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SZABÁLYTALAN GONDOLATOK 
JOHN CAGE MŰVÉSZETÉRŐL

Kocsis Zoltán és Rácz Zoltán beszélgetése

KOCSIS ZOLTÁN 1992. augusztus 31. van. Folyó hó 12-én halt meg John Cage. Rácz 
Zoltánnal arról beszélgetünk, hogy -  de ne vágjunk a dolgok elébe. Cage-ről beszél
getünk. Lehet, hogy rossz az első kérdés, mégis kénytelen vagyok feltenni, mert ilyen
kor ez szinte szokás. Mennyiben jelent új állapotot a világ zenei életében s ezen belül 
saját zenei világunkban az a tény, hogy Cage immár a történelemé?
RÁCZ ZOLTÁN Tulajdonképpen a kérdésben a válasz. Mert, mondjuk, én személyesen 
sohasem éltem át, hogy egy olyan ember -  úgymond -  eltűnik a földről, aki addig élő 
és mindennap elérhető valóság -  ilyenformán művei előadásához is állandó, nélkü
lözhetetlen segítség -  volt. Egy olyan forrás, amit el lehetett érni. És ez egyik pillanatról 
a másikra megszűnik. S itt maradnak a művek. Soha életemben nem voltam még úgy, 
hogy olyasvalaki tűnik el az én személyes létemből is, aki az eltűnése pillanatában tör
ténelemmé válik, de nem csupán a zenetörténet, hanem úgy általában a gondolkodás 
számára. Azt hiszem, Cage nemcsak a szűkén vett zenetörténet szemszögéből nézve 
volt jelentős alkotó.
K. z. Tehát végeredményben igazat adsz Schönbergnek, aki azt mondta Cage-ről -  
valamikori tanítványáról - , hogy roppant tehetséges ember, kár, hogy nem zeneszer
ző.
R. z. Pontosabban -  hajói tudom -  azt mondta, hogy nem zeneszerző, hanem feltaláló. 
De nem tudom, Schönberg mit látott az akkori Cage-ben, én az öreg Cage-et ismer
tem. Ráadásul azért borzasztó nehéz egy ilyen jelentős emberről beszélni, mert nem
egyszer lehetünk tanúi annak, hogy midőn egy nagy szellemiség fizikai léte megszű
nik, a világ hirtelen hajlamos lesz az azt követő rövid időn belül olyasmit is megérteni, 
amit az illető életében nem akart vagy nem tudott megérteni.
K. z. A történelminek tűnő távolság miatt?
R. z. Nem a távolság miatt. Egyszerűen valahogy ilyen hatású jelenség fizikai megtes
tesülésének eltűnése olyan helyzetet teremt, amelyben nagyon hálás feladat hirtelen 
„megvilágosodni”, s úgy érzem, Cage-dzsel kapcsolatban ezt különösen jó  volna elke
rülni. Mint ahogy ő maga is...
K. z. Hogyan magyaráznád meg egy konzervatív, ha úgy tetszik vaskalapos, ha úgy 
tetszik ignoráns pályatársadnak Cage jelentőségét? Esetleg valakinek, aki őt őrültnek 
vagy félbolondnak tartja?
R. z. Amikor Cage-et megkérdezték, melyik darabját tartja a legfontosabbnak, habozás 
nélkül azt felelte, hogy a 4’ 33” című művét -  amely ugye semmiféle előre intencionált 
cselekményt nem tartalmaz. Az egész kompozíció az előadás helyszínén éppen meg
szólaló hangokból, létrejövő eseményekből áll. Valószínűleg az egész Cage-féle gon
dolkodásban ez a legfontosabb. Az a szabadság, ahogy Cage mindent elfogad. Hiszen 
a 4’ 33” nem más, mint maga az elfogadás, a világnak az elfogadása. Az események 
elfogadása. És tulajdonképpen maga ez a gondolat szabadítja fel a zenéről való gon
dolkodást is. És azt hiszem, Cage után vagy ez után a darab után -  amely, hajói em



690 •  Szabálytalan gondolatok John Cage művészetéről

lékszem, 1952-es keltezésű, legalábbis az első változat -  nem lehet a zenéről úgy gon
dolkodni, mint annak előtte.
K. z. Konformisták vagy konzervatívok fogadatlan prókátoraként nem is azt kérdez
ném, zene ez még egyáltalán, vagy mennyire feszíti szét a zenei határokat, hanem sok
kal inkább azt: kell-e ez a zenének?
R. z. A zene, amit Cage írt, nagyon, nagyon közel áll a világ zeneiségének egy olyan 
részéhez, amelyet régen homály fed -  és most a tradicionális zenékre, mindenféle né
pek zenéire gondolok, amiknek a megszólalása, eszköztelensége, sokszor pusztán a 
hangzás egyszerűsége könnyen eszembe juttatja a cage-i gondolkodást. Néha úgy tű
nik, szinte végtelen az egyszerűség, ami jellemzi. Ami különben azokat az említett, 
dölyfös európaiak által sokszor primitívnek bélyegzett zenéket is. Közben az egész 
mégiscsak kozmikus.
K. z. Ellenvethetném, hogy Bartók nem vonzotta. Bartók és a népzene kapcsolata sem 
érdekelte különösképpen, illetve Bartók népzenéje, a zenefolklór azon faktora, amely 
Bartók számára az életet jelentette, őt nem lelkesítette, nem jelentett a számára sem
mit. Lehet, hogy nem volt neki elég népi, elég ősi, netán elég primitív?
R. z. Valóban nem látom Cage életművén, hogy a bartóki értelemben vett népzene 
bármennyire is érdekelte volna. Viszont a távol-keleti zene, gondolkodás, ha úgy tet
szik, filozófia nagyon is érdekelte. Kapcsolata Suzukival s a Suzukin keresztül megis
mert zennel jelentősen kihat életművére, az utolsó pillanatig.
K. z. Tehát neki az európai zenei ideálhoz, zenekultúrához lényegében semmi köze. 
R. z. Ezt megint csak nem merném egyértelműen kimondani. Mert néhány darabjá
ban -  most hirtelen a H a r m a d ik  k o n s t r u k c ió  ju t eszembe -  olyan megoldások ta
lálhatók, amelyek nyilvánvalóan számunkra ismerős stílusok részei lehetnének. Ott a 
formarészeket szabályszerű kádenciák határolják, amelyek természetesen -  minthogy 
Cage az ütőhangszeres darabjaiban éppen a konkrét hangmagasságokat akarta elke
rülni -  nem hangmagasságokban jelentkeznek, hanem egy ritmikai figurában. Úgy 
érzem, ennek a használata mégiscsak egyfajta hagyományos gondolkodásra enged kö
vetkeztetni. Igaz ugyan, hogy Cage életében, művészetében ez nagyon, de nagyon 
ritka.
K. z. Hogy a hangmagasságok nem hagyták hidegen, több művéből is kiderül, még 
az ütőhangszerekre írottakból is, sőt az Amadinda Együttesnek adott instrukcióiból 
is, hiszen keményen és radikálisan lecseréltetett veletek hangszereket. Éppen hang
magassági problémák miatt.
R. z. Igen, de nem keményen és nem radikálisan. Amikor azt próbáltuk kinyomozni, 
hogy a darabok megszületésekor milyen hangzáskép járhatott a fejében, nem győzte 
hangsúlyozni, hogy szerinte az ütőhangszereknek pontosan az a szépségük, hogy vég
eredményben megfoghatatlanok, nem lehet a hangzást egészen egzakt módon lekot- 
tázni, mereven rögzíteni. Mert abban a pillanatban, hogy más öt hangszert tesznek 
oda -  amelyek adott esetben ugyanazok a fajták, de mégis más példányok - , repro
dukálhatatlan az egyszeri hangzás.
K. z. De te sem tagadod -  abból, amit elmondtál, kiderül - , hogy Cage zenéjében vagy 
bizonyos műveiben az európai zenekultúrának legalább azok az elemei benne vannak, 
amelyek lejegyezhetőséget, reprodukálhatóságot, alapelemeiben hasonló előadásokat 
feltételeznek egy mű esetében.
R. z. Persze, bármilyen darab, amit megkomponáltak, s abból bármiféle lejegyzés ké
szült, alapelemeiben sérthetetlen. Egyébként sokat -  az elmúlt napokban, mikor tu
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domásomra jutott a halálhíre, különösen sokat -  morfondíroztam azon, hogy vajon 
a Cage-életmű mely része lesz, ami időtálló és fönnmarad.
K. z. Tehát úgy érzed, nem minden része lesz időtálló?
R. z. Igen. Határozottan úgy érzem, hogy például az a része, amely az ő személyes 
előadói jelenlétét feltételezi, netán kívánja, úgy, ahogy van, el fog tűnni.
K. z. És itt nemcsak az audiovizuális darabokra gondolsz, hanem...
R. z. Hanem például az E m p t y  W o r d s  című munkára, amely négy részből áll, meg
közelítőleg tizenkét óráig tart, és kötve hiszem, hogy rajta kívül bárki akár csak meg
próbálná előadni.
K. z. Leírt formában megvan.
R. z. De üljön oda valaki, és mondja el úgy, mint amikor -  emlékszel -  Szombathelyen 
leült, és elmondta a negyedik részt. El tudod képzelni bárkitől is?
K. z. Elvben el is tudom képzelni. Na de az ő életművének -  legalábbis a lejegyzettnek 
-  mégis a jelentősebb hányada, mondhatni túlnyomó többsége nem igényli a szerző 
személyes jelenlétét. Apropó, mennyire tartotta jelentősnek Cage az ütőhangszeres 
műveit? Hová helyezte el őket?
R. z. Sosem kérdeztem tőle.
K. z. Te hová helyeznéd el őket? A legmagasabb polcra? Egyáltalán létezik-e ilyen fak
tor?
R. z. Most tévedünk pontosan arra a területre, amire az elején azt mondtam, jó lenne 
elkerülni. Mert mindenfajta véglegesség valahogy idegen Cage-től. Néha úgy érzem, 
egy-egy megnyilvánulásával mintha még jobban elrejtené magát, személyiségét.
K. z. Ez a hajlam valamennyiünkben megvan. Erre még csak azt sem lehet mondani, 
hogy alapvetően nem európai típusú hajlam. Mert hiszen nagyon sokan színészked- 
nek, nagyon sokan nem lebbentik fel magukról a fátylat. De megmondom őszintén, 
azért vagyok szkeptikus ezekkel a megnyilvánulásokkal szemben, mert ad hoc jelle
gűek. Szóval akkor is a lejegyzett műveket tekintem jelentősebbeknek, ha pontosan 
tudom: egyes alkotók fizikai léte, alapjában rögzíthetetlen megnyilvánulásaik fonto
sabbak akár az utókorra nézve is, mint a leírt munkáik. Sok ilyen példát lehetne az 
európai zene történetéből is fölsorolni. Még Cage saját műveit érintő instrukcióit sem 
tekinteném az egyetlen és egyedül lehetséges...
R. z. Olyannyira nem, hogy muszáj itt elmondanom egy történetet. Az 1935-ben kom
ponált kvartett kidolgozatlan, meghangszereletlen formában került annak idején ki
adásra. A negyedik tétel nyomtatott kottájából hiányoznak a struktúrahatárok. Úgy 
gondoltuk, addig nem lehet jó l hangszerelni, ameddig nem vagyunk tökéletesen tisz
tában a darab belső életével. Végül sikerült rendszert találni az említett tételben, ami 
mindent megmagyaráz. Négy hang kivételével. Továbbmenően kiderült, hogy ennek 
a tételnek a befejezése teljesen illogikus, viszont 1912 nyolcad érték van benne, ami 
megegyezik Cage születési évének számával. Úgy találtuk, hogy ez nem lehet véletlen, 
s megkérdeztük tőle, hogyan is van ez. Az 1912-es szám felhasználása tudatos vagy 
nem tudatos? Erre elkezdett csodálkozni, hogy nahát, tényleg annyi? A tétel végén 
van egy nagyon furcsa terület, amelynek zenei eszközei teljesen elütnek az addig hasz
náltaktól. Azt is megkérdeztük, hogy az miért van úgy. Azt felelte, hogy ott nagyon 
tréfás akart lenni, ezért írt különböző hosszúságú crescendókat. És a döbbenet az, 
hogy ez mind, úgy, ahogy van, nem igaz. Mert éppen azok a hosszúságok adták meg 
a kulcsot nekünk a darab végleges föltérképezéséhez. Ennek tudatában kellett hogy 
legyen.
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K. z. Olyan módon, mint Bartók, aki használta az aranymetszés arányait műveiben, 
de nem tudta, vagy úgy tett, mintha nem tudná?
R. z. Talán igen. Cage személyes megnyilvánulásai műveivel kapcsolatban nagyon sok 
esetben újabb kérdésekhez vezettek. Emögött azt érzem, hogy ő tulajdonképpen soha 
nem akart végleges magyarázatokkal szolgálni. Minden darab nyitva áll. Tehát vég
eredményben hiába keresgéltünk, hiába kérdezgettük, hiába hisszük a megoldást. És 
neki pontosan ez az élete. Hogy a dolgok nem merevednek meg, sokféle létük lehet
séges. Cage művészetében változatlanul nem az előítélettől való mentességet, hanem 
a mindent elfogadni tudó készséget hangsúlyoznám. A sokak által még mindig vezető 
státusban lévő európai zene pedig egyszerűen képtelen volt a legutóbbi időkig fölfe
dezni más földrészeknek a kultúráját, gondolkodását, művészetét.
K. z. Gondolod, hogy szándékosan?
R. z. Azt gondolom, hogy az európai természetben van egy -  hogy mondjam -  öntelt
ség. És ez abszolút hiányzott Cage-ből.
K. z. Ez így van, de időben, stílusban és térben is oly sokrétű az európai zene, hogy 
nagyon sokáig, a XIX. század végéig nem szorult fölfrissítésre. És akkor még mindig 
csak a saját népei zenéjéből táplálkozott. Tehát...
R. z. Ha azt mondjuk, európai zene, hány évszázad ju t eszedbe? Tíznél biztosan nem 
fogsz nagyobb számot mondani.
K. z. De hát az isten szerelmére, nem is ismerjük...
R. z. Na, ez az. És mégis egy óriási tradícióról beszélünk. Hat évszázad az emberiség 
nem tudom hány évszázadához képest?
K. z. Jó... de hogyha azt vesszük, a történelem előtti idők aránya az emberiség létében 
is óriási ahhoz a kis tízezer évhez, amit ismerünk vagy jobban ismerünk. Egymillió év 
és tízezer év, az nagyon nagy különbség.
R. z. Igen, de az emberi szellem számára vagy egy közösség gondolkodásának a szá
mára -  és e helyütt teljesen felesleges, hogy megnevezzünk bármely népet -  nem. Az 
nem tízezer évben méri tradícióját. Még mielőtt teljesen elkanyarodnánk...
K. z. Pontosan a lényegnél tartunk. Tudniillik, hogy mi is az, hogy tradíció, milyen 
gyors az evolúció, hogy egyáltalán egy kultúra miből épül fel és így tovább. Én is azt 
hiszem, hogy minden jelentős, maradandó érték borzasztó hosszú folyamat végter
méke, és hallatlan -  így mondanám, ez a szó jön most a számra -  mázli van jelen min
den igazi érték megszületésénél. Mert a megszületéshez az az egyáltalán nem elha
nyagolható faktor is kell, hogy valaminek elérkezzen az ideje. A zenetörténet előtti 
időkben létezhettek talán -  tegyük fel, a régi görögöknél -  olyan zenei tehetségek, 
akiknek egyszerűen nem volt lehetőségük kifejlődni, mert maga a zene nem tartott 
még ott. Helyette lettek belőlük közepes filozófusok. Nem gondolkodtál még ezen? 
R. z. Nem. Eleve nem tudok gondolkodni azon, hogy mi lett volna, ha Cage a XIX. 
században... el sem tudom képzelni. Lehet, hogy a gondolat nagyon érdekes, de nem 
tudok vele foglalkozni.
K. z. Akkor viszont felteszem a kérdést, hogy a XX. század tette Cage-et Cage-dzsé? 
Vagy ő maga?
R. z. Cage életében a XX. századnak nyilván ugyanolyan jelentősége van, mint Cage- 
nek magának. Vagy mint Amerikának. Hiszen Kaliforniában élte fiatal éveit, ahol az 
első pillanattól kezdve kapcsolódási pontjai lehettek a távol-keleti kultúrával. Jelen
tősége lehetett feltaláló apjának, akiről azt mondta, néha eltűnt egypár napra, s akkor 
rendszerint feltalált valamit. Jelentősége lehetett Schönbergnek, aki a tradíciók felró-
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gásában ugyancsak jeleskedett. Hiszen Schönberg élete sem szólt másról egy időszak
ban, mint hogy valami íja t létrehozni...
K. z. De mégis német alapokon, amire ő nagyon büszke, többször említi...
R. z. Az amerikai Cage nem gondolkodik német alapon, de ettől függetlenül is lehetett 
rá Schönbergnek hatása.
K. z. Természetesen. Ha a HÁROM KONSTRUKCló-t alaposabban megnézzük, számom
ra egy pár excellence komponistát, zenei jelenséget mutatnak be, aki konstruktív gon
dolkodással, hangszereléssel, a zene megannyi más elemével a legszigorúbb szabályok 
szerint építkezve játszik. És valahogy a játék örömét érzem mindenen, amit Cage csi
nál. Gyakorlatilag azt a fajta spontaneitást, amit nagyon sok huszadik századi művel 
kapcsolatban nem tudok fölfedezni.
R. z. így van. Amit Cage műveiből soha nem érezni, az a spekuláció. Az ő zenéje és 
gondolkodása -  kezdve a happeningdaraboktól, végezve szinte bárminél -  sohasem 
spekulatív prekoncepcióból indul ki. A játék itt tényleg nagyon fontos. Hogy játszik. 
Hogy sohasem erőlködés, amit ő csinál.
K. z. Korlátozott előadói gárdája lévén nem szükséges, hogy bizonyos apostolok to
vábbvigyék a zenéit? Elég a leírt forma? A maga talányos mivoltában is?
R. z. Hogy érted, hogy apostolok?
K. z. Előadói...
R. z. Akik most jönnek, és elmondják, hogy hogyan kell...
K. Z. Akik továbbviszik az ő zenéjét. Akik instrukciókat kaptak tőle...
R. z. Hogy mondjam? Az az előadóművész, aki ma -  nagyon durván fogalmazva -  tőkét 
kovácsol Cage halálából, és azt merészeli mondani, hogy egy darabját így kell meg 
úgy kell eljátszani, az tökéletesen az ellenkezőjét csinálja mindannak, amit Cage egész 
életében gondolt és művelt. Ha valamit ő sohasem mondott ki a darabjaival kapcso
latosan -  s ez saját tapasztalatom -, hát akkor ez a szó az: kell. Ez az ő szájából soha 
nem volt hallható. Tehát ha fellép egy ilyen előadói apostolsereg, akkor mind hazudik. 
Ez meggyőződésem.
K. z. Utoljára hagytam azt, amire részben válaszoltál is, hogy... ha mindennel együtt 
nézzük az életművet, az összes kísérletezéssel, értékkel, szeméttel...
R. z. Festményekkel...
K. z. Tehát, ha Cage műve fönnmarad, akkor ennek jelentős oka nem az-e, hogy min
dig is lesznek kérdőjelek, megfejtésre váró titkok és főleg lehetőségek, olyasfajta le
hetőségek, amelyek az európai tradíciók ketrecébe -  hogy így mondjam -  beszorított 
zenészeknek a szabadságot jelentik?
R. z. Egy bizonyos dolog fönnmaradásáról ha beszélünk, akkor szerintem kapásból 
van egy bizonytalansági tényező. Egyáltalán nem biztos, hogy néhány évszázad múlva 
az európai zenének a maihoz mérhető dominanciája lesz. De ettől függetlenül: akkor 
marad fönn bármi is, ha az aktivitását nem veszti el a szerző fizikai elmúlásával. Ha 
van benne valami, ami ellenáll az időnek, és lehetővé teszi, hogy értelmezhető legyen 
különböző közegekben, kulturális környezetekben, emberi szituációkban. S Cage mű
veinek jelentős része hordozza ezt az időnkívüliséget, így mindenképpen fönn kell 
hogy maradjon. Az életmű jelentős részében hordoz olyan elemeket, amelyek isten 
tudja mennyi idő múlva is értelmezhetők lesznek valamilyen módon az illető kor ré
szére. Hogy hogyan, nem tudom. De ez tulajdonképpen minket nem is olyan nagyon 
kell hogy foglalkoztasson.


