
elfogadtatni magukat, mint legsekélyesebb, popimádó felebarátaik. Fõleg a középszerû mûfajokkal - azaz eltorzított népzenékkel, hamisítványnak minõsíthetõ jazz-zel,
szépelgõ akusztikus hangzataikkal - büszkélkedõ muzsikusok próbálják lenézett, trendi popzenész-kollégáikat követni. Õk is minél több "bulira hajtanak" (mert így
nevezik manapság az ilyen-olyan nyilvános játéklehetõséget), erõsítõ berendezésekkel játszanak, kiterjedt médiajelenlétet igényelnek, a kereslet-kínálat korszerû
szabályainak megfelelõ PR-marketing munkát folytatnak stb. Mindezek tetejében mûvész-félékként próbálnak egzisztenciálisan is érvényesülni - a legdurvább valósághoz
is alkalmazkodva. Kissé álságos alkotói attitûdjük a "kikapcsolódást", az "igényes" vagy "kultúrált szórakozást" célzó, felejthetõ (amúgy ízléses) produkciókat 
eredményez. Mindezzel nem lenne semmi baj, ha nem igényelnének különleges státuszt és megkülönböztetett tiszteletet tévesen felfogott "mûvészi" szerepükért, ha 
az egykori trubadúrok és társasági kiszolgálózenészek mintájára gondolva több alázatot mutatnának - tekintettel a valahol létezõ, valódi mûvészetre is.

Számuk, fizikai méretük elenyészõ kicsinysége miatt már-már nem létezõnek mondhatnánk azt a csoportot, akiket a mûvészet végtelen perspektívája, a zene 
határtalan szabadsága vonz - akár befogadóként, akár alkotóként. Az ide sorolható lelkek és produktumok a rétegmûfajokon belüli, legvékonyabb réteg érdeklõdésére
tarthat számot, mindenki más azonban kategorikusan utasítja el õket és zenemûveiket egyaránt. (Vagyis a társasági élet sem erõssége az effajta csodabogaraknak.) 
Már a fentebbi gondolatok mentén is érthetõ a mostoha viszonyulás, de ha még azt a tényt sem titkoljuk el, hogy az artisztikus különcök között is szép számmal akad
sznob, pozõr, felszínesen zsonglõrködõ álentellektüel, blöffölõ kókler, nem is indokolt, hogy kisebbségi komplexusoktól gyötrõdjünk.Ugyanis a nagyon hangzatos, de már
közhelynek minõsíthetõ szólamokról is könnyen felismerhetõek.  Fõleg amikor a magasabb rendû mûkedvelõ, vagy lila párában tündöklõ egzaltált "artist" rendszeresen
a médiában tesz tanúbizonyságot a mindenség iránti elkötelezettségérõl, mûvészi elhivatottságáról, az általa már nem egyszer megtapasztalt "kegyelmi állapotról" és
ehhez hasonlókról. Az ilyesmi érthetõen irritálja az emberek nagytöbbségét - legyenek azok a kultúrált szórakozás, vagy a tömegkultúra hívei. A néha nevetséges média-
megszólalások pózaival legtöbbször egyenes arányban súlytalan a nyilatkozó alkotó mûve - bár ezzel a gyanúnkkal óvatosabban kell bánnunk, mert az ismert elektro-
nikus média tökéletesen alkalmatlan arra, hogy egy kortárs, vagy improvizatív zenedarabot közvetítsen. Vagyis az iménti megfigyelés akkor érvényes, ha élõben van 
alkalmunk összemérni a személyiséget a mûvel. Céltalan keresgélést, kiforratlan kísérletezgetést, üres, de érdekesnek mondható, gyakran lopott hangzatokkal folytatott 
blöffölést sajnos gyakran tapasztalhatunk - és nemcsak a zenében. Ez a jelenség azért veszélyes, mert a trivialitásokon és az érzékileg kényeztetõ igényeken
felülemelkedett, nyíltszívû befogadó bizalmával élnek vissza, a határtalanra nyitott lelket tévesztik meg… S ha csak egy ilyen ül a szabadzenei elõadás közönségének 
soraiban, az is fontos kellene hogy legyen.

Létezik viszont egy - a laikus érdeklõdõ szempontjából is - majdnem biztos módszer az õszintétlen hangok kiszûrésére. Jó tudni, hogy az atonális, vagy szabad
improvizatív zenéhez többnyire a legkiválóbb muzsikusok jutnak el, akik több, nyilvánosan is követhetõ periódus (személyes zenei evolúció) után válnak alkalmassá arra,
hogy átlépjék a határokat, a valóban teljesen szabad mûvészi kiteljesedés irányába. Sok példát említhetnénk, de talán elég, ha John Coltrane korai, kellemes swing-blues
dallamai és a legutolsó, free-jazz korszaka közötti nagy ívre gondolunk. Nem járunk messze az igazságtól, ha a valóban univerzális nyelven megszólaló, szabad improviza-
tív zenék hátterében általában egy igazi Géniuszt sejtünk - ha nem is minden esetben, de legtehetségesebb, mennyet-poklot megjárt hiteles követõi személyében 
mindenképpen. Ebbõl az is következik, hogy például a rögtönzésben perspektívát látó muzsikusok, az improvizáció hívei, majd következetes, egyre bátrabb gyakorlói, 
a beidegzõdésszerû zenei kötöttségektõl fokozatosan megszabadulva, a határtalanságot közelítve érik el a mûvészi csúcspontot - vagyis igazi mûvészekké válnak. 
Viszont ennek minden esetben személyes zenei evolúciós folyamat az ára. Aki úgy gondolja, hogy átugorhat néhány lépcsõfokot, netán pályája elején és kizárólag szabad 
improvizációval próbálkozik, súlyosan téved; s kisvártatva lebukik. 

Az elõbbiekhez hasonló alkotói attitûd egyre jellemzõbb az úgynevezett kortárs (komoly) zene területén is. A hivatalos felsõszintû zenei képzésbõl érkezõ ifjú 
zeneszerzõk nagy része elõbb utóbb belátja, hogy a kortárs jazz által igazolt szabad improvizáció - akár, mint komponálási technika, akár, mint kifejezési mód - 
számukra is megkerülhetetlen, kvázi perspektívát jelentõ irányvonal. Bár a 20. század második felének kortárszenei áramlatai meglehetõsen szerteágazó képet mutat-
nak - nagyon sokféle közelítés, formai, kitörési kísérlet figyelhetõ meg -, az improvizatív irány egyre inkább teret nyert ezen a területen is. Egy külön fejezetben bõvebb
áttekintést is érdemel a legutolsó zenei periódus esztétikai közelítése. Most legfeljebb egy érdekes irányzatra érdemes egy rövid kitérõt tennünk; tekintettel eredeti 
témánkra, a fenyegetõ hangra.

Az ismeretlen eredetû, semmilyen jelenséghez vagy hangforráshoz nem köthetõ hang ugyanolyan bizalmatlanságot ébreszt az emberekben, mint a határtalanság
érzetét keltõ zenék. Mivel elvileg az ember által hallható hangok száma is végtelen, kortárs szerzõk egy kis csoportját izgatni kezdte az a kihívás, hogy eddig soha nem
hallott hangokkal operálva kreáljon új zenét. Irányzatukat akuzmatikus zenének nevezték el. Végül is a koncepció - bármely izgalmasnak is ígérkezett - ugyanannyi
nehézséget okozott, mint amennyi gazdagsággal kecsegtetett. Az emberi érzékelés korlátai, fõleg a differenciálás-képtelenség, a különbözõ szinteken lévõ ingerküszöb,
valamint a fizikai és technikai problémák, a frekvenciák keveredése, a szintetizálás nehézségei jobbára kibogozhatatlan, gyakran kaotikus hatású eredményt szültek.
A szintetikus, többnyire elektroakusztikus eszközökkel kreált új hangokra pedig már jó néhány évtizede nem kapja fel a fejét senki. 

Egyébként az ember természetes késztetése, hogy a hallható hangot, tapasztalataira hagyatkozva kösse valamihez: hangszerhez, érzéshez, színekhez, képekhez,
történetekhez, gondolatokhoz - vagyis, hogy tartalmat találjon a zenéhez. Ha a zene kizárólag a befogadó fantáziájára, asszociációs képességére apellál, a legtöbb zene-
hallgató ezt joggal kéri ki magának. Az új hangok, elvileg új gondolatok elõhívását jelenthetné, ha erre befogadóként bárki is képes lenne. Az a szerzõ, aki teljességgel
figyelmen kívül hagyja a természetes emberi mûködést, az érzékelésre, az asszociációra épülõ reakciót, lélektani értelemben a hangjaival fenyegeti hallgatóságát. 
Emiatt tekinthetjük egy hajszállal korrektebbnek a rögtönzõ muzsikust, aki a befogadóval azonos térben és idõben, a mikrokörnyezet pillanatnyi állapotából kiindulva,
az adekvát közlési módot keresve kommunikál közönségével. Akkor sem biztos, hogy megússzuk a rossz hangok okozta frusztrációt, de egy emberközeli szituációban képe-
sek vagyunk empatikusan viszonyulni a legextrémebb zenei tartalomhoz is - tudva, hogy a nekünk játszó muzsikus ugyanolyan esendõ lélek, mint amilyenek mi vagyunk.  

Matisz László A HANGOK VONZÁSA ÉS TASZÍTÁSA
8. fenyegetõ hang

Az eddigi dolgozatok a hangi kifejezés, a zene valóságon túlmutató - bár alig észrevehetõ - jelentõségét próbálták bizonyítani. Megpróbáltunk 
- legalább elvi - választ találni a kérdésre, hogy miért jó a zene; miután nem léphetünk túl azon a kérdésen sem, hogy ha rossz, vajon miért az? 
Tehát a rejtõzködõnek tûnõ zenei-tartalmi lényeget, illetve a vonzást kiegészítendõ (valamelyest ellensúlyozandó), muszáj néhány gondolatot szentelni 
a hangok taszítására vonatkozó kevésbé titkos metafizikának is. Ugyanis "Ellentétek nélkül nincs haladás. Vonzás és Taszítás…" (William Blake).

A hétköznapok, a valóság relatív viszonyai között megszólaló hangok inkább taszítóak, mint vonzóak. A valóság talaján a gyakran áhított csend
nagyobb kincs, mint bármely remekmûnek számító zene. Túlcizellált idegrendszerünket semmi sem kényeztethetné jobban, mint a hangi ingerektõl
tökéletesen mentes, pihentetõ alaphelyzet - gondolnánk, nem teljesen alaptalanul. Persze a hétköznapi valóságban ilyen állapot abszolút értelemben nem
létezik; viszont relatív minõségben igen. Nemcsak a feltûnõ környezeti zajok megszûnése ilyen, például a hangok jelentéstartalmának érdektelenné 
válása is relatíve csenddé minõsülhet, leginkább azonban a zenében létrejövõ csend-élmény figyelemreméltó. Ugyanis a direkt hangzás kontrasztjaként
jelenik meg pianissimo vagy szünet formájában, valóságos jelentõséget adva így az idõ fogalmának is. (Mint tudjuk, ez utóbbi rendkívül relatív 
fogalom a valóság szintjén.)  

De vegyük sorjában a rossznak érzékelt hangi majd zenei hatásokat! Egy állat, vagy egy újszülött ember reakciója meggyõzõen árulkodik arról, hogy
hangok anélkül is képesek kellemetlenség, nyugtalanság, fenyegetettség érzetét kelteni, hogy bármiféle jelentés, logikai következtetés kötõdne hozzá. 
A hang a fejlettebb tudatállapotokon is túlmutató, kiismerhetetlenül nagy természeti jelenség, melynek lehetetlen minden rezdüléséhez valami racionális
okot rendelni. A fizikai jelenségek kísérõjeként megszólaló hangok sokkal szélesebb skálán léteznek, a decibel-, a frekvenciaméreteket illetõen is, mint
amennyit mi, emberek érzékelhetünk, vagy elviselhetünk azokból. Elméletileg végtelen hangi paraméterekrõl beszélhetünk, továbbá az érzékelhetõeken
túli hangokról - bizonyos mértékig - csak fizikai, matematikai számítások, esetleg mûszeres mérések által tudunk, de soha nem tudhatjuk meg, illetve 
hallhatjuk, hogy hogyan is szólnak valójában. 

A határtalanság perspektívája azonban az élõlények többségét nem vonzza; nyugtalanságot, a biztonságérzet hiányát vonja maga után. Továbbá
létezhet egy olyan speciális hangtartomány is, melyre legtöbbünk - idegrendszeri cizelláltságtól függetlenül is - egyértelmûen, mint fenyegetõ 
agresszivitásra asszociál. Ha pedig tudatosodik, hogy ártalmatlan, mesterséges és teátrális, esetleg öncélúnak vélt hanghatásról van szó, közönnyel, vagy
flegma elutasítással minõsítjük jelentéktelennek azt - akkor is, ha alkotójuk, szerzõjük a legnagyobb mûgonddal és lelkiismeretességgel próbálja érzeteit,
gondolatait, felismert igazságait közreadni.  A "végtelen" fogalmát sokan képtelenek felfogni, a határtalanságot sugalló zene emiatt vált ki nyugtalanító
hatást; következésképpen a legtöbben mereven elutasítják. Könnyen feltételezhetõ, hogy innen ered sok jelentõs zenemû, sõt, mûfaj devalválódása, majd
eltüntetése is. Félreértés és bizalmatlanság áldozatává válik a magasra törõ klasszikus zene nagy része, decens konzervativizmusa, ingerszegénysége miatt;
az atonális kortárs zene érthetetlen gesztusai, fenyegetõnek ható hangi effektjei és artisztikus szeszélyei miatt; az improvizatív, fõleg szabad zene öncélú
és blöffnek ható kakofóniája miatt. Pedig ez utóbb sorolt mûfaji vagy alkotói attitûdök közepette nagyobb eséllyel keletkeznek értékes zenék. Az értékhor-
dozó zenékkel szembeni közöny, vagy az össznépi elutasítás hátterében természetesen sok dolog lehet még: türelmetlenség, befolyásolhatóság, mennyisé-
gi szemlélet, fogyasztói mentalitás, mereven értelmezett rendpártiság, szellemi igénytelenség stb. A csupán érzéki, kizárólag háttérfunkciót betöltõ zenék,
hangi dekorációs kellékek; jól behatárolható, nagyon egyszerû keretek közé konstruált zenei termékek, melyek jobban felfoghatónak vélt tartalmi
összetevõi miatt sokkal vonzóbbak a tömegek számára. A jellemzõen zárt, többnyire rögzített, valójában tartalomnélküli zene tetszõleges és ártalmatlan
jelentéssel ruházható fel, mely a valóságos élet egyszerûbb, sematikus felfogásához kínál szintetikus, langyos vízzel lemosható dekorációt. Gyakran operál
a hamis - a valóságban sem létezõ - életérzés sugalmazásával, a giccsszerû illúziókeltés eszközével. Vagyis korszerû, komformista és önámításra buzdító
zenei termékekrõl van szó, melyre tömegigény van. A metafizikai értelemben vett végtelenség elutasítása nem más, mint a szellemi értelemben vett
szabadság fogalmának eltorzítása, félreértelmezése. Ennek a mentalitásnak a zenei kulisszái például a primitív tagolás (gépies és erõteljes ritmizálás), 
a zárt zenei motívumok ismételgetése, elõre gyártott hangzó klisék variálgatása, vagy a narkotikumszerû hatáselemek sulykolása, túlhangsúlyozása.

A belátható közelségben meghúzott határok kimerevítése, a zene zárt és szûk (dallami, ritmikai és harmóniai) egységek közé szorítása eredendõ 
bizalmatlanságra utal a határtalansággal, a mûvészi szabadsággal szemben.

Szinte logikusan következik az eddigiekbõl, hogy a mûvészet-közeli (pontosabban annak vélt) szférákban leledzõ és nagyságrendekkel kisebb 
csoportot alkotó széplélek-, mûvészlélek-befogadók, vagy alkotók pedig az imént részletezett tömegzenét utasítják el. Õk is kissé megszeppenve viszonyul-
nak a "végtelen" fogalmához, de elõfordul részükrõl egyfajta óvatos kíváncsiság (fõleg, ha némi sznobság is motiválja a szimpatikusabb kisebbséghez való
tartozást). Ez a csoport a primitív, populáris mûfajokon kívül a "csúnya" (elektronikus, mesterségesen torzított, mézes-mázas giccsre emlékeztetõ stb.)
hangot, zenét utasítja el - tehát az ízlés fogalomkörébe szorítja a zenét - látszólag. Mert például az atonális hangzások már riasztóan hatnak rájuk is.
Tehát ebben az esetben is ugyanazt az eredendõ reflexet tapasztaljuk a határtalansággal szemben, mint amit a legnagyobb tömegeknél; nem 
beszélve arról, hogy az úgynevezett "ízléses" mûfajok képviselõi ugyanazon valóság keretei között, ugyanolyan módszerekkel próbálják érvényesíteni, 
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