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1. Meg lehel-e érteni a komoly zenéi?
K ülönböző emberektől, 

zenéről beszélgetve, 
gyakran hallhatunk 

ilyen véleményeket: „Nem 
értem ezt a zenét”. Vagy: 
„Érzem, hogy a zeneszerző ki 
akart fejezni valamit, csak 
nem tudom, mit”. Esetleg: 
„Ez a muzsika fáraszt en
gem. Idegesít. Nem tudom 
felfogni”.

Valóban így áll a kérdés? 
— Meg lehet-e érteni a ko

moly zenét, és egyáltalán: 
meg kell-e érteni?

Induljunk ki egy olyan je
lenségből, amelyről senki 
sem vitatja, hogy érthető. Itt 
van például a nyelv. A nyelv 
szavakból, mondatokból tevő
dik össze, melyek mindegyi
kének megvan a maga külön 
jelentése. Aki tudja valamely 
nyelv szavait és valamit ko- 
nyít nyelvtanához is, az érti 
az illető nyelvet. És a zené
ben? A muzsika építőkövei: 
a hangok, a dallamok, a hang- 
zatok önmagukban nem je
lentenek semmit. A zenemű 
teljességében azonban mind
egyik összetevőnek megvan a 
maga kisebb-^gyobb jelen
tősége, ha bármelyiket meg
változtatjuk, többé-kevésbé 
megváltozik maga a zenemű 
is. Ez a viszony, ez a  kölcsö
nös függés jobban megvilá
gítja az egyes alapelemek 
szerepét az egész művön be
lül, de az alapelven ez sem 
változtat: a zenemű lényegét 
altkor sem érthetjük, mert 
nines meghatározott jelentése.

Vagy nézzük meg a tudo
mányokat. Művelői gyakorla
ti tapasztalatokból, vagy fel
tevésekből kiindulva, a tudo
mányos gondolkodás szabá
lyainak megfelelően, kísérle
tekkel, következtetésekkel új 
törvényeket fedeznek fel. Aki 
érti a gondolatmenetet, 
amelynek alapján elértek 
hozzá, érti az új törvényt is. 
És a zenében? Aki jól isme
ri az összhangzattan, ellen-

ponttan, forma- és hangsze- 
reléstan összes szabályait, az 
még nem biztos, hogy érzé
kelni tudja valamely zene
mű művészi értékeit is — pe
dig minden tényező közt ez 
a legfontosabb. Másképpen 
fogalmazva: a zenéhez lehet 
érteni, de egy-egy zenemű je
lentését nem lehet megérteni.

M i hát az oka, hogy még
is sok ember tölti az
zal a szabad idejét, 

hogy zenét hallgat, operába, 
hangversenyekre jár? Mit 
tudnak felfogni olyan vala
miből, amit nem lehet meg
érteni ? Közöl egyáltalán va
lamit a komoly zene a hallga
tóval?

— Természetes, hogy közöl 
valamit, csali épp a zene sa
játos művészi nyelvén. És itt 
a kérdés lényege: ha ponto
san meg lehetne határozni, 
hogy egy zenemű, egy kép, 
egy szobor mit jelent, akkor 
alkotója teljesen hiába fára
dozott, hiszen mondanivaló
ját szóban, vagy írásban is 
közölhette volna embertár
saival. Sőt folytathatjuk iro
dalmi példával is: aki a ver
set pusztán mondatainak ér
telme alapján próbálja fel
fogni, az nem érti a költe
ményt. A vers sokkal több 
ennél, hangjainak, sorainak 
zenéjével, költői képeivel, 
merész képzettársításaival 
mélyebbre, az emberi lélek 
rejtett zugaiba világít.

Dehát — feszegessük to
vább a kérdést —, ha a mű
vészet olyan közléseket to
vábbít, amelyeknek nincsen 
értelmük, akkor ki tudja eze
ket felfogni? És ha mégis si
került, akkor mihez kezd ve
lük? Egy hasonlattal lehet 
legjobban megvilágítani ezt 
a problémát. Valamely rádió- 
állomás bizonyos műsort su
gároz. Ezt az adást csak azok 
hallhatják, akiknek vevőké

szüléke az adó hullámhosszá
ra van beállítva, a többi em-

E. Meran:

'Szakáll
— Szakállt növesztesz? — 

kérdezte Zuska.
— Azt — válaszéiba Rosz- 

lanek, a költő.
— És miért? Minek, ha 

nem vagyok in diszkrét? — 
érdeklődött Szolovejcsdk asz- 
szonyság.

— Véletlenül! — Roszlanek 
megvonta a vállát. — Hara
gos kis pattanás nőtt az ál
lamon. Két napig nem bo
rotválkoztam. Aztán megszok
tam a borostát.

Zoszja, a felszolgálónő lé
pett hozzájuk, sörösüvegeket 
és pogácsát tett az asztalra. 
Ekkor vette észre a poétát.

— Jé! Szakállt növeszt? — 
csodálkozott.

— Ügy bizony, — helyeselt 
Roszlanek.

— Biztos azért, hogy szebb 
legyen.

— Egyáltalán nem azért. 
Volt egy pattanás az államon, 
néhány napig nem borotvál
kozhattam.

— Egy nagyfröccsöt kérek 
— mondta Kucinek úr, majd 
a költőhöz fordult:

— Mit látnak szemeim? Te 
Ezakállt növesztesz?

— Igen — felelt Roszlanek, 
de csak azért, mert egy pat
tanás miatt napokig nem bo- 
lotválikozhattam. Ekkor rájöt
tem arra. hogy így kényel
mesebb az élet, és időt taka
rítok meg.

Roszlanek idegesen húzott 
egy hosszút korsójából.

— Szakállt növesztesz? —

kérdezte a harmadik napon 
Kakulinszky, az ügyvéd, ami
kor a költő betért a Kókuszba.

Válasz helyett Roszlanek 
egy levelezőlap nagyságú kar
tont vett elő zsebéből és á t
nyújtotta az ügyvédnek. 
„Azért vagyok borostás, mert 
néhány napig az államon le
vő pattanás miatt nem tud
tam borotválkozni. Ezen idő 
alatt rájöttem arra, hogy ab
ban az esetben, ha nem bo
rotválkozom, időt nyerek. Az 
idő pedig köztudomásúan 
pénz” — olvasta Kakulinszky.

— Jó napot kívánok! — kö
szönt mély baritonján a he
lyiségbe bekukkantó Pemzlo- 
vics, s nyomban felkiáltott:

— Nicsak! Szakállt növeszt 
a mi lánglelkű poétánk. Hát 
tényleg szakállt növesztesz!

Ezen az estén kézről-kézre 
járt a karton. De úgy lát
szik, ez is az idegeire ment 
Roszlaneknek, mert másnap 
frissen borotváltan jelent meg 
az étteremben.

Asztal társai csodálkozva 
bámultak rá.

— Leborotváltad a szakál
ladat? — kérdezte Zuska.

— Leborotváltam — ismer
te be Roszlanek.

— De minek? — firtatta 
Szlovepcsik asszonyság.

Roszlanek. 'a költő semmit 
sem válaszolt, felállt, s köszö
nés nélkül távozott.

Töbhé nem látták a Kó
kuszdióban. Állítólag elköltö
zött a városból.

Fordítottal Kovái ívta n

bér semmit sem érzékel belő
le. Ilyen a muzsika is! A ze
neszerző az adó: művében 
megfogalmaz valamilyen ér
zelmet, hangulatot, indulatot. 
A vevőben, a zenehallgató 
közönségben — ha be van 
hangolva a zeneszerző alko
tásaira, stílusára — a művét 
hallgatva, az benne is azonos, 
vagy hasonló érzelmeket, 
hangulatokat, indulatokat 
kelt — ezáltal a művész be
avatja közönségét a maga lel
ki-gondolati világába.

N e gondolja senki, hogy 
ez a „behangoltság”, 
vagyis a zene befoga

dására való hajlam valamifé
le megmagyarázhatatlan, rej
telmes dolog, amely csak ki
vételes halandók osztályrésze 
lehet! Akiben van némi ze
nei érzék és szellemi fogé
konyság, az — hossrzabb-rö- 
videbb idő alatt — kifejleszt
heti magában. Eat is bizonyí
tani lehet egy gyakorlati pél
dával: Aki először lát labda-, 
rúgó-mérkőzést, épp csak 
hogy annyit tud róla: mi a 
gól? Ha rendszeres látogató
ja lesz a futballpályáknak, 
egyre tapasztaltabb szurkoló
vá válik, mind többet és töb
bet tud élvezni a szellemes 
cselekből, finom köröm-pasz- 
szokból, nehéz szögből leadott 
lövésekből, egyszóval a játék 
finomságaiból.

A rendszeres hangverseny 
és operalátogató ,is a zene 
újabb és újabb területeit hó
dítja meg magának és kinyí
lik a füle az előadóművészet 
értékeire is!

összefoglalva: A zenét nem 
kell és nem is lehet érteni, 
inkább arra kell törekedni, 
hogy beleérezzük magunkat a 
zeneszerző gondolati-lelki vi
lágába.

Persze előfordulhat olyan 
eset is, amikor valóban nem 
értjük a zenét, például ami
kor a muzsika szorosan kap
csolódik valami olyan dolog
hoz, amit nem ismerünk. 
Mondjuk a rádió sosem hal
latott operákból közvetít 
részletet, Idegen nyelven. így 
épp a legfontosabb, a sze
replő adott zenei reagálásá
nak drámai indítéka marad 
előttünk rejtve.

E zzel elérkeztünk a szö
veges zene kérdéséhez. 
Milyen versek alkal

masak a megzenésítésre? Me
lyek a jó operaszövegköny
vek? Erről majd egy követ
kező alkalommal.

Kertész Iván

II szín és a fény 
iskolája

A lengyelországi Torunban 
6 éve működik a Gyermekek 
Képzőművészeti Oktatóköz
pontja és Galériája. Világ- 
viszonylatban is kevés ehhez 
hasonló iskola létezik. Az itt 
folyó oktatás eddigi figyelem
re méltó eredménye: több tíz
ezer gyermekrajz és gyerme
kek által alkotott festmény 
a világ minden részéből.

A toruni oktatóközpont az 
iskolás gyermekek képzőmű
vészeti nevelésének módsze
reit igyekszik kialakítani a 
szüntelen kísérletek során. A 
Kopernikusz Tudományegye
tem Képzőművészeti Oktató 
Intézetének közreműködésével 
4 éves programot dolgoztak ki 
az iskola számára; a program 
olyan fogalmakat ölel fel, mint 
a szín, a térbeli idom, a fény, 
a vonal, a tér és a mozgás. A 
7—14 éves gyermekeket cso
portokra osztva külön foglal
kozásokon oktatják az alkotás 
műhelytitkaira; szaknevelők 
irányításával végzik a külön
féle gyakorlatokat, amelyek
nek célja a megfigyelőképes
ség fejlesztése, az előttük lévő 
tárgy vagy figura megjelení
tésének kialakítási készsége. A 
létrejött gyermekrajzokat ké
sőbb elemzik a pedagógusok, a 
szülők számára is.

„NYUGDÍJAS” GEMESKÜT DADON
(Csolnoki felv )

Olvasó — í r ó  találkozó
A kultúrterem zsúfolásig 

megtelt ezen a délutánon. 
Négy órára jelezték a kez
dést, de háromnegyed négy
kor már egy üres pótszéket 
sem lehetett találni a terem
ben. Bácskai, a rendezvény 
szervezője, idegesen szaladgált 
fel és alá, s aggódva érdeklő
dött, kész van-e a vendég 
duplája, friss, szénsavas-e az 
üveg kristályvíz az asztalon. 
Négy óra múlott öt perccel, 
mikor megérkezett Zsongorá- 
di. Kissé lihegve, de azért 
könnyedén szaladt fel a szín
padra vezető három lépcsőn. 
Percekig tartó taps dübör
gőit fel a nézőtéren. Bácskai 
udvariasan lesegítette a ven
dég kabátját, aztán csendet 
kért;

— Kedves elvtársak! Azt 
hiszem, mindnyájunk nevében 
beszélek, amikor szeretettel 

üdvözlöm a körünkben meg
jelent Zsongorádi elvtársat. 
Felkérjük, tartsa meg előadá
sát, utána pedig válaszoljon 
kérdéseinkre.

A teremben helyet foglaló 
mintegy kétszázötven író fe
szült érdeklődéssel nézett 
Zsongorádi, a méltán népsze
rű olvasó felé.

— Bocsánat a késésért, de 
ma már volt egy író-olvasó 
találkozóm. Hogy is lettem ol
vasó? Egyszerű parasztszülők 
gyermeke vagyok. De taná
raim már az általános isko
lában felfigyeltek olvasási 
készségemre. Persze, az ábécé 
elsajátítása csak az első lé
pés volt. Számtalan átvirrasz
tott éjszaka, napi öt-hat órai 
gyakorlás adta meg azt a biz
tonságot, amellyel sikerült el
érnem, hogy most csak bele
lapozok egy könyvbe és már 
csalhatatlanul tudom, érde
mes-e elolvasni. Alig tizenegy

esztendős voltam, amikor már 
az egyik jónevű kölcsön- 
könyvtár szerződtetett tagjai 
sorába. Aztán siker és kudarc 
váltakozott életemben. Hívtak 
már engem nyugatra is ol
vasni. De én azt mondtam: 
nem hagyom itt a Szabó Er
vin kölcsönkönyvtár 2-es szá
mú fiókját. Ügy érzem, hazai 
íróinknak nélkülözhetetlen 
vagyok. Ne vegyék nagyké
pűségnek, de az irodalom
nélkülem teljesen céltalan és 
felesleges lenne. Ez ad erőt 
a további munkához... És
most, ha van valami kérdé
sük, szívesen válaszolok.

A tömött sorokban ülő írók 
hatalmas tapssal jutalmazták 
az értékes előadást, aztán
záporozni kezdtek a kérdé
sek:

— Előbb hosszan érleli ma
gában az alapötletet, hogy 
mit olvasson?

— Ez váltakozó. Van, ami
kor évekig készülök, koncent
rálok a műre, van amikor 
improvizálok, rögtönzők. 
Meglátok a kirakatban egy 
könyvet, azonnal benyitok, 
megvásárolom, s már a pult
nál olvasni kezdem.

— Tervei?
— Az Olcsó Könyvtár so

ron következő kötetére gyűj
tök.

— Az olvasón kívül van-e 
még valami mellékfoglalko
zása?

— Igen. Golyóstall-javító 
kisiparos vagyok. így szemé
lyes érdekem fűződik hozzá, 
hogy regényíróink, költőink, 
humoristáink minél többet 
írjanak.

Még jó másfél órai közvet
len hangú baráti beszélgetés 
után Bácskai mondta a záró- 
szót;

— Azt hiszem, mindnyá
junk nevében szólok, amikor, 
megköszönöm Zsongorádi 
elvtárs értékes előadását. Re
méljük, hogy máskor is meg
jelenik körünkben.

Zsongorádi kedvesen bólint 
tott és magára vette kabát
ját. De még sokáig nem tu
dott szabadulni az autogram
kérők ostromától.

Galambos Szilveszter
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Nyugdíjasok
tavasza

-A megyei művelődési közi 
pont „Nyugdíjas” tavaszi bér
letsorozatot hirdetett meg, 
változatos színházi program
mal. Szirmai Mézeskalács cí
mű operettje, a nyitó előadás 
után márciusban Arbuzov Az 
Arbat meséi zenés vígjáték- 
változata, áprilisban Heltai 
Néma leventé-je, ugyancsak 
zenés játék formájában, vé
gül májusban Tóth András 
Kék fény című bűnügyi víg
játéka kerül színre a tatai 
művelődési intézmény épüle
tében. Az „A” és „B” jelzés
sel meghirdetett sorozat az 
időpont-eltérést jelenti, azaz 
ugyanazt az előadást, például 
márciusban, áprilisban 25-én, 
de 26-án is láthatja a tatai 
közönség. A program kellemes 
tavaszi szórakozást ígér a kisz 
város nyugdíjasainak.

Ajándék 
— színházaknak
Űj optikai rendszerű szín* 

házi látcsövet dolgoztak ki 
Leningrádban. A kétszeres 
nagyítású távcső segítségével 
az egész színpad belátható 
anélkül, hogy a néző tekin
tetét a színpad egyik részéről 
a másikra fordítaná. A táv
cső kényelmes és elegáns ki
vitelű lesz.

Jakullöidi
matuzsálemek

Eddig úgy tudták, hogy a 
legmagasabb életkort a kau
kázusi hegyilakók érik el, 
Újabban azonban kiderült, a 
kaukázusiaknak vetélytár- 
saik vannak a Szovjetunió leg
északibb területén, Jakutföl- 
dön. L. Lvov, jakut közgaz
dász megállapította, hogy eb
ben az északi fagyos ország
ban, ahol a tél idején a hi
ganyszál mínusz 60 C-ig süly- 
lyed, 170 olyan ember él, aki 
már betöltötte századik évét. 
Amikor megkérdezték néhá- 
nyukat, milyen életmódot foly
tatnak, mindegyik elmondot
ta: főképpen savanyított tejből 
készült termékekkel, frissen 
fagyasztott hallal és „jégből 
Kivett” hússal táplálkoznak. ?
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