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A zenepedag6gusok kCpzCse a szlovikiai Nyitra virosinak f6iskolijh 1959 6ta fo- 
lyamatos, bir szervezeti keretei 6s miikodCsi feltktelei ez id6 alatt tobbszor is vd- 
toztak.' A zenei tanszCk tudomhyos tevCkenyskgCnek szorgalmazisa f6kCnt doc. 
Jozef Vire?, PhD. nevChez fiizodik. 0 1974-t61 miig a tanslCk oktatbja, 1982-89 Cs 
2000-2003 kozott vezetCije volt. A nyitrai muhely orszigm szintii szakmai vezeto 
szerepet vAlal, els6sorban az 1984 6ta kktkente megrendezett orszigos, alkal- 
mankCnt nemzetkozi zenepedagbgiai konferenciik rCvCn. 

E talAlkoz6k anyaga konferenciakotetekben is megjelent. Jelen ismertet6 tAr- 
gya azonban egy misik kiadvinysorozat, melyet a Slovenskri hudobni tinia2 regioni- 
lis szervezetknek tagjai Cs a tanszCk munkatksai egyiittesen hivtak Cletre. A Hu- 
dobno - pedagogickl interpretkie cimet vise16 Cvkonyv az ezredforduldhoz kozeledo 
Eurdpa - sokat emlegetett - hirtelen 6s nagyarinyi vdtozisaira k ivh  reagilni. 
A tirsadalmi 6s politikai itrende~6dC.s~ illetve a technika Cs informatika dj Cs mkg 
djabb lehet6sCgei nyomin - egyCn 6s tArsadalom tudatibah egyarint - megannyi 
kCrdCs, problCma, olykor sdlyos CrtCk-vdsig meriil fel. Mindezek megjelennek a 
zeneeletben, a zeneszerzksben Cs zenepedagbgiiban is. Az dvkonyv szerkeszt6i Cs 
szerz8, zenetud6sok 6s pedagdgusok, e megviltozott vilAgban igyekeznek utat ke- 
resni, utat mutatni. ~rtelmezni Cs CrtCkelni mdltat, jelent 6s tovibbi terveket, kap- 
csolatokat taldni a zene Cs a vilig kiilonfCle egyCb jelensegei kozott; mindezek re- 
vCn kulcsot adni a jov6 zenepedagdgusai kezCbe: a vilig, a zene Cs az ember rijfaj- 
ta, mine1 harmonikusabb viszonyinak kialakitisihoz. 

A sorozat 1994-ben indult, Cs kotetei - nChiny kivCtelle1- Cvente megjelentek; 
legutdbbi, 16. kotetkt, mely magyar vonatkozisival is felhivja figyelmiinket, 2013- 
ban vehettiik kCzbe. Sorozatcime 2006-ban megdjult, az6ta ez: Hudba - Integrkie - 
lnterpretricie / Music - Integration - Interpretation. Az dj cimcdltozat a vizsgd6dis iri- 

1 Ld. http:Nwww.kh.pf.ukf.sk/o-nashistoria, utolso megtekintes: 2014. augusztus 12. 
2 Slovenskd hudobnd dnia - Slovak Music Union, Id. www.shu.szm.cbm. 
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nyainak tovibbi bdviilCsCt, ugyanakkor a zenepedag6gia 6s a zenetudomby kap- 
csolatbak szorosabbra fGzCsCt sugallja. Az egyes kotetek gyakran tematikusak: a 
7. kotet rCszben zongorarniivCszette1 Cs zongoratanitissd foglalkozik, a 11. kotet 
tCmAja zeneCletiink 6s a mkdia illetve informatikai lehetiiskgeink kapcsolata - a 
2007 novemberkben e tkgykorben Nyitrh megrendezett nemzetkozi konferencia 
anyaga. A sorozat 8. kotete Jozef VereS munkija, mely a zenepedagbgia elmkleti 6t- 
tekintCsCt adja: Hudobnci pedagogika. Veda o hudobnej vjchove [Zenepedag6gia. A ze- 
nei nevelCs tudominya]. A 15. kotet szerzdje ugyand; e tankonyvnek s z b t  ossze- 
foglalb munka cime: Hudobni korelkie / Musical correlations. A tanulmbyok szerzdi 
kozott novekv6 s z h b a n  talaunk elsdsorban cseh, lengyel illetve Eur6pa mis or- 
szigaiban vagy az Amerikai Egyesiilt ~llamokban miikod6 szakembereket is. 

A kiadvAnysorozat adatai, tortCnete, rbszletes tartalma, egyes fejezetei megta- 
lilhat6ak a Nyitrai Konstantin Egyetem konyvtArbak weblapjh3 A legfrissebb 
kotetek tartalomjegyzCk6nek angol nyelvii forditisa is olvashat6 itt; e kotetekben 
a tanulmhyok szloviik, cseh vagy angol nyelven jelennek meg, szlovWcseh illet- 
ve angol nyelvii abstracttal. 

A nitpiesskg [biztosan j6 ez a trerminus? nCpies azt jelenti, hogy nem nCpi, csak 
utinozza a n6pmiivCszetet.. . nem lehet, hogy egyszeriien nkpzene?] jelensegei- 
nek kapcsolata a miizenitvel: ez a kozos nevezd, melyet a legut6bbi, 2013-as kotet- 
ben megjelent hat tanulminnyal kapcsolatban emlit a szerkeszt6 bizottsig. A Wal- 
ter Wiora Altal kezdemknyezett kutat6i szemlClet Cs mbdszer, mely a nCpzene 6s a 
miizene jelenskgeit feltitleniil egyiittesen, egysigben igyekszik vizsgilni, az el- 
mGlt fCl Cvszizadban egyre sokrktiibbk vdt, s - termkszetesen - jelen viligunk kii- 
lonleges problCmAit61 sem maradhat mentes. Wiora mai kovetdinek mind szCle- 
sebb lit6korben, mind tobb tirstudomby bevonisival, lijabb Cs 6jabb nCz6pon- 
tokat 6s m6dszereket kell alkalrnazniuk. 

Mindennek legjellemzdbb ptldija kotetiinkben Cppen Oskrir Elschek gondolat- 
menete, aki kutat6kent megitlte a teljes ernlitett fCl Cvszkzadot. A nyitrai egyete- 
men megtartott elbadishak cime: Popularita l'udovej hudby a l'udovost' populhej  
hudby / The popularity of folk music and the folk music character of popular music. Az irott 
vdtozat megarizte az ismeretterjeszto" eltiadis konnyed, beszCdszerii jellegkt. Az 
el6adis - Mozarttbl a szenegili rap-ig s z h o s  mtifajt felsorakoztat6 - hangz6 Cs 
audiovizuAlis illuszu6ci6kit szovegkozti adataik alapjb keresheti meg az olvas6. 
Elschek figyelmeztet, hogy a bCcsi klasszikus szerz61 komyezetCben - s az eur6pai 
zenetortenet korAbbi 6s kCs6%bi korszakaiban Cs mbs helyszinein is - lenyegesebb 
szerep jutott a nCpi illetve a nCpszerii zenknek, mint azt a zenetortbnet-iris idAig 
sugallta. A szvittincok illetve egyes kCs6bb sziiletett miifajok - p6ldbul gospel - 
tortkneteikt, kapcsolatrendszereiket szemlClve eljuthatunk a megdlapit5sig: az 
egyes zenei jelensCgek nem sorolhat6ak a ,,miizene" - ,,nkpzenem - ,,popzene" - 
,,egyhizi zene" kategbriiiba. KitCr a ,,folkl6rjelensCg'' Cs a ,,folklorizmus" szCwi- 

3 http://www.uk.ukf.sk/edmusic-integration-interpretation; http://www.uk.ukf.sk/sk/hudba-in- 
tegracie-interpretacie, utols6 rnegtekintes 2014 augusztus 12. 
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lasztishak problematikussigAra, egy ,,hagyomhyos" falusi lakodalom rogzftCsC- 
nek-dokumentdhhak tortenete kapcsh. VCgsti soron: a tobb iriinyba kalandoz6 
eltiadis a fogalmak jelentCsCnek 6s kapcsolatrendszerCnek tisztktlansigiira illet- 
ve a zenei 6s egykb tksadalmi jelenskgek szinkretikus voltha hivja fel a figyelmet. 

Az ostravai egyetem munkatksa, David Kozel filoz6fiai igCnyii rovid ir6sAban a 
zenei analfzis 6s interpretki6 m6dszereit vizsgdja a hermeneutika, zeneesztktika, 
pszichol6gia 6s a zenei neveles teriileteivel val6 tigabb osszefuggksrendszerben. 
Azon nkzbpontokat, mddszereket igyekszik feltCrkCpezni, arnelyek a kCpzelet, a 
kkpzelaerb viligdval is kapcsolatban Alnak. Cseh nyelven olvashat6 dolgozathak 
cime: Symbolizace a imaginme v analjze a interpretmi hudebniho dila / Symbolization and 
Imagination in the Analysis and Interpretation of Musical Work. 

SzintCn cseh nyelven jelent meg a Sorbonne-on miikodti Hana Voisine-Iechova 
tanulmhya Leo8 JanQCekrBl: Estetickk tklini LeoSe]ank%. EeZ, muk a emoce / Leo; 
Janhtek's Aesthetic Interrogations. Speech, sound and emotion. Ennek tCmija a zeneszer- 
zti filoz6fiai Cs miivCszi nCzeteinek, kCrdCsfeltevCseinek rendszere, illetve Crdeklti- 
dkse a nem-zenei illetve nem tiszt5n zenei eszkozok i rh t .  Janitek tanulmhyozta 
a nyelvkszetet, a fonetikit, vizsgdta - Cs csodata - a zenei 6s beszkdhangok hang- 
z i shak  6s jelentkstartalmhak osszefuggCseit, Ugyanakkor [nem inkibb: emel- 
lett] a kulonbozb miivkszi - zenei, kepi, irodalmi - kifejeztieszkozok komplex al- 
kalmazisival kiskrletezett. S z h o s  JaniiEek-idkzet segft megkrteniink a mtivksz vi- 
l igbak  e vetulet6t. 

Vladimir Fulka Benjamin Britten egy korai kompozici6jit elemzi: az 1933-34- 
ben k6sziilt Simple Symphony-t (Op. 4). kiilonos tekintettel annak Boisterous Bourrke 
cimet viselb, a sk6t nepzenkben gyokerezb 1. tktelkre. A Britten-kutat6k figyelmkt 
e mu ez idiig nagyrCszt elkeriilte, 1CvCn vklekedkseik szerint nem kiilonosebben 
eredeti 6s t6lsigosan egyszerii. A darab stiliris 6s szerkezeti osszefiiggkseinek me- 
lyebb vizsgilata azonban felszinre hozza annak zenei krtCkeit, a neoklasszicizmus 
Cs a nkpzenei elemek otvozCsCvel lktrejovti izgalmas komplexitisit. E&ttal koze- 
lebbi kCpet kapunk Britten kletCnek, mtivCszet6nek e viszonylag kezdeti szakaszi~-61. 

Jozef VereS tanulmhya a moddis zenei jelenskgeknek a 20. s z h d i  zenkben val6 
lijjisziiletCsCt, gyakori 6s sokfkle megnyilvbuldsi formiijit vizsggja. 0 n ~ 6  fejezet- 
ben tekinti At - Lendvai Ern6 nyomdn - Bart6k zenkjknek jellegzetes hangsor- Cs 
harm6niarendszerCt. Kit& a kozCp-eur6pai szerztik kiilonleges helyzetkre, melyre 
sokfkle egyutt 616 nemzetisCg sokfkle kult6rija illetve tksadalmi-politikai konfliktu- 
sok sora nyomta r i  a bklyegkt. Az egyes nernzetek mtizenCjCnek megteremtkse so- 
rAn termkszetesen ftiszerepet jitszottak az adott n$ek nkpzenki, melyeknek dallam- 
viliga sok esetben szintkn a moddis megoldhok felk vezette a kompozici6kat. 

VCgezetiil (mivel a tanulmhyokat nem a kotet sorrendjCben ismertettiik) 
orommel emlithetjuk, hogy a sorozat tortknetkben eltiszor magyarorsziigi kutat6 
irisa is megjelent a Nyitrai Konstantin Egyetem zenetudomhyi kvkonyvkben. An- 
go1 nyelven olvashatb itt Richter Phl tanulmhya: A nipi harmonidcist6l a ndpfldalok 
hurrnonizhlhhig, mely magyarul a Magyar Zene 2013. novemberi szhiiban jelent 
meg. Remkljiik: a jovtiben tobb hasonl6 publikiici6 segiti majd - az 6jabb muzsi- 
kus-genericib szhi i ra  is - a kozos oroksCgiinkr61 val6 kozos gondolkodist. 
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