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Dalos Anna

ÚTON A NEOAVANTGÁRD FELÉ*

Jeney Zoltán, Vidovszky László és Sáry László tanulóévei

I

1964 novemberében a Magyar Zene huszonegy oldalas beszámolót közölt Pernye András 
tollából az az évi Varsói Ôsz eseményeirôl. Pernye hét oldalt szentelt a fesztiválon el-
hangzott – mint írta – „bohócságok”-nak, e kategóriába sorolva az Amerikai Balettegyüttes 
fellépését is, amelyen John Cage VARIATIONS II. és VARIATIONS III. címû mûve is elhang-
zott: „a szünet végét jelzô gong megszólalt, és abban a pillanatban felment a függöny, jóllehet 
tíz-húsz nézô volt csupán a teremben. Két úr jött be a színre – mint utóbb kiderült: John Cage és 
David Tudor –, és szerelni kezdett. Ez kb. 20 percig tartott, és egyetlen hangot sem lehetett halla-
ni. Lehet, hogy ez volt a »Variations II.« – ám ezt bizonyosan éppúgy soha senki sem fogja meg-
tudni, mint ahogyan a téma és az elsô variáció is örökre rejtve maradt az emberiség elôtt. Amikor 
készen voltak, kimentek, és újra bejöttek. Tudor a zongora mellé állt, Cage egy külön elhelyezett 
asztal mellé ült, amelyen egy preparált írógép volt. (A gép is be volt kapcsolva az erôsítôbe.) Tudor 
a húrokat pengette, és különféle tárgyakat húzogatott végig rajtuk, egyébként meglehetôsen szelíden 
viselkedett, legfeljebb néhányszor ököllel is belevágott a húrok közé. Ezalatt Cage szorgalmasan 
írt az írógépen, amelynek minden betûütését az erôsítôben lehetett hallani. Harsogó nevetést vál-
tott ki, amikor készen volt az írással, és kivette a papírt: a henger kattogása ugyanis gépfegyverszerû 
zörejt adott. Cage ezután átment a másik asztalhoz, magára csatolt egy gégemikrofont, töltött 
magának egy pohár vizet, és inni kezdett. Tudor azonban a kelleténél éppen hangosabban tevé-
kenykedett a zongora és az erôsítôk körül, így nem lehetett tisztán hallani a felerôsített nyeldeklést. 
Eközben minden mozdulatuk hatalmas dörgéshez hasonlóan szólt az erôsítôben... Egy idô múlva 
elunták ezt is. Cage odament Tudorhoz, hosszan mondott neki valamit – ezúttal erôsítô nélkül –, 
majd mindketten meghajoltak, és kimentek”.1

A közönség soraiban ott ült két fiatal magyar zeneszerzô – a huszonegy éves Jeney 
Zoltán és a húszéves Vidovszky László –, mindketten a budapesti Zeneakadémia növen-
dékei. Akkor még nem tudták, hogy elsô hangzó találkozásuk John Cage zenéjével 
késôbb állandó hivatkozási pontként fog megjelenni emlékezéseikben. 1964-ben Cage 
zenéjét – Pernyéhez hasonló módon – még értetlenkedéssel fogadták: „akkor sem a 
mozgás nem tetszett, sem a zene – emlékezett Jeney 1985-ben –, sôt az utóbbi kifejezetten ide-
gesített. Mivel mint nem tetszô dolog nem foglalkoztatott különösebben, hamarosan megfeledkeztem 
róla, mintegy kiszorult a tudatomból. Évekkel késôbb, 1971-ben azonban hirtelen elôbukkant, s 
meglepetve tapasztaltam, hogy az emlékem immár teljesen pozitív: a balettet elragadónak, a zenét 
pedig – leszámítva a Cage mellett közremûködô zenészek idétlenkedését – hihetetlenül izgalmasnak 
találtam”.2

Vajon mi történt 1964 és 1971 között? Tanulmányomban elsôsorban arra teszek 
kísérletet, hogy bemutassam, honnan indult az a három zeneszerzô: Jeney Zoltán, Sáry 
László és Vidovszky László, akinek nevéhez a magyar zeneszerzés-történet kivételes – 
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talán csak a Bartók-, Kodály-féle új magyar zene eszményének megszületésével mérhetô 
– radikális fordulata fûzôdik. Az 1960 és 1972 közötti idôszakban keletkezett közel 
negyvenöt mû elemzésével-értelmezésével kísérlem meg feltárni, milyen poétikai, ze-
neszerzés-technikai, illetve személyes okok vezették az Új Zenei Stúdió késôbbi tagjait 
a tradicionális új zenei gondolkodással való szakításhoz. 

II

Az Új Zenei Stúdió 1970-es alapítása, Cage zenéjének 1972-es aktív zeneszerzôi recep-
ciója és a magyar zenében addig ismeretlen experimentális alkotói attitûd megjelené-
se, amely a szakma részérôl éles elutasítást váltott ki, nem takarhatja el a tényt, hogy a 
fordulatot megelôzô évtizedben mindhárom fiatal komponista – fejlôdésük legérzéke-
nyebb korszakában, tanulóéveik idején – a hatvanas évek új magyar zenéjének követôjeként 
lépett fel. Fordulatukat ezért is értékelte – Szabolcsi Bence szavával élve – a „zenei köz-
nyelv” kereteit kijelölô, önmagát az egyetlen lehetséges új zenei hagyomány letétemé-
nyeseként szemlélô szakmai közösség a konszenzus felrúgásaként.3 A három fiatal 
zeneszerzô azonban – mint az Jeney 1975-ben Feuer Máriának adott interjújából kide-
rül – nem fordult szembe a hagyománnyal: „Való igaz, hogy az avantgarde látszólag tagad-
ja az elôzményeket, a magam részérôl azonban fontosnak tartom a pontos fogalmazást: nem ka-
paszkodom a hagyományba, de mégis szeretnék élni vele. Bartók az ideálom, aki ösztönzést kapott 
Liszt öregkori mûveibôl, de volt ereje továbblépni. Csakis így alkothatta meg a maga hagyomány-
tartó, de hagyományba nem rögzôdô, elôdeihez kapcsolódó, de elôdeitôl messze lépô mûvészetét.”4 
A megfogalmazásában megjelenô gondolat – „nem kapaszkodom a hagyományba, de mégis 
szeretnék élni vele” – a neoavantgárd poétika egyik alaptétele.5 Jelen tanulmány szem-
pontjából azonban sokkal fontosabb az, hogy ebben a kontextusban Jeney éppen Bartókra 
hivatkozik. Más nyilatkozataiban is ôt, fôleg a szakiskolai években megismert MIK RO-
KOZ MOSZ-t jelöli meg zeneszerzôi gondolkodása elsô meghatározó modelljeként,6 mint 
ahogy Sáry László is a legfontosabb zenei élményei közé sorolta a Bartókkal, elsôsorban 
a bátyjától ajándékba kapott vonósnégyesekkel történt elsô találkozását.7 Vidovszky 
László is a konzervatóriumi éveire tette elsô intenzív Bartók-élményeit, amelyekben 
meghatározó szerepet játszottak az akkor épp Szegeden oktató Lendvai Ernô elôadásai 
is. Valamivel késôbb – s erre Sáry, Vidovszky egyaránt hivatkozott – Simon Albert elem-
zései táplálták tovább Bartók iránti érdeklôdésüket, és – mint Sáry fogalmazott – Bartóktól 
elsôsorban azt tanulták meg, hogy egy zenemûben „rendszernek”, „erôs konstrukciónak” 
kell lennie.

Jeney és Vidovszky azonban már középiskolás éveiben is igyekezett bôvíteni új zenei 
ismereteit. Tájékozódásuk kiindulópontjaként Kókai Rezsô Fábián Imre közremûködésével 
megírt, SZÁZADUNK ZENÉJE címû könyve szolgált.8 Vidovszky 1961 nyarán a Rózsavölgyiben 
a zsebpénzébôl vette meg Boulez elsô STRUCTURES-sorozatát, a MALLARMÉ-IMPROVIZÁCI-
 ÓK-at, Stockhausentôl az elsô négy zongoradarabot (a 11. zongoradarab túl drága volt, 
s így nem fért bele a keretbe), valamint Webern zongoravariációit, amelyeket nem 
sokkal késôbb be is mutatott Szegeden. Jeney egy, a kéréstôl meghökkent amerikai 
nagybácsi révén jutott hozzá már szakiskolás korában Schoenberg HAT KIS ZONGORADA-
RAB-jához, illetve az op. 23-as ÖT ZONGORADARAB-hoz.

Nagyobb új zenei repertoárt azonban csak a Fôiskolán ismerhettek meg, különös-
képpen azután, hogy Jeney másodéves korában a zeneakadémiai zeneszerzôkör vezetôje 
lett. Felvételeket Viski Jánostól és Maros Rudolftól szereztek, ám ezek csekély száma 
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miatt elsôsorban kottákat gyûjtöttek, illetve a Zeneakadémia könyvtárát használták. 
Webern teljes életmûvét és Schoenberg több mûvét – köztük a Pierrot Lunaire-t – meg-
ismerték már a zeneakadémiai években, valamint Boulez kompozícióiban (2. és 3. 
SZONÁTA, a STRUCTURES-sorozatok, MALLARMÉ-IMPROVIZÁCIÓK) mélyedhettek el. Sáry emlé-
kezése szerint Stockhausentôl leginkább a zongoradarabokat állt módjukban megis-
merni, míg Vidovszky a GRUPPEN-t említette. A lengyel zeneszerzôk közül Lutosławski 
zenéjét értékelték nagyra, Vidovszky a JEUX VENETIENS-re, Jeney a HÁROM MICHAUX-
POÉMÁ-ra, illetve a VONÓSNÉGYES-re hivatkozott, Pendereckit azonban – mint Sáry fogal-
mazott: „a lazább anyag” miatt – kevésbé kedvelték, bár Jeney pozitívan nyilatkozott a 
DIES IRAE-rôl. Budapesten gyakorlatilag mindent megismertek, ami akkor Magyarországon 
elérhetô volt, s amit az idôsebb generációk is magukévá tettek.9

Repertoárismeretüket – a Varsói Ôsz tapasztalatain túl – jelentôsen bôvítette Jeney, 
majd Vidovszky külföldi tanulmányútja. Jeney 1967 januárjától volt a római Santa Cecilia 
Accademia növendéke Goffredo Petrassi zeneszerzésosztályában, s itt rengeteg kortárs 
zenét hallgatott. Itt ismerkedett meg Boulez PENSER LA MUSIQUE AUJOURD’HUI címû alap-
könyvével,10 és Stockhausen vezényletével hallhatta a HYMNEN-t és a MIKROPHONIE I-et.11 
Vidovszky László 1970–71-ben fél évet töltött Párizsban, ahol nemcsak Olivier Messiaen 
szemináriumán és Pierre Schaeffer kutatócsoportjának kurzusán vehetett részt, de Cage 
mûvészetével is itt ismerkedett meg.12 Itt hallotta elôször Stockhausen MANTRÁ-ját is.13 
Conlon Nancarrow gépzongora-felvételeit azonban már Budapesten hallotta elôször, 
a hetvenes évek legelején.14

Természetesen az új magyar zenei termést is nyomon követték. A Földes Imre által 
„Harmincasok”-nak”15 elkeresztelt generáció tagjai közül a Rómából frissen hazatért Dur-
kó Zsolt kompozíciói tûntek számukra követendô-követhetô mintának – nemcsak mûvei 
bemutatóira mentek el, de a partitúrákat is elkérték tôle. Mindhárman kiemelték az 
1964-es ORGANISMI jelentôségét – Vidovszky a zenekari írásmód korszerûségére,16 Jeney 
a hegedûszóló dallamosságára utalt. Ugyanez a díszített dallamosság tette fontossá Sáry 
számára az 1966-os FIORITURÉ-t. Ezt a díszített dallamosságot – amelynek lényegét 1968-
ban Kárpáti János épp Durkó FIORITURE és Jeney OMAGGIO címû kompozíciói kapcsán 
így jellemezte: „a zene virágszerûen kibomló, organikusan burjánzó szövésmódja”17 – Sáry is, 
Jeney is Boulez mûveire, fôként a MALLARMÉ-IMPROVIZÁCIÓK-ra vezette vissza, és azt is 
hangsúlyozták, hogy e díszített írásmód saját darabjaikra is jelentôsen hatott.18 Jeney 
elsô, Petrassi római mesterosztályában elkezdett, de be nem fejezett vonóstriója pedig 
Bartók mellett az 1964-es PSICOGRAMMÁ-ra hivatkozott.19 Vidovszky Durkó jelentôségét 
abban látta, hogy mûveivel demonstrálni tudta: „bizonyos dolgokon túl kell lépni”, bizonyos 
dolgokat „másként lehet, sôt kell csinálni”. Ugyanakkor talán épp Durkóra utalva jegyezte 
meg a Weber Kristófnak adott beszélgetésekben: „a fiatalok általában éppen a megelôzô 
ge nerációt kívánják meghaladni, ôket szemlélik a legkritikusabban, így bizonyos szempontból ôk a 
legkevésbé alkalmasak a követésre”.20 Több mint húsz évvel korábban hasonlóképpen értel-
mezte a helyzetet Jeney is: „Mi csakugyan más útra léptünk, mint a bennünket megelôzô gene-
ráció, amely fellépése elsô éveiben az akkori avantgarde-ot képviselte. Ôk akkor ugyanúgy szembe-
kerültek az elôttük járókkal, mint mi most ôvelük.”21 A nekem adott nyilatkozatában pedig 
– az idôsebb nemzedék viselkedését értékelve – csak annyit mondott: „mi nem féltünk”.

Az idôsebbek mûvei közül Sáry és Jeney Szervánszky 1959-ben komponált HAT ZENE-
KARI DARAB-jára hivatkozott – bár Sáry úgy fogalmazott, hogy a mû – ellentétben a KLA-
RI NÉTVERSENY-nyel – mára „sokat veszített vonzerejébôl”. Jeney „csupasz”-ként jellemezte a 
zenekari darabokat, fôként összevetve Maros 1968-as GEMMÁ-jával, amelyet – Sáryhoz 
hasonlóan – a benne megnyilvánuló szabadság okán szintén fontos mûként határozott 
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meg. A három EUFÓNIÁ-t sokkal problematikusabb mûveknek ítélte. Szervánszky és 
Durkó mellett Kurtágot tekintették példaképnek, bár konkrét mûveit nem említették: 
Vidovszky László úgy fogalmazott, hogy „ô volt az elsô és gyakorlatilag egyetlen komponista, 
aki minden konzekvenciájával együtt szembenézve szakított az ötvenes évek gyakorlatával”.22 
Ebbôl a megfogalmazásból azt szûrhetjük le, hogy zeneszerzôi fejlôdésük szempontjá-
ból végeredményben nemcsak egy-egy zenei világ, de a konzekvens zeneszerzôi maga-
tartás is meghatározóvá válhatott. Hármójuk zeneszerzôvé érésérôl beszélve nem szabad 
megfeledkeznünk arról sem, hogy fejlôdésük legérzékenyebb fázisában mindhárman 
olyan mesterekkel találkoztak – Vidovszky Lendvai Ernôtôl, Sáry Szervánszky Endrétôl, 
Jeney Pongrácz Zoltántól tanult, s nem sokkal késôbb nagy hatást gyakorolt rájuk Simon 
Albert –, akik konzekvens, úgy is fogalmazhatunk: radikális mûvészi-tudósi ars poeti-
cájuk, nonkonform érdeklôdési körük következtében a hivatalos zeneélet perifériájára 
sodortattak.

III

„Bartók után (de sohasem ellenére) Schönberg, majd Webern mûveinek megismerése járult hozzá 
zeneszerzôi gondolkodásom formálódásához” – nyilatkozott Jeney Zoltán 1985-ben.23 Az 
1960-ban zongorára írott SZVIT és az 1961-es HÁROM ZONGORADARAB a 17-18 éves szerzô 
revelatív MIKROKOZMOSZ-élményeirôl tanúskodik. A SZVIT 6. tételének ritmikussága, a 
kíséretben hallható a-e-h hangokból álló ostinato, amely egyben megadja a tétel hang-
nemét is, az egész hangú skála kivágataiból és skálaidegen hangokból összeállított ak-
kordhasználat, a kis- és nagyszekund-súrlódásokból létrejövô disszonáns együtthang-
zásokra való törekvés, illetve a három-négy-öt hangos dallami motívumok kromatikus 
elhangolásának technikája mind-mind Bartók-elôképekre hivatkozik.24 A tétel legköz-
vetlenebb modellje talán a MIKROKOZMOSZ VI. kötetének 146. darabja, az OSTINATO lehe-
tett. Éppen ezért olyan meglepô, hogy a Zeneakadémián, Farkas Ferenc osztályában 
komponált elsô darabok – az APOLLINAIRE- és RILKE-DALOK, valamint az ÖT ZONGORADARAB 
– már semmit sem mutatnak a bartóki modell követésébôl. Ráadásul a dalokban – kü-
lönösképpen a SZVIT tobzódó-kitárulkozó megnyilatkozásaihoz mérten – a személyesség 
helyét a fegyelmezettség veszi át. E fegyelmezettség – amit talán alkotói önkontrollként 
is leírhatunk, de mindenképpen a szigorú zeneszerzôi stúdiumok által kiváltott meg-
szep penésbôl fakad – elsôsorban a tematikai szorosságban érhetô tetten: Jeney nagyon 
következetesen egy-egy tematikus magból építkezik – minden más eszközrôl lemond. 
Ez figyelhetô meg az ÖT ZONGORADARAB-ban is, amely mindazonáltal a Schoenberg zon-
gorazenéjével való intenzív foglalatosságról is tanúskodik. Egyes tételek közvetlenül 
párba állíthatók Schoenberg darabjaival: a 3. tétel (ANDANTE CON MOTO) például az op. 
11-es HÁROM ZONGORADARAB másodikját idézi a kíséretben megjelenô tercringással és a 
hozzá kapcsolódó átkötéses dallamokkal. A tétel másik modellje Dallapiccola 1952-es 
ciklusa, a QUADERNO MUSICALE DI ANNALIBERA 4. tételének ringó kísérete lehetett.

A 2. tétel (TEMPO DI MENUETTO) az op. 19-es HAT KIS ZONGORADARAB 4. tételét (RASCH, 
ABER LEICHT) idézi vissza, amelynek lezárását, a Jeney-kompozícióhoz hasonlóan, szintén 
improvizatív cadenza készíti elô. A háromnegyedes tánckaraktert azonban az op. 25-ös 
SZVIT tánctételei is ihlethették. Jeney 16 ütemes darabja szigorúan motivikus szerkesztésû: 
már a háromnyolcados felütés magában hordozza a tétel legfontosabb tematikus ele-
meit – a nyújtott ritmust, illetve a szext- és a szekund-hangközt –, minden késôbbi zenei 
fejlemény belôlük bontakozik ki. Maga a ritmikai motívum többször is visszatér, a be-
fejezéskor kétszer egymás után ugyanazokon a hangokon, mint a darab kezdetén, s itt 
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is h-d tercre oldódik. A tétel akár példadarab lehetne Schoenberg A ZENESZERZÉS ALAPJAI 
címû könyvében is. Jeney azonban a motivikus munka módszereit a zeneszerzô mûveibôl 
szûrte le, nem pedig e tankönyvbôl, amelyet csak 1971-ben, Tallián Tibor magyar for-
dításában olvasott elôször.25

Az ÖT JÓZSEF ATTILA-DAL, a VIRELAI, BALLADE, RONDEAU és AZ ÁRAMLÁS SZOBRA címû, Weöres 
Sándor versére írt kórusmû már az új magyar zenei köznyelv teljes birtokában keletke-
zett: Jeney számára fontosak a nagy hangközugrások, a töredékes zenei folyamat, a 
kóruskezelés újszerû, a kodályi hagyománytól elütô módja, a metrikai lüktetést kicselezô 
átkötés, illetve – a RONDEAU-ban – a tükörszerûen felépülô forma. Mégis azt kell mon-
danunk, hogy Jeney 1966-os diplomamunkája, a Szabó Lôrinc ÉJSZAKA címû versére 
komponált, OMAGGIO (ALLA NOTTE) címû zenekari dal váratlanul jelentôs elôrelépést 
képvisel a zeneszerzés métier-jében. A versben megidézett és a zenében felhangzó éjsza-
ka sajátos választ ad a magyar zeneszerzés számára épp ebben az idôszakban oly fontos 
bartóki ÉJSZAKA ZENÉJE idillikus, transzparens világára – Jeney éjszakája áttekinthetetlen, 
hatalmas és bizonyos értelemben nyugtalanító.

Somfai László már 1968-as OMAGGIO-értékelésében különválasztotta az „egy Berg–
Webern–Boulez frazeológiai formuláiban mozgó” énekszólamot a „szinte már túl színes és érde-
kes, buja és kolorisztikus” zenekari letéttôl.26 A nagyzenekar elsôdleges feladata kétségte-
lenül az, hogy megérzékítse a költôi szöveg tartalmát: megkomponált zörejeket, zajokat, 
neszezést és más, effektusértékû hangzásokat közvetít, mint amilyen a patakcsobo gás 
visszhangja, a tücsökzene, a szél, az ágreccsenés, a zsibongás. Ebben a zajos mik rovilágban 
kivételes szerepre tesznek szert az ütôk. A zajkeltés másik eszköze a kü lön  bözô hang-
szerek természetes hangjainak elváltoztatása: Jeney bôséggel él hangtala nul lenyomott, 
ám a zenei környezet következtében a húrokon mégis felzendülô akkordokkal a zon-
gorán, sordinós tremolókkal, a sul tasto, a sul ponticello, a pizzicato és a col legno 
alkalmazásával a vonósokon, frullatóval a fuvolán, sordinóval a rezeken, glis san dókkal, 
trillákkal, tartott hangokon megszólaló crescendókkal-di mi nu en dók kal.

Az énekszólam recitatív hangvétellel indít, de hamarosan – az emelt beszéd jellegét 
megidézve – nagy hangközugrásokból építkezô, szillabikus énekmodorba vált át. A szil-
labikus stílust a késôbbiekben Boulezt idézô melizmatikus szakaszok váltják fel. E szaka-
szok mindig olyan szövegsorokhoz kapcsolódnak (mint például „apró neszek adták szájról 
szájra az eseményeket” vagy „millió pici nesz szôtt a táj eleven szövetébe, millió kapocs”), amelyek 
egyrészt ténylegesen a neszezés pillanatát ragadják meg, másfelôl a természetbe történô 
teljes beleolvadás érzetét keltik: a vonósok sûrû, kromatikus, harminckettedeket, har-
mincketted kvintolákat, tizenhatod triolákat egymásra csúsztató körforgásába illeszked-
ve egy hangyaboly képét jelenítik meg. E hangyaboly meghatározó tematikai elemmé 
emelkedik, amennyiben négyszer az ütôkön is megszólal, és az egyébként egy ívben 
lezajló zenei folyamaton belül finom formahatárokat jelöl ki.

A kompozícióban nincsenek látványos cezúrák: idônként inkább apróbb levegôvételeket 
lehet megfigyelni, mintha az egyes szakaszok mindig felütéssel kezdôdnének, ám ezek 
a felütések valamiképp beleolvadnak az elôzô szakasz befejezésébe. E felütések a szó 
szoros értelmében a levegôvétel funkcióját töltik be: ilyenkor nem énekel a szoprán, 
csak a zenekar szól. A cezúrák hiánya szorosan összefügg azzal, hogy az OMAGGIO a kö-
tött ség és a szabadság határait feszegeti: a mûben vannak ugyan ütemmutatók, de ezek 
ütemrôl ütemre változnak, s ennek köszönhetôen semmiféle ritmikus lüktetést nem 
ér zünk. A mû mégis megformált, mégpedig azért, mert a folyékony zenei folyamat mély- 
és csúcspontok egymásutánjára épül. Az egyik ilyen csúcspont a „Megzendült a tér” 
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szövegkezdetû második szakasz. Egy másik, dramaturgiailag nagy hatású csúcspontot a 
mû lezárásának az a pillanata hoz létre, amelyben az addig zsibongó zenekar – épp a „nem 
vagyok, s még a sírban sem leszek egyedül” szavaknál – magára hagyja az énekest.

Goffredo Petrassi az OMAGGIO alapján vette fel Jeney Zoltánt római mesteriskolájába.27 
„Az el sô évet totális kudarcnak éltem meg – emlékezett Jeney – [...]. Petrassi ráadásul [...] 
elképesztô érzékkel szúrta ki azt, hogy milyen – látszólag stílustól és minden addigi tapasztalattól 
független – feladatot adjon, ami belevisz téged abba, hogy kénytelen legyél azzal foglalkozni, hogy 
a zeneszerzés mit jelent neked.”28 Jeneynek vonóstriót kellett írnia, és – mint mondta – „fel 
sem merült, hogy az OMAGGIO után ez a feladat meghaladhatja a képességeimet, mégis így volt”.29 
Valójában ugyanaz történt, mint az elsô évben Farkas Ferencnél: újból a zeneszerzés 
alapelemeibôl kiindulva kellett elsajátítania a mesterséget. Megint kisebb elôadói ap-
parátusokhoz nyúlt: szólófuvolához a SOLILOQUIUM-ban, fuvola-brácsa-cselló trióhoz az 
ARÍTMIE-RITMICHÉ-ben, illetve érdeklôdése egy szigorúan kötött zeneszerzôi technika, a 
szerializmus felé fordult. A – Szitha Tünde szerint nyilvánvaló Boulez-hatásról tanús-
kodó30 – kamaraegyüttesre komponált, szeriális WEI WU WEI-ben a töredezett és rendkí-
vül lassú zenei folyamat kibontásának módozataival kísérletezett. A kompozíció a 12 
hangos alapkészletbôl elôre meghatározott sorrendben kivágott akkordok egymásután-
jából épül fel. Jeney azonban a kötött szeriális rendbe folyamatosan belenyúl, módosít-
ja azt. A belenyúlás igénye – ami, mint az Boulez Jeney által is olvasott könyvébôl kide-
rül, az érett szerializmus híveiben is felmerült31 – arra utal, hogy Jeneyt, mellesleg, mint 
láttuk, már az OMAGGIO óta, valamint az ARÍTMIE-RITMICHÉ-ben is, amely ütemvonal nél-
küli, kvázi-improvizatív (arítmie), illetve rögzített-ritmikus (ritmiche) szakaszok válta-
kozására épül, a kötöttség és szabadság kettôsségének problematikája érdekelte.

A WEI WU WEI ugyanakkor az 1972-es nagyzenekari ALEF elôtanulmányaként is értékelhetô. 
Nem csak módosított szeriális koncepciója, a lassú, ám az akkordokon belül állandóan 
variálódó, folyamatos mozgásra épülô hangzás, a disszonáns-konszonáns akkordok, 
valamint a hangszerelés váltakozásából adódó zenekari színek és a stiláris kapaszko-
dóktól elforduló kompozíciós mód, de a taoista filozófiából kölcsönzött s mindkét mûben 
megnyilvánuló eszme: a „cselekedni a cselekvés szándéka nélkül, hatni a hatás szándéka nélkül” 
(wei wu wei) megvalósulása miatt is. Ebbôl a szempontból a befejezetlenül hagyott római 
diplomamunka, a RIMEMBRANZE – a maga állandó mozgásával, a zenei elemek kibontási 
lehetôségeiben való lubickolással, ami ekkora elôadói apparátus és ekkora tematikai 
alapanyag esetén szükségszerûen magában rejti a befejezhetetlenség lehetôségét – más 
elveket követ. Mégis: a RIMEMBRANZÉ-ban – akárcsak a WEI WU WEI-ben és az ALEF-ben – 
Jeney egyaránt a szerializmus kötöttségét próbálja oldani. Emlékezése szerint elsôsorban 
az foglalkoztatta: „miképp lehet egy elôre eltervezett szeriális rendszert úgy alakítani, hogy min-
den helyzetben maradhasson állandó választási szabadságom is. Azaz, hogy a rendszert inkább 
ellenôrzési pontok halmazának tekinthessem, mint dogmatikusan végrehajtandó feladatnak”.32

A Farkas Zoltánnak adott interjújában Jeney úgy nyilatkozott, hogy a Schoenberg 
elôtt tisztelgô, az op. 16-os ÖT ZENEKARI DARAB FARBEN-tételére hivatkozó, ám Petrassinak 
ajánlott ALEF-hez végül is a RIMEMBRANZE kényszerû befejezése, egy hosszan kitartott 
akkord adta az ötletet. A mû közel hároméves szünetet követôen keletkezett: „Petrassi 
kurzusa után – emlékezett Jeney – három évem arra ment rá, hogy elfelejtsem a »megtanított« 
mesterséget.”33 Az ALEF-et Jeney – mint azt a héber ábécé elsô betûjére utaló címe is jelzi 
– új alkotói korszakának nyitányaként fogta fel.34 „Miközben írtam – mondta róla –, azt 
hittem, végre rátaláltam az utamra”35 – s valóban, az ALEF egy érett, a maga útját büszkén 
és öntudatosan járó zeneszerzô alkotása, aki kompozíciójával megmutathatta mesteré-



1674 • Dalos Anna: Úton a neoavantgárd felé

nek és a világnak: már tudja, mit jelent számára a zeneszerzés. A zenekari darab mégis 
inkább lezárta Jeney Zoltán tanulóéveit. A kötöttségek lazítását, oldását a hagyományos 
módon – mellesleg nemcsak zenei, de politikai értelemben is – már nem lehetett foly-
tatni, radikálisan új kiindulópontot kellett keresni, a teljes szabadságot választva.

IV

1965 után Sáry László feltûnôen sok mûvet vetett papírra, utólag úgy vélte, talán túl 
sokat is, nem jutott elegendô ideje a kompozíciókban felmerült zeneszerzôi problémák 
kidolgozására. Az 1965 és 1972 között komponált húsz mû ugyanakkor arról tanúsko-
dik, hogy Sáry alaposan beledolgozta magát az új magyar „zenei köznyelvbe”. Ebben 
az idôszakban két zeneszerzôi probléma foglalkoztatta leginkább: egyrészt a kötöttség 
és szabadság, másrészt a hangzás kérdései. A két kérdéskör Sáry kompozícióiban szo-
rosan összefügg egymással, a zeneszerzô mindkettôt a korszak magyar zeneszerzésében 
oly kedvelt bartóki ÉJSZAKA ZENÉJE-típusban bontja ki. Húsz ekkor keletkezett darabjából 
hétben jelenik meg az ÉJSZAKA ZENÉJE, ám egy darabon belül esetleg több lassú tételben 
is, fôként az 1969 elôtt írt darabokban. A Sáry-féle ÉJSZAKA ZENÉJE-típust jól illusztrálja 
az 1967-es, két zongorára komponált CATACOUSTICS 3. tétele, amelyben a zongorák 
ütôhangszerként lépnek fel: az elôadók megpendítik a húrokat, tremolókat játszanak 
rajtuk, illetve preparálják ôket. A tételnek három síkját különíthetjük el: a húrokon 
megszólaltatott tremolók, illetve az egyéb ütôs effektusok mellett pizzicato-dal lam fosz-
lá nyok csendülnek fel. A lassú zenei folyamat szabadon hullámzik – ennek megfelelôen 
az elôadói utasítás: „Liberamente, senza tempo.”

A „Liberamente”, illetve a „senza tempo” utasítások – az „improvvisando”, „quasi improvvisando” 
fel irathoz hasonlóan – igen gyakran megjelennek Sáry ez idô tájt írt kompozícióiban. 
A húsz darabból tizennégyben találkoztam valamelyikükkel; az 1966-os, tehát meglehetôsen 
ko rai VARIAZIONI-ban még a „quasi cadenza” utasítás szerepel ugyanebben az értelemben. 
Egyértelmû, hogy Sáry számára ezek az elôadói utasítások még segédeszközként szol-
gálnak: az áhított szabadságot hivatottak elôsegíteni, elôre rögzített, megkomponált 
formában, a kötetlenség megvalósítását – igaz, kismértékben – az elôadóra hagyva. 
Ugyanezt a funkciót töltik be Sárynál a quasi niente befejezések is, illetve az, hogy a 
zeneszerzô igen gyakran ütemvonalak nélkül jegyzi le kompozícióit. Sáry csak az 1971-
es, cimbalomra komponált SONANTI NO. 3-ban jut el oda, hogy az elôadóra bízza, milyen 
sorrendben játssza el a darab három, elôre megkomponált részét, illetve hogy mennyit 
improvizál ezek megszólaltatása közben.

A kvázi-improvizatív jelleg ilyen gyakori megjelenése minden bizonnyal azzal függött 
össze, hogy Sáry László számára problémát jelenthettek a forma kérdései. Már az elsô 
darabokban is feltûnik, milyen jól követhetôk az általában gyors és lassú szakaszok 
váltakozására épülô, hajtogatott nagyformák. Az 1967-es, hegedûre és zongorára kom-
ponált FLUTTUAZIONI például négyrészes, lassú–gyors–lassú–gyors formát követ, amely-
ben a 2. gyors szakasz variálva idézi vissza az elsôt. A gyors tételek Sárynál általában 
nagy hangközugrásokból álló, lendületes dallamokat használnak, s kíséretük ütô hang-
szer szerû megoldásokkal él. Sáry szeret darabjai középpontjába az ÉJSZAKA ZENÉJE-típus-
ból levezethetô lassú tételt illeszteni – ez a FLUTTUAZIONI esetében is így van. A zeneszerzôi 
probléma természetesen nem a forma követhetôségébôl fakadt, hiszen ez bármely 
kompozíció elônyére válik, sokkal inkább arról van szó, hogy az efféle hajtogatott for-
mák, különösképpen akkor, ha tematikai visszatérésekkel is élnek, a hagyományos 
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beidegzôdéseket követik. Sáry számára egyáltalán nem volt magától értôdô, miként 
lehet formai alaptípusok alkalmazása nélkül új zenei formát kialakítani. Az 1968-as 
QUARTETTÓ-tól kezdve, amely egy évvel késôbb az I. KANTÁTA 2. tételévé avanzsált, Sáry 
igyekezett eltávolodni e hagyományos formáktól, elsôsorban a zenei struktúrák széttö-
redezése révén, de még a fuvolára és ütôkre írt 1970-es SONANTI NO. 2-ben is felismerhetô 
a lassú és gyors szakaszok váltakozására épülô formai alapelv, s az 1971-ben keletkezett, 
orgonára komponált VERSETTI NUOVI-ban is visszatér a mû végén a darab kezdete. Az el-
 sô olyan kompozíció, amely felszabadult a hagyományos formák kötöttségei alól, az ének-
hangra és egy választott szólóhangszerre írott, 1972-es PSALMUS.

A hagyományos formatípusok és a hozzájuk kapcsolódó karakterek állandó alkalma-
zása még egy veszélyt rejt magában: az önismétlés veszélyét. Vidovszky László – Varga 
Bálint András kérdéseire válaszolva – úgy vélekedett, hogy „az önismétlés [...] a kellô 
meggyôzôdés és a mû létrehozásához szükséges alkotóerô hiányának vagy rossz fölbecsülésének az 
eredménye [...], egyúttal a belsô leépülés megnyilvánulása”.36 Sáry László minden bizonnyal 
érzékelte ezt a veszélyt. Az ô 1972-es fordulatát tehát nemcsak a zenei értelemben 
improvizációként megjelenô szabadság iránti vágy motiválhatta, hanem az is, hogy 
kiutat kellett keresnie abból a zsákutcából, amit a hazai „zenei köznyelv” számára jelen-
tett. Mivel a formákkal elakadt, az ÉJSZAKA ZENÉJE-típusban rejlô másik lehetôséggel, a 
hangzással kezdett kísérletezni.

Meglepô módon itt is segédeszközökhöz nyúlt. Már a CATACOUSTICS esetében láthat-
tuk – amelynek címe, nem mellékesen, a visszhangra utal –, hogy Sáry különbözô eszkö-
zökkel módosítja, néha a cimbalomra emlékeztetô módon, a zongora hangzását. A zon-
gorahangzás modifikálásának igénye vezette el Sáryt a csembalóhoz (SONANTI NO. 1, 
illetve az akár csembalóversenyként is értelmezhetô IMMAGINARIO NO. 1 címû zenekari 
mû), az orgonához (VERSETTI, VERSETTI NOUVI), valamint a cimbalom szólisztikus alkalma-
zásához (SONANTI NO. 3). A csembaló, az orgona és a cimbalom hangzása felidézheti a 
zongora elektronikusan módosított hangját – Sáry valójában elektronikusan kialakított 
hangokat keres a hagyományos hangszereken. Sokatmondó, hogy az utolsó tanulóévek 
három kulcsdarabjának, a SONANTI-sorozatnak éppen ezt a címet – hangzások – adja, 
mint ahogy az új korszak nyitódarabja, az elektronikusan módosított zongorára kom-
ponált SOUNDS is ugyanezt a címet viseli, igaz, a stiláris-zeneszerzôi tájékozódás válto-
zását jelezve, immár angolul.37

V

Ha Sáry Lászlóról azt állapítottam meg, hogy 1965 után beledolgozta magát az új ma-
gyar zene stílusába, Vidovszkyról azt kell mondanom: ô inkább kidolgozta magát belôle. 
A Weber Kristóffal folytatott beszélgetéseiben saját maga is utalt erre: „amikor elvégeztem 
a Zeneakadémiát, ott álltam egy bizonyosfajta, így vagy úgy elsajátított zenei ismerettel, amirôl 
egyet tudtam: ezt sürgôsen el kell felejtenem. Ez az elfelejtés is többévi kemény munkát vett igény-
be. Abban az idôben nagyon sokat dolgoztam, de az abból az idôbôl való darabokat nem publikál-
tam. Utólag visszagondolva ezek mind arra irányultak, hogy lebontsam azt a fajta esztétikát és 
zeneszerzôi gondolkodásmódot, amelyet a Zeneakadémián és az azt megelôzô idôszakokban elsa-
játítani véltem”.38 Valójában nem csak arról van szó, hogy Vidovszky nem publikálta e 
darabjait, sokat meg is semmisített közülük, például két diplomamunkáját, egy zene-
kari tételt és egy kantátát. 

Ez a nagyon erôteljes gesztus jelzi: 1972 után, amikor – mint Szitha Tünde írja – 
„megtalálta zeneszerzôi kibontakozásának útját”,39 radikálisan szakítani akart saját zenei 
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múltjával. Az 1972 elôtti idôszakból fennmaradt mûvek ugyanakkor arra utalnak, hogy 
a korabeli esztétika, zeneszerzôi gondolkodásmód lebontását, ha nem is feltétlenül 
tudatosan, de már a radikális szakítás éve elôtt elkezdte. Már a szakiskolai idôszakban, 
1961-ben keletkezett, és Bach-, illetve Bartók-allúziókra épülô HEGEDÛ-ZONGORA SZONÁTÁ-
jában is feltûnik, mennyire a hagyományos megoldások ellenében komponál: az elsô 
tételben nem az alaphangnemben tér vissza a fôtéma, a harmadikban pedig különös 
ütemmutatók (13/8, 15/4) jelennek meg. Habár a Zeneakadémián, Farkas Ferencnél 
készült elsô kompozíció, a HÁROM ZONGORADARAB Jeneyhez hasonló módon szintén az 
oktatás bénító hatásáról és a zenei eszközök tudatos leszûkítésérôl tanúskodik, már az 
egy évvel késôbbi TÉTEL VONÓSNÉGYESRE az elfogadott új zenei nyelv ellenében dolgozik: 
rövid, egymással össze nem függô szakaszok egymásutánjából építkezik. A HORATIUSI 
DALOK kéttételes ciklusa – akárcsak Jeney és Sáry több darabja – a szabadság és kötöttség 
kérdését járja körül: a második dalban (AD CHLOEN CARMINUM) az elôre megírt szillabikus-
archaikus énekszólamhoz olyan kíséret társul, amelynek játszandó motívumai ugyan 
elôre rögzítettek, de szabadon választott sorrendben és mennyiségben szólaltathatók 
meg. A VERSUS NO. 2 a fuvolatechnika lehetôségeinek kiaknázására, míg a csellóra kom-
ponált DIMORPHIA ugyanannak a zenei alakzatnak a kétféle kibontására épül.

A korszak legjelentôsebb Vidovszky-alkotása, a két zongorára komponált KETTÔS, két 
változatban maradt fenn: az elsô verzió – hagyományos zongorákra – 1968-ban, a má-
sodik, preparált zongorákra, 1971–72-ben készült. „A KETTÔS – fogalmazott Vidovszky 
– szerintem egy határvonalon áll: a kor egy bizonyos tradicionális zenefelfogása és egy valamilyen 
irányba való elmozdulás határvonalán.”40 A kétzongorás kompozíció 2. változatának je len-
tô ségével már a keletkezés idején is tisztában kellett lennie, hiszen ez a legkorábbi mûve, 
amely nyomtatásban is napvilágot látott, sôt hanglemezfelvétel is készült belôle. 

A darab két változatáról Weber Kristóffal beszélgetve úgy nyilatkozott: „A zenei anyag 
ugyanaz volt, az egész szerkezete és tagolása alapvetôen különbözött.”41 A két verzió közötti 
különbség azonban ennél sokkal nagyobb – annak ellenére, hogy a két változat valóban 
ugyanarra a néhány tematikai alakzatra épít. Kétségtelen ugyanakkor, hogy az 1. vál-
tozatban a két hangszer viszonya sokkal individuálisabb. Ez rögtön a nyitógesztusban 
megnyilvánul: az 1. verziót az elsô zongora indítja egy – szinte plakátszerû – dodekafon 
témával, míg a 2. változatban e tizenkét hangú téma eloszlik a két hangszer között, s 
így jelentôsége is csökken. Hasonló különbséget mutat a darab befejezése is: míg az 1. 
változat szabályosan – bár kissé abrupt módon – zárul le, addig a 2. verzió befejezése 
végtelenített.

Ami a darab felépítését illeti, úgy is fogalmazhatunk: az elsô változat sokkal közelebb 
áll egy operai kettôshöz, amelyben a két szereplô hol egymásnak válaszolgatva, hol 
pedig egyesülve énekel – s ez a konstrukció a hagyományos kamarazenei gondolkodás-
nak is jobban megfelel. A második változatban viszont a két hangszer elveszíti függet-
lenségét, nincsenek közöttük párbeszédek. Sokkal fontosabb kettejük összhangzása: a 
két preparált hangszer úgy viselkedik, mintha egy hangszer, sôt mintha egy gép – eset-
leg gépzongora – lenne. Itt a zene folyamatában nem a két hangszer között alakul ki 
alkalmi alá- és fölérendeltségi viszony, hanem a zenében megszólaló zenei anyagok 
közt: melodikus elemek és a hangzást formáló, hang- és motívumismétlésre épülô ef-
fektusok ütköznek egymással. Különösképpen igaz ez a mû végtelenített befejezésére, 
amely egy egyre inkább sûrûsödô harangozás emlékét idézi fel. A harangozás olyan 
különös nagyformát zár le, amelyben nincsenek jól körülhatárolható formarészek. A for-
ma körvonalait valójában a dallami elem eltûnése és a motívum-, illetve hangismétléses 
effektuselem uralomra jutása rajzolja ki. 
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A gépzongorajelleget jól illusztrálja az is, hogy míg az 1. változatban az egyik zongo-
ra eljátszik egy nagy ívû dallamot, s a másik válaszként egy újabbat szólaltat meg, addig 
a 2. változatban csak tematikus sejteket ad át egymásnak a két hangszer, s azokat is 
szinte észrevétlenül. Ráadásul e tematikus sejtek dallami elembôl igen gyorsan átala-
kulnak effektusokként ható formulákká. Az effektusokat természetesen a preparálás 
hozza létre. Vidovszky egyszer úgy nyilatkozott, hogy a preparáció „a szegény ember 
ringmodulátora”,42 és a KETTÔS második változata valóban felidézi egy elektronikusan 
manipulált zongora elidegenített hangzását – ebben az értelemben a kétzongorás kom-
pozíció egészen az 1988-ban indított, MIDI-zongorára komponált ETÛDÖK sorozatáig 
mutat elôre. Vidovszky Stockhausen MANTRÁ-ját említette a KETTÔS második változatának 
egyik modelljeként, de valószínûleg Nancarrow gépzongoradarabjai is hathattak a 
hangzás kialakítására.

Jeney Zoltánról szóló kismonográfiájában Szitha Tünde úgy fogalmazott, hogy a 
hetvenes évek legelején a három zeneszerzô elbizonytalanodásának „legfôbb oka a klasz-
szikus zenei formaérzék további használhatóságával kapcsolatos kételyeikben keresendô”.43 Valójában 
azonban ennél sokkal többrôl van szó: tanulóéveik alatt keletkezett mûveikben elsôsorban 
az foglalkoztatta ôket, merre lehet tágítani az új zene körét, sôt: általában véve a mûvészi 
zene határait feszegették. S mivel konzekvensek akartak maradni, a kérdés végére 
kellett járniuk. Talán Vidovszky László jellemezte a legpontosabban akkor a helyzetüket: 
„mi is ugyanazt az utat jártuk, csak még egyet léptünk”.
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Ferencz Gyôzô

VERSEK, KORÁBBI ALKALMAK

87
Határ Gyôzônek

Régi szokás, hogy a költônek születésnapi verset
Küld a barátja (ha költ ô maga is): veretes,

Szakmailag kifogástalan ódát, dalt, epigrammát,
S mesteri munkával hódol a mester elôtt. 

Nézd nekem el ma – kivételesen –, ha feszélyez a szûk frakk,
Dísztelen érzés nem tûri a hexametert.

Most csak ilyen gyalogos prózában szól a köszöntôm.
Mentségemre legyen, hogy te is összezavarsz:

Bölcs kamasz és neveletlen vénség, azt se tudom már,
Nyolcvanhét? Tizenöt? Mennyi a hét meg a nyolc?


