
megidézi a múltat, ahogy a virágke
helybe belevarázsolja nem fakuló em
lékeit, az olyan egyszeri költői varázs
lat, melyre csak ő képes:

Igy virult. mesélték, születésem
kora-nyárba nyíló hajnalán:
bársony oltár sárga-selymíi mélyben !
Ahányszor eltérdelve nézem.
kilép onnan fiatal anyám.

De hasonló tünékeny szépség árad A
megszolgált örökkévalóságból és a Kör
gallér roskadt vállra című versekből is.
Régi titokzatos nyarak, olvasmányok

NEM A HANGSZERKf;SzITf;s
SEGITENE?

Nem a hangszerkészítés segítene? Mert
valójában a szellem mozgatta, csönd
szőtte kéz-anyag kapcsolat: a "dolgozás"
elmerült szenvedélye az, ami valóban
a sejtekig kiragadhatja az immár loga
ritmikusan halmozott, mindenféle gond
tól, "problémától" terhelt gyermek-fi
gyelmet s elvezetheti a zenéhez, a ze
ne cselekvéséhez és tovább.

Az a rejtélyes szép viszony. az a
varázslat, ami a tárgyak és az emberi
munka, a külvilág és teremtő szelle
münk között feszül, a művészetek vo
natkozásában is fennáll (ott érvényes
csak igazán), s tudjuk, a kultúra jö
vője javarészt azon áll, hogy tömeges.
tehát közösségí lesz-e ismét, avagy
végképp egyesek kizárólagosságává vá
Iik, az elbarbárosodott "tömegekkel"
szemben,

Nem a hangszerkészítés segítene? A
hangszerkészítes is! Mert a zene mín
den értelmes korban, államban, társa
dalomban a nevelés (értsd: életben ma
radás) egyik legfontosabb, az emberek
látásmódja kialakításának egyik leg
hatásosabb eszköze és módszere volt
- elengedhetetlen követelmény és szük
ségszerüség. Ez a foglalatosság olyan
eszközöket alkot, melyek sikerét a be
lőlük felzengő hang és a hangokból
összejátszódó zene próbatétele adja; a
lcészítendő tárgy megmunkálása által is
a zene: egy eszményibb világ felé
szíva-emelve a még szertelen kamasz
szellemet,

Nagy szükség van erre az emelésre.
Egy míndenkori társadalmat emberivé,

emléke kél ezekben, s a háttérben ott
zúgnak Erdély fenyvesei, az ifjúság le
gendás írómentoraí járnak-kelnek az
emlékbeli tájakon. Álmok ezek, de va
lóságértékük van! Jékely Zoltán így
őrzi legigazibb értékeit, így hagyomá
nyozza ránk tudását.

J6, ha a költő tudója a szépnek, Jó,
ha fel tudja kelteni lelkünkben azokat
az emlékeket és nosztalgíákat, melyeket
lassacskán belep a múló idő észrevét
len porrétege. Igy győzedelmeskedik az
évtizedek hatalmán, s így hagy nem
múló üzenetet.

SIKL GtZA

otthonossá (direktebb kifejezéssel: el
viselhetővé) többek között az általános
rnűveltség magas színvonala tehet, s azt
megkövetelni nem elég, ennek feltéte
leit már idejében meg kell teremteni
- minél fatalabb korban és szélesebb
körben, mínél "általánosabban". annál
nagyobb és hamarabb kecsegtető siker
rel.

-A sűrűrödő jóslatok és a rossz elő

érzet emberi jövőnk felől, minden cél
szerű megoldást szükségessé tesz. Meg
kockáztatom, hogy más. már bevált 6vo
daí vagy iskolai fabrikáláshoz hason
lóan, ez az iskolás-részvétel, ez a mun
ka-rítus teheti hatásosan az ifjú em
bert percről percre, míndinkább alkotó
szelleművé, derítheti fel a lelket, a köz
érzetet is; segíthet megváltani - akár
a zenéhez így kiaJakuló és tovább erő

síthető benső kapcsolat révén - egy
-egy új generáclót már előre, neuro
zísa gabadyától. Rászoktatja egyben az
anyag, a munka, a gondolat, a művé

szet tiszteletére - egyazon folyamat
ban. Lesz viszonyítási alapja; a ma oly
aránytalan, sőt torz értékrend lassan
egyensúlyt teremt benne; lesz órányi,
percnyi ünnepe, és végül erősebb ösz
töne az örök törvények iránt.

A hangok birodalmán át sokfelé lát
ni, és sokfelé nyer magabiztosságot az
érzék, S a politechnikai gyakorlat ma
olyan intézménye az általános iskolai
oktatásnak, ami sokkal" jobban felhasz
nálható volna - épp az általa célba
vett gyakorlatiasság révén, a magasabb
nevelés szempontjainak érvényesítése
érdekében. Ez a követelmény ma idő
szerű. Látszólag tréfás lehetetlenség a
XX. század végén ilyen kézműves gva
korlatozást is bevezetni a jövőre (már
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nem is a mára) oktató iskolában. Pe
dig e képtelennek tűnő gondolat 
mert maga a Munka - egybeköti a fi
zikai, kémiai, stb. ismeretek befogad
tatásának és a ma meglehetősen hiá
nyos esztétikai művelésnek nehéz fel
adatát, oly szerencsésen ráadásul, hogy
közben a diák alkotó részvételét is fel
tüzelve, ígényességét önmaga áJtal sem
hitt mínőségűvé teheti,

Kimondhatatlan öröm lehet egy bár
mily egyszerű, de, önmagában jól, ne
tán tökéletesen sikerült hangszert elké-

. szítení. Nem nyugodni addig, rníg olyan
nem lesz, mint a másiké, 'vagy olyan,
amelynek hangja már muzsikálni is
kedvet támaszt: nemcsak kipróbálni,
hogyan szól, de végül játszani is raj
ta, önkéntelenül - a megtalált, kicsi
holt szépség belső kényszere folytán.
Hiszen például egy-egy furulya elké
szítése során a fák, a -fémek, a műanya

gok tulajdonságait, az áramlás törvé
nyeit, a sípok mibenlétét és használa
tát (alkalmazását) tanulja és tapasztal
hatja meg; A húros hangszereknél a
rezgések, a hangtan, a rezonancia, az
interferencia, a hallás jelenségtanát
és nemcsak megtapasztalhatja, meg is
élheti e foglalatosságban. S persze az
anyag és a szellem, az emóció és a rá
ció, a közlés és az érzékelés összefüg
géseit - avatott tanárkezekből - egy
szóval: egy bensőleg megalapozott (ze
ne) kultúra Iehetőségét erősítve meg
végső soron.

A GXCHlNGER KANTOREI
STUTTGARTBÚL

Kirobbanó sikere volt a Helmuth RiZ
ling vezette stuttgarti Géichinger Kan
toreinek a Zeneakadémia nagytermé
ben. Ez a kitűnő együttes lemezfelvé
telei jóvoltából széles körben ismertté
vált, s budapesti szereplésével mara
déktalanul igazolta hirnevének megérde
melt voltát. A hangverseny első felé
ben Bach 21. kantátáját adta elő az
együttes (Ich hatte viel Bekümmernis).
A zeneköltő több, mint kétszáz kantá
tája közül ez az egyik legkarakteriszti
kusabb, valóban "per ogni tempo" ér
vényes, s egyben a műfaj fejlőd!sének
is egyik korszakjelz6 alkotása. A mt'I
1714-ben szit letett Weimarban, szövegé
nek legnagyobb része verses költeménu.
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Mert a zenére nevelés elsősorban em
beri, népi, társadalmi ügy. S hogy a
zene végre valóban míndenkié legyen,
ahhoz ez is jó és alapos kezdőgyakor

lat lehet, napjaink zenéje pedig - úgy
vélem - egyenesen nem nélkülözheti.
Hiszen ez a zene - a korábbiaktól el
térően - nem elsősorban az éneklé
sen, hanem az instrumentumokon át
közelíthető meg. Eltüntetní tehát a sza
kadékot, mely a mai zenét immár jó
ideje elválasztja a széles tömegektől 
az ének-zeneoktatáshoz hasonlóan, amel
lett és azt i kiegészítve-teljesitve
csak egy általános, az alapoknál és
fiatal korban elkezdett, mondhatni: in
tézményesített foglalatossággal, tevékeny
és módszeres "beavatással" remélhető.

Hogy lehet-e még ilyen feladatot is
adni az oktatásnak? Hát mí más az
oktatás feladata, ha nem a komplex
ember-művelés (ami e gondolatnak is
Iényege)? Hogy mít szélnának ehhez az
iskolásgyerekek, s mít csinálnak majd
az általuk fabrikált sok hangszer-cse
nevésszel? Részletkérdés. Emiatt ne fáj
jon senkinek a feje. Gyanítom, ők rög
tön megértenék, hiszen mindig is jó
kedvvel végezték a politechnikai gya-'
korlatozást. Nekik ez legalább olyan
sok napi örömet okozna. mínt az első
lépések ugyanott - a konyhaművészet,

vagy a víllanyszerelés elsajátításában.
Ez ügyben fordítva áll a mondás: jobb
ma egy túzok, mint holnap egy veréb.

SZABADOS GYÖRGY

Mtndjárt a 2. számú hatalmas kÓT1ls
tétel sokat elárul Bach szemléletéről,

alkotásmódjáról. A szünetekkel, meg
szakitásokkal induló kórustétel tudato
san utal vissza a XVII. századi kez
deményekre, mintha tisztelegni akarno
itt a zeneszerző nagy elődei előtt, hogy
aztán megcsíllantsa legigazibb tehetsé
gét, mely oly tökéletesen kidolgozottá
teszi e részlet hatalmas ellentétett. Az
örök emberi fájdalom, az elmúlás ke
serűsége és az isteni kegyelemben való
töretlen reménykedés feszül egymásnak,
hogy végül is az égi vigasztalás győzel

mes reményében oldódjék fel. Bizonyos
vonatkozásban korszakjelzőnek kell érez
nünk a 4. számú timor recitativót i9.
mely a passió k énekbeszéd-techntkáiá~

előlegezi plaszticitásával.


