sándor a 
maga túláradó személyi-
ségével hitelesítette a ta-
nítványi hála szavait, 
úgy Durkó számára 
megfelelő kérdéséket 
kellett volna kitalálni. 
Horvát János riporteri 
közreműködését azért 
találom kiemelkedőn jó-
nak, mert kulturált kér-
déseivel a lényegre ta-
pintott és nem esett a 
bennfentesség csapdájá-
ba: olyan mozzanatokat 
firtatott, amelyek a lai-
kus közönség számára a 
legkevésbé nyilvánva-
lóak, s amelyek a zene-
szerzőmesterség kézzel 
fogható kérdéseit világí-
tották meg. 
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Karinthy Ferenc kisre-
gényéből Szabó István 
készít tévéfilmet; Gábor 
Miklós, Goór Nagy Má-
ria, Kern András, Kol-
tay János, Timár Éva, 
Mádi Szabó Gábor, Ge-
ra Zoltán főszereplésé-
vel: Operatőr: Bornyi 
Gyula. 

Goór Nagy Mária és Gábor 
Miklós 

Mádi Szabó Gábor, Tímár 
Éva és Gábor Miklós 
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