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előszó

Az avantgárd a zenében is új eszközök, anyagok, formák megjelenését hozta 
magával. De ennél lényegesebb, hogy az avantgárd nem elsősorban technika, 
hanem gondolkodásmód. Hogy nem tudjuk,tudjuk, mi a zene, hanem keressükkeressük. Innen 
erednek az újdonságok: keresni a hangzási lehetőségeket, kiismerni a hangszert, 
újraalkotni a koncertszituációkat. Minden alkalom alkalom a koncertre, azaz 
egy szituáció hangokkal való átgondolására, feldíszítésére, megzavarására. 

Ez a könyv kiáltvány: a szellemileg szabad, zeneileg anyagszerű és megszólító 
(azaz közösségteremtő) művészi gondolkozásra hív fel. Azokhoz szól, akik 
a zenében nem csak a készterméket keresik, hanem a zene születésére és 
lehetőségeire kíváncsiak, az élő kutatásra. Akik nem belesimulni akarnak az 
éppen adottba, a kommerszbe, hanem eltávolítani maguktól egy kicsit, hogy 
megnézhessék, mi is az – nem elvont értelemben, elvi meghatározásokat 
keresve, hanem konkrétan:konkrétan: az áruházban éppen bömbölő szám milyen? Hogyan 
épül fel, hogyan működik zeneileg, milyen effektusokat használ. És tovább 
kérdezni: miért olyan? És ugyanígy megvizsgálni minden örömet adó vagy 
bosszantó zenei és akusztikai jelenséget. És az érdekes mozzanatokat esetleg 
kipróbálni – nem baj, ha az eredmény technikailag nem tökéletes. Kérdezni és 
kísérletezni és újra kérdezni.

A furulya zeneiskolák, iskolai énekórák, műkedvelő zenészek kedves hangszere: 
olcsó, kicsi, tanulása bármilyen életkorban egyszerűen elkezdhető; sok szálon 
kötődik a népzenéhez és a régi korok zenéjéhez, és hatalmas, egyre növekvő 
professzionista modern repertoárja van. 

A gyerekekben pedig egyszerre van jelen a kereteket feszegető kíváncsiság 
és beilleszkedni akaró konformizmus. Nem csak a keresést, nem csak a 
beilleszkedést, de a  bennük szükségszerűen megjelenő tagadást is segíti, ha 
a tanár kezdettől fogva széles látókört nyit előttük. Ha tanítása nem sémák, 
szerepek tekintélyelvű továbbadása, hanem mindezek kérdező felbontása. 
Újra és újra végig kell gondolni, hogy mi is a zene és a zenész szerepe (különféle 
szerepei) ma, és mindez milyen irányban változik.

A zenélésben keressük a pillanat egyszeriségét és átvilágító élményszerűségét 
– ám ez nincs a kitekintés strukturált szélessége, sokirányú, tagolt kapcsolatai 
nélkül. Hogy milyen forma- és jelrendszerbe illeszkedik az, amit éppen csinálok: 
mit látok meg, kitől tanulok, kit szólítok meg, mit adok tovább. Vannak 
komoly emberek, akik kavicsokat dörzsölnek össze – mert szeretnek játszani. 
A kavicsdörzsölés önmagában nem komoly, a kontextus, a gondolati kapcsolatok 
sora teszi azzá (de hiszen önmagában az arany sem érték, csak valamiféle 
kontextus révén az). 

Közösségi mozzanat: a közösség lehet két ember, lehet több ezer. Meg -
adja-e egy zenei akció a „megtörténés” érzetét? Tud-e jelenlétet létrehozni? 
Hogy hülyeség-e vizet töltögetni egy tálba, az azon múlik, hogy megértet tük-e 
és megérttettük-e azt, amit egy ilyen darab megjelenít. Hogy hallási, 
nyelvi, közösségi élménnyé tudtuk-e tenni.

A kötet minden irányba nyitott: különféle elismertségű, tapasztaltságú szerzők;szerzők; 
különféle készültségi szinten megírt darabokdarabok; gyakorlatokgyakorlatok és próbálkozásokpróbálkozások 
– mint egy műhely, ahol kész (ott készült és másutt készült) tárgyak, anyagok, 
szerszámok vegyesen találhatók. A műveket nem bearanyozott, érinthetetlen 
tárgyként szeretné felkínálni, hanem arra buzdít, hogy lépjünk be ebbe a sufniba, 
vegyük kézbe az ott heverő dolgokat, játsszunk velük. Ha valami megtetszik, 
próbáljuk ki, csináljunk hasonlót, ha nem úgy sikerül, ahogy szeretnénk, azt se 
bánjuk, gondolkozzunk el rajta, hogy mi nem volt jó a célkitűzésben.

Bár a „kreativitás” központi szereplője ennek a könyvnek, de nem főfog -
lalkozású zeneszerzőket szeretnénk vele képezni, hanem csupán a hang 
hallgatásának és formálásának a számunkra éltető és örömöt adó tevékeny-
ségeire csábítani, invitálni a „flow”-ba, az alkotó áramlásba, amiben a kötet 
szerzői benne vannak.
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