
A XIX. Budapesti Nemzetközi Könyv-
fesztivál Könyvtáros Klubjában a zenei
könyvtárosok a zenehallgatásról szervez-
tek beszélgetést. A zenével, a zeneszerzõ
érzéseivel, zenében megfogalmazott gon-
dolataival való találkozás a zenehallga-
tásban történik meg, ami lényegesen 
különbözik a zene „hallásától”. A zene-
hallgatás odafigyelést, az idõ, a gondola-
tok rászánását jelenti, hiszen csak így jut-
hatunk el a mélyebb rétegekhez, és a 
találkozás során saját magunk érzéseihez
is. Ezért fontosnak tartjuk, hogy errõl is
essék szó: hogyan viszonyuljunk a zené-
hez, illetve a zenei könyvtárak, a könyv-
tárosok hogyan tudják ebben segíteni,
ezen az úton vezetni olvasóikat.

Beszélgetõpartnerünk volt Papp Már-
ta Szabolcsi-díjas zenetörténész, Banda
Ádám hegedûmûvész, a Hubay–Szigeti,
illetve a Flesch Károly Nemzetközi
Hegedûverseny elsõ helyezettje, a Márci-
usi Ifjak és a Junior Prima Primissima díj
birtokosa, Hasznosné Kiss Katalin osz-
tályvezetõ (Fõvárosi Szabó Ervin Könyv-
tár – FSZEK – zenei gyûjtemény), a be-
szélgetés moderátora, és Sárközi Andrea
osztályvezetõ (Országos Idegennyelvû
Könyvtár – OIK – zenei gyûjtemény).

Kiss Katalin röviden összefoglalta,
hogy milyen út vezetett a mai zenehall-
gatási lehetõségekhez. A zenei gyûjtemé-
nyek alakulása idején – az 1960-as évek
második felétõl kezdõdõen – az emberek
szinte sorba álltak a zenei gyûjtemények-

ben, hogy zenét hallgathassanak. Így volt
ez a megalapozott, igényes hangzó-
anyaggal rendelkezõ FSZEK zenei gyûj-
teményében is. Majd a technikai eszkö-
zök egyre szélesebb elérhetõségével az
emberek otthonában is lehetõvé vált a ze-
nehallgatás: lemezjátszót vagy magnót
egyre több család tudott vásárolni. A ze-
nei gyûjtemények jelentõs bevételhez ju-
tottak, fõleg az akkor beszerezhetetlen
ritkaságok lemásolásával. Közben lassan
kialakultak az otthoni gyûjtemények, és
néhány nagyobb magángyûjtemény is.
Ma a szerzõi jogok a másolást is szigorú-
an tiltják.

Napjainkat az internetrõl való letöltés
jellemzi, a fiatalok a „tuc-tuc” zenéket
töltik le a legnagyobb mennyiségben. Ezt
azzal is magyarázhatjuk, hogy a felnö-
vekvõ új generáció nem vagy csak nehe-
zen tud különbséget tenni a „jó” és a
„rossz” zene között.

Banda Ádámról sokan tudják, hogy
fiatal muzsikus létére már nagy gyûjte-
ménye van különféle felvételekbõl. 
Milyen gyûjtõi szempontok vezetik õt? 
Hogyan látja õ a színpadról a mai hang-
verseny-látogató közönséget? Milyen
mûveket hallgat szívesen a mai kö-
zönség?

Szerinte az emberek a hatásosabb da-
rabokat szívesebben hallgatják, szíveseb-
ben tapsolnak a közismert, népszerû mû-
veknek. Ezért õ – folyamatosan bõvítve a
repertoárját – úgy állítja össze a hangver-
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senyei mûsorát, hogy a kevésbé ismert,
önmagukban talán nem sikeres darabokat
ismert és kedvelt mûvek közé illeszti be.
Így nagyobb hatást érhet el a gyakrabban
hallott mûvekkel is, felfrissítve ezzel a
hangversenyek repertoárját. Ez számára
is fontos, hiszen megvédi õt a gyakran
játszott mûvek „elfáradásától”. Ilyen
esetben többször is azt érezte,
mintha elõször játszana egy
rég ismert és többször elõa-
dott darabot.

Egy másik szempontja, hogy egy elõ-
adótól a lehetõ legtöbb felvételt össze-
gyûjti. Ez legtöbbször nem hegedû-, ha-
nem zongora- vagy zenekari felvétel,
ilyeneket hallgat a legtöbbet. Kedvenc
mûvészei között említi Richtert és
Gilelst. Igen érdekes számára egy elõ-
adónak a különbözõ életkorából, illetve

mûvészi fejlõdé-
sének különbö-
zõ szakaszaiból
származó felvéte-
leit összeha-
sonlítani. Ugyan-
akkor lehetséges
– akár jelentõs –
különbség is az
egy-két nap elté-
réssel felvett
anyagok között is.

A rögzített zenei
anyagok közül egy-

értelmûen a hang-
versenyfelvéte-
leket részesíti
elõnyben: a hang-
verseny légköre

különleges többletet ad, a lé-
nyeg ott történik meg. A hangversenyfel-
vételt, illetve a stúdiófelvételt támogatók
között két szélsõséges tábor alakult ki.
Glenn Gould fiatalon abbahagyta a kon-
certezést, szerinte igazán csak a négy fal
között lehet zenét hallgatni – és valóban
kiváló felvételt is stúdiókörülmények kö-
zött lehet készíteni. Szvjatoszlav Richter
az ellenkezõjét vallotta: a hangversenyek
légköre inspirálta õt, a stúdiófelvételt nem
szerette.

Kiss Katalin feltette a kérdést, hogy a
zenei ízlés formálásában milyen szerepet
játszhat a zenei szerkesztõ. Papp Márta
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A hangverse-
nyeken, úgy látja,
egyre kevesebb a
fiatal, és kevés a nem-muzsikus hallgató
is. Úgy gondolja, hogy az otthoni, a négy
fal közti zenehallgatás is inkább az idõ-
sebb korosztály tagjaira jellemzõ.

A gyûjtés legfontosabb szempontja-
ként emelte ki, hogy elsõsorban nem a ki-
adott, a kapható, hanem a még meg nem
jelent felvételeket keresi. Ez nehéz, 
hiszen ilyenek leginkább magángyûjte-
ményekben, privát felvételek között talál-
hatók meg. Ugyanígy gyûjti a „kimenõ”
felvételeket, olyan analóg hanganyagot,
amelybõl nem készült CD-változat. Ilye-
nek egyébként lehetnek a könyvtárak LP-
anyagában is.



véleménye szerint jó zenékkel jó mûsort
kell csinálni. Mintegy nyolc éve kezdtek
el a Bartók Rádióban egy új mûsort: egy
mûbõl készült különbözõ felvételeket ha-
sonlítanak össze meghívott vendégekkel.
Többféle elõadás egymás utáni lejátszása
igazi rádiós mûfaj, hiszen ez az életben
nem valósítható meg. Nagy visszhangot
váltott ki a mûsor, sok pozitív visszajel-
zést kaptak. Sokan írtak olyanok is, akik
addig háttérként hallgattak zenét: most
oda kellett figyelniük a különbözõ elõ-
adásokra.

Richter 1954-tõl kezdve szinte éven-
ként hangversenyzett Magyarországon,
errõl írt is egy könyvet, amely szintén so-
kak számára jelentett indíttatást a zene-
hallgatásra. (Papp Márta [szerk.]:
Szvjatoszlav Richter: tanulmányok, Bp.,
Uzsgorod, Zenemûkiadó, Kárpáti K.,
cop. 1976.) Õ is azt tapasztalta, hogy fõ-
leg az idõsebb korosztály érdeklõdik a
hangversenyek iránt.

Ha az olvasási szokásokat és ezek
változásait nézzük, mondta Kiss Katalin,
akkor azt látjuk, hogy a könyvtárban jól
mérhetõk ezek, illetve a változásokban a
könyvtárnak is szerepe van. Ugyanígy
megfigyelhetjük ezt a zenehallgatás te-
rén is.

Hogyan változtak a kölcsönzési
szempontok, miért kölcsönöznek az em-
berek komolyzenét? Erre Sárközi Andrea
próbált választ találni. Az OIK szakfel-
adatot ellátó könyvtár, nagyjából ötezer
CD-t találhatunk a gyûjteményében.
Ezek között összkiadások és különbözõ
mûfajú zenék is fellelhetõk, csak igényes
zenét gyûjtenek. Véleménye szerint a fia-
talok is eljuttathatók a komolyzene szere-
tetéhez. Olvasóik egy része a zenei tanul-
mányaihoz szükséges kötelezõ anyagot

hallgatja, sokan partitúrával. Vannak,
akik meghatározott elõadót keresnek, így
válogatnak a mûvek között is. Az olvasók
ajánlatait deziderátaként gyûjtik, és lehe-
tõség szerint be is szerzik. Fontosnak
tartja, hogy egy-egy korszak zenéje több-
féle elõadásban is megtalálható legyen.
Gyakran keresnek egyházi mûveket is.
Az elmúlt másfél–két évben megfigyel-
hetõ újabb olvasói igény, hogy hangver-
seny, operaelõadás elõtt keresik a mûso-
ron szereplõ mûveket, elõzetes ismerke-
dés, meghallgatás céljából.

A könyvtár honlapja és azon belül a
zenei alportálja lehetõséget és segítséget
ad a különbözõ nyelvek kapcsán a nyelv-
tanulás mellett az egyes népek zenéjével,
népzenéjével való megismerkedésre is
(http://www.oik.hu/web/zenemutar/rol-
unk), bizonyos szubkultúrákhoz tartozó
zenemûvek keresésére is volt már példa.

Tanácsot adnak az egyes ünnepek,
ünnepkörök megünnepléséhez, a megfe-
lelõ zene kiválasztásához.

A zenehallgatásban megfigyelhetjük
a szakmai és a nem szakmai közönség
szokásainak és céljainak különbségét: 
a szakmai közönség másképp hallgatja a
zenét.

Sokan kérdezik, hogy a különbözõ
felvételek közül melyik a „jó”. Erre igen
nehéz válaszolni, hiszen sokféle szem-
pontot kell figyelembe vennünk, és igen
fontos az ízlés meghatározó szerepe is. 
A hallásunk biológiailag adott, a zene-
hallgatáskor azonban koncentráltan, az
értelemmel és a lelkünkkel is figyelünk.

Kiss Katalin a következõ kérdésekkel
a közönséghez fordult: Mit tehetnek a ze-
nei gyûjtemények a zenehallgatás élõbbé
válásáért? Nehézséget okoz-e, hogy sok-
szor elkülönülnek a zenei gyûjtemények
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a könyvtárakban? A szerzõi jogok szigo-
rú védelme is problémát jelenthet, hiszen
ez a közösségi zenehallgatást erõsen kor-
látozza.

Bojti János (Liszt Ferenc Zenemûvé-
szeti Egyetem Hangtára) szerint semmit
nem tehetünk, azzal tudunk csak elérni
valamit, aki betér a könyvtárba. Elmesél-
te pályája egyik meghatározó élményét:
egy olvasó a „világon a legszebb zenét”
kérte tõle. Rövid gondolkodás után Mo-
zart G-dúr zongoraversenyének (K. 453)
2. tételét tette fel. Az olvasó meghallgat-
ta, látszólag elégedetten elment, de nem
jött vissza többet. 

A jó zene ajánlásában látja a lehetõsé-
get, ami leginkább a személyes kapcsola-
tokon keresztül érvényesülhet.

Mender Tiborné, az OIK fõigazgatója
vitatkozott az elõtte szólóval. Az OIK-
ban nem válik el fizikailag a zenemûtár,
így a könyvtárba betérõ olvasó könnyen
megtalálja azt is. Rendszeresen szervez-
nek ingyenes komolyzenei és dzsessz-
hangversenyeket, amelyeknek nagy a 
látogatottsága: elõfordul, hogy nem min-
denki fér be a terembe. Rendhagyó ének-
órákat is tartanak náluk, nagy sikere volt
például a kosztümösen elõadott Varázs-
fuvola-keresztmetszetnek.

Nagy a közszolgálati média felelõssé-
ge: a komolyzenei eseményeknek, külö-
nösen a versenyeknek és azok résztvevõ-
inek megismertetése fontos feladatuk
lenne. Egy friss élményére utalt: épp ak-
kor voltak Varsóban, amikor a Chopin
Zongoraverseny zajlott, s a résztvevõk
igen népszerûek voltak a televízió közve-
títésének köszönhetõen. Emlékeztetett
ugyanakkor a hosszú évekkel ezelõtt ná-
lunk is lezajlott karmesterversenyekre,
amelyek sok rajongót és szimpatizánst

szereztek mind a versenyzõknek, mind a
komolyzenének. Jó lenne, ha ez ma is így
lehetne.

A szerzõi jogdíjak komoly pénzt igé-
nyelnek, ezt rendszeresen fizeti a könyv-
tár. Néhány támogatójuk pénzadománya
sokat segít ebben. Ezzel együtt például a
kortárs zene hallgatottsága, ismertsége
visszaszorul.

Kiss Katalin elmondta, hogy a
FSZEK zenei gyûjteményében fontos
szempont, hogyan mutassák meg az állo-
mányt az olvasóknak. Ehhez a személyes
jelenlét mellett kihasználják az internet
lehetõségeit: blogot, levelezõlistát mû-
ködtetnek. Fontos szerepet játszik a nép-
zenei alportál, amely segítséget nyújt és
eligazít a világ népeinek zenéjében és a
világzenében is (http://nepzenetar.fszek.
hu/index.php/Kezdõlap).

A portált több korcsoport is használja.
Az egyetemisták már kialakult véle-
ménnyel rendelkeznek, amelyet nehéz
megváltoztatni. A gyûjtemény megismer-
tetésének egyik hatásos módja, ha a fiata-
lok egymásnak ajánlják. Ha „divatossá”
teszik a zenehallgatást, akkor jobb ered-
ményeket érhetnek el.

Tapasztalataik alapján sok gyerekcso-
port látogatja a könyvtárat. Ez fontos jel-
zés, hiszen azt jelenti, hogy a gyerekek-
nek szükségük van a zenére. Legyen ott a
zene a mindennapjaikban!

A kisebbeknek a mozgásos progra-
mok a legjobbak. Bevált program a zenei
családos nap, amelyen általában száz-
százötven ember vesz részt, a kicsik és a
szüleik is. Van a zenei gyûjteménynek
egy saját kórusa is, amely hathetenként
tart próbát, összejövetelt.

Sokféle módon próbálják a jó zenét
megismertetni az emberekkel, ez a mai
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világban azért is nehéz, mert sokféle for-
rásból hangzik a zene, de nem mind-
egyikbõl hallhatunk „jó” zenét.

Liszka Zsuzsa (FSZEK, zenei gyûjte-
mény) beszélt egy mostanában kezdõdött
újfajta programról: a zene és a társmûvé-
szetek összekapcsolásáról. Ilyen az iro-
dalom és a zene együttes megszólalása
egy mûsorban, vagy muzsikusok másfaj-
ta mûvészeti tevékenységének a bemuta-
tása. 

A miskolci Egressy Béni Zeneiskolá-
ból Benkõ Csabánénak az a véleménye,
hogy ez a kor nem kedvez a zenehallga-
tásnak, a csöndnek. Az oktatási rendszer
sem alkalmas zeneértõ emberek nevelé-
sére, arra, hogy megtanítsa a gyerekeket
a zenehallgatásra. Sajnos hiányzik ez a
közeg. Miskolcon tizenöt évig mûködött
az Új Zenei Mûhely az UMZE mintájára.
Ma már nem lehetne elindítani.

Milyen zenével lehet megnyerni a fia-
talokat? Szerinte a jazz alkalmas erre. 
Õ is szereti ezt a zenét, nagy gyûjtemé-
nye van belõle. Az irodalom esetében so-
kan azt gondolják, hogy a krimiolvasókat
el lehet vezetni a klasszikus irodalomig.
Véleménye szerint a klasszikus zenénél a
jazz, a dzsesszes stílus bevonása hasznos 
lehet.

A jelenlegi zenei könyvtárosok nehéz
helyzetben vannak, fõleg az általános
szemlélet miatt. Sok helyen a zenemûtá-
rat a médiatárral vagy a gyerekrészleggel
vonják össze, és ez gyengíti a zenei gyûj-
temények erejét. Ne adjuk fel! – biztatta
a jelenlévõket.

A szekszárdi Béres Éva hasonló véle-
ményen volt. A saját példájaként említet-
te, hogy náluk a zene világnapján a város
szinte minden iskolája rövid mûsort ad a
fõtéren. Ez igen népszerû, élményt nyúj-

tó esemény, sok látogatót vonz, és ismer-
tebbé teszi a komolyzenét.

Sárközi Andrea úgy látja, hogy fontos
az interneten való megjelenés. Az egyik
fontos irány lehetne a digitalizálás, elekt-
ronikus zenei gyûjtemények létrehozása,
mûködtetése. Hiányolta a pedagógia in-
tézmények és a könyvtárak szorosabb
kapcsolatát. Véleménye szerint az iskolák
legtöbbször idõhiányra panaszkodnak, ez
azonban megoldható.

Kiss Katalin saját élményét mesélte
el: a Zenés vándorút elnevezésû prog-
ramsorozatuk után az egyik anyuka 
e-mailben írta meg neki, hogy a zenei
programok nagyban hozzájárultak ahhoz,
hogy gyermeke nyitottabb, érzékenyebb
lett. Kapcsolatban állnak egy pszichiát-
riai intézménnyel is, és tapasztalataik
szerint a páciensekre igen jótékonyan
hatnak a zeneterápiás foglalkozások.

Ezen a ponton sajnos lejárt a beszél-
getésre fordítható idõnk. A közönségnek
és a beszélgetõpartnereknek a felvetett
kérdések, elmesélt élmények és példák
újabb impulzusokat, gondolatokat adtak,
ezért szándékaink szerint a témával egy
következõ alkalommal ismét foglalko-
zunk. ■
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