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Mint madrigál hamis hangja,
Élet-e élni kamatra?
Hogy foglak hívni magamba’?
A Nemzetgyûlés harangja,
Korporáció lidérce.

Amennyire szeretlek, annyit érsz-e?
Te gyarmatokról szóló Akta,
Az étvágyamnak sajna vége, 
Egy törvényben lelek rólad adatra,
és rólad beszél a bank népe.

Én jó külföldi hitelem,
én imádott aranytartalékom,
örök vagy, csak azt hihetem,
akár a könyvviteli fegyelem,
az Államtanács, égen a féknyom.

Számomra te vagy a rend kormánya:
Portugália nem csak egy ábra
a térképen – még az is te vagy.
Ó te Új Állam, te Terror Háza,
menekülj elôlem, ha tudsz, szaladj!

Nemzeti Egység, te kedves,
Hogyan is nôjön a blokkunk,
Hogyan is férjek szivedhez,
Víz fölött siklik a talpunk,
Hát együtt kéne maradnunk.

Víz fölött siklik a hangod,
Pénzügyi tényezô vagy te,
Lépj ki a dollár-szigetre,
Építs ott Nemzeti Bankot.
Választás nincs – de szavaztok!

Ezért nem választasz engem,
A népfelség nem óv engem,
Örökbe sem fogadsz engem,
A kereszténység az ingem,
Az vesz körül veled engem.

Megbocsáss nekem mindenért,
A léted engem ki-be zár.
Ontanám a csobogó vért,
A zászlóért, lobogóért,
Ha te tartod és Salazar.

Szilágyi Ágnes Judit

A RÍTUSOK POÉTÁJA

Jeney Zoltán szerzôi lemezérôl

Jeney Zoltán: Spaziosa calma, Madárhívogató,
Önidézetek, El silencio, Sostenuto
Luisa Castellani, Lukin Zsuzsanna – ének
Gyôri Leánykar, Asko Kamaraegyüttes,
Componensemble, Magyar Rádió 
Szimfonikus Zenekara
Vezényel: Eötvös Péter, Szabó Miklós, Serei Zsolt
Hungaroton Classic, HCD 32 050

Jeney Zoltán most megjelent szerzôi lemezé-
nek kísérôfüzetében Szitha Tünde sorra veszi
a komponista mûveire jellemzô zeneszerzés-
technikai megoldásokat, a hangszín, a regisz-
ter, a dinamika és a hangszerelés karakteriszti-
kumait, a kánonszerkesztés és a repetitív szem-
lélet megjelenési formáit, valamint rámutat a
hangfestô eljárásokra. E technikák felsorolása
és elemzése azonban nem elegendô ahhoz,
hogy rákérdezzünk a zene belsô tartalmaira; 
a Jeney mûveit érintô legfontosabb kérdés
ugyanis nem elsôsorban az, hogy milyen ez 
a zene, hanem az: miért olyan, amilyen? A
zeneszerzôi technika – bármilyen szembeöt-
lô legyen is – voltaképpen csak eszköz, sokkal
fontosabb az a világkép, az az üzenet, amelyet
ez a biztonságosnak tûnô, ám mégis feltörhe-
tô burok rejt. Természetesen a két réteget egy-
mástól elválasztani nem lehet, fôleg Jeney mû-
vészetében nem, amelynek elsô hallásra két-
ségtelenül legszembetûnôbb jegye a megszer-
kesztettség vagy, másképpen fogalmazva: az
alkotói tudatosság. A szinte természettudomá-
nyos-fizikai alkotói magatartás ellenére sem
szabad azonban Jeney Zoltánt hideg fejû, ma-
tematikus konstruktôrként elképzelni, hiszen
a szerkesztés önmagában véve nem hozná lét-
re a kompozícióiban egyébként oly megraga-
dóan jelen lévô poézist.

Jeney Zoltán mûvészete arra kényszerít,
hogy belépjünk az ô világába. Ez a világ – el-
lentétben a mû külsô, fizikai értelemben léte-
zô héjával – teljességgel metafizikai: ezért lán-
col magához, ezért követel teljes odaadást, ön-
feláldozást, önmegtagadást. A zenéjében való
feloldódás mindenkinek – szakembernek, kí-
vülállónak egyaránt – komoly erôfeszítésébe
kerül, mert korunkban szakadék keletkezett
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alkotás és befogadó között. Jeney alkotásai pe-
dig éppen erre a szakadékra mutatnak rá. A
zeneszerzô megköveteli, hogy mûve recipiálá-
sakor a hallgató áldozatot hozzon, azaz zené-
jével minden pillanatban ultimátumot fogal-
maz meg: vagy elfogadod a feltételeimet, vagy
ne hallgass engem – sugallja.

Már a lemezen felcsendülô elsô kompozí-
ció, a Giuseppe Ungaretti verseire készült, ka-
maraegyüttes-kíséretes SPAZIOSA CALMA címû
három dal (1987) is érzékelteti, miként valósul
meg zenei értelemben ez az ultimátum. A las-
sú tempó megnehezíti a zenére való ráhango-
lódást: az 1. és a 3. dalban nincsenek dalla-
mok, s a ritmikus pulzálás is hiányzik – a szin-
te mozdulatlan zenei folyamatot csak zajok és
akkordok zavarják meg. A 2. dalt egy-egy dal-
lam valamivel mozgalmasabbá teszi ugyan, de
az énekes – éppúgy, mint a másik két tételben
– itt sem emelkedik ki a kamaraegyüttes köze-
gébôl, csupán a hangzás egyik színeként funk-
cionál. Ez a hangszínjelleg elsôsorban abból
fakad, hogy az elôadó szólista a középregisz-
ter alsó felében énekel, ahol hangja – a mûvet
egyébként példás gondossággal megszólalta-
tó Luisa Castellanié is – nem képes érces tar-
talmassággal zengeni, megszólalását inkább
erôtlenség, fátyolosság és fénytelenség jellem-
zi. A hallgató figyelme így a hangszínek apró
változásai felé terelôdik, amihez a változatlan-
ság, a végtelenség érzete társul. A lét és nem-
lét határának elmosódottságát leglátványo-
sabban a 3. dal formája érzékelteti: az orgona
lassú crescendóval a semmibôl indítja a tételt,
s lassú diminuendóval ugyanoda vezeti vissza.

A végtelenség érzetéhez alapelvként a cím-
ben is megtalálható kulcsszó: a nyugalom is
csatlakozik. Jeney életmûvében – úgy tûnik –
egyébként is rendkívüli jelentôségre tesznek
szert a címek, mert pontosan kijelölik a ze-
neszerzô esztétikai világának határait. Errôl
vallanak az olyan címadások, mint a Federico
García Lorca versére írott EL SILENCIO (1986)
vagy a nagyzenekari SOSTENUTO (1979). Az
elôbbi – mint címe is utal rá – a csendrôl szól,
s ez is, akárcsak a SPAZIOSA CALMA három dala,
végtelenített kompozíció. Hallgatása közben a
súlytalan és súlyos ütemrészek szabályos válta-
kozásának elhagyása és az ebbôl fakadó mo-
notónia hatására (Jeney ütemvonalak nélkül
jegyzi le a dalt) az a benyomásunk támad, hogy

a mû már az elsô megszólaló hang elôtt el-
kezdôdött, s a kompozíciót lezáró kettôs vonal
után is folytatódik.

A sostenuto gyakran használt zenei elôadá-
si utasítás, jelentése: vontatottan, kimérten. 
A kompozícióban – a címnek megfelelôen –
mindenre jut idô: a zenei folyamat sokkal las-
sabb, mint a külvilág lüktetése, hallgatása köz-
ben a befogadónak szinte le kell lassítania lé-
legzetvételét, sôt talán még a szívdobogását is,
s el kell merülnie a hosszan kitartott hangok-
ban, valamint a sûrûn módosuló hangszerelés-
ben. Dallamok helyett többnyire csak akkor-
dokat hallunk, s néhány hoquetust: a térben s
a hangszerek között szétdobált hangok egy-
másutánja – ha nagyon figyelünk – néha még-
is kiad egy-egy dallamot. De a szaggatottság
érzete ilyenkor is megmarad, mert – bár a rit-
mus rendkívül változatos – sehol sem érzékel-
jük a hagyományos, táncos elôképekre hivat-
kozó metrikát. Olyan ez a kompozíció, mint
amikor mikroszkóp alatt megjelenik a sejtek
színes és pompázatos világa; a felületes szem-
lélô félelmetes labirintusként fogja fel elôször,
késôbb azonban, ha közben kiismerte már ma-
gát, otthonosan mozog benne.

A SPAZIOSA CALMA, az EL SILENCIO és a SOSTE-
NUTO elôadása egyébként arra is felhívja a fi-
gyelmet, milyen páratlan koncentrációs kész-
séget követel Jeney kompozícióinak megszó-
laltatása. A recepcióhoz hasonlóan az interp-
retációt is elsôsorban éppen a tradicionális
metrikai-ritmikai gondolkodástól való elfor-
dulás nehezíti meg. A SPAZIOSA CALMA elôadása-
kor az Eötvös Péter vezényelte Asko Kamara-
együttes példaszerûen mutatja meg, hogy a
lassú tempóhoz nem kell feltétlenül unalom-
nak is társulnia – Eötvösék ezt elsôsorban a
hangszínek érzékien kidolgozott változatossá-
gával érik el. Az EL SILENCIÓ-t és a SOSTENUTÓ-t
irányító Serei Zsolt heroikusabb küzdelmet vív
a lassú tempóval a Componensemble és a Ma-
gyar Rádió Szimfonikus Zenekara élén, a vég-
eredmény azonban – különösen, ami a mûvek
lélegzését illeti – így is figyelemre méltó.

Jeney Zoltán mûveiben azonban nemcsak a
ritmus és a metrum tagadása teremti meg a
végtelenség érzetét, hanem az állandó ritmi-
kus mozgás is: a SPAZIOSA CALMA 2. dala például
ugyanazokat a ritmusformulákat ismételgeti.
A metrumváltások is periodikusan térnek visz-



sza, aminek következtében a zene kissé me-
chanikussá válik, s ez perpetuum mobile-jelle-
get ad a tételnek. Az ilyen mechanikus folya-
mat azonban azt a lehetôséget is magában rej-
ti, hogy az állandó önszabályozás segítségével
a zeneszerzô elkerülje a nagy érzelmi robba-
násokat, s ezáltal szinte eltolja magától, meg-
fossza egyéniségétôl a kompozíciót. Különö-
sen szembetûnô ez az ÖNIDÉZETEK címû kama-
radarabban (1991), amelynek tulajdonképpen
már a címében benne rejlik a szentimentális
visszatekintés veszélye. Persze Jeney elutasít-
ja ezt a lehetôséget: a saját eddigi pályájával
való szembesülést nem nagy formátumú, rep-
rezentatívnak szánt kompozícióban foglalja
össze, hanem öt hangszerre (klarinétra, hege-
dûre, csellóra, marimbára és zongorára) írt ka-
maramûben. Az önuralom és a hozzá társuló
feszesség azonban – amit a Componensemble
szólistáinak virtuóz és fegyelmezett elôadása is
hangsúlyoz – abban is megmutatkozik, hogy
önidézeteit (ARTHUR RIMBAUD A SIVATAGBAN, OR-
FEUSZ KERTJE, TANDORI-DALOK, HÉRAKLEITOSZ VÍZJE-
LE, TÁJKÉP AD HOC, KATO NK 300... és néhány
befejezetlenül hagyott kompozíció) kiemeli
eredeti közegükbôl, teljesen átalakítja ôket, és
mintha csak talált tárgyak volnának, az foglal-
koztatja, mit tud kezdeni velük.

A kitörô érzelmektôl való elhatárolódás az
ÖNIDÉZETEK-ben játékossággal társul. Ez a
játékosság természetesen füllel is világosan
követhetô: az 1. tétel bemelegítéseként nyol-
cad hanggal eltolt kánont hallunk, amely mel-
lett, a másik három szólam között elosztva el-
lenpontozó dallam csendül fel; ezt követôen
ugyanaz a skála most négyszólamú kánonban
s más ritmusképlettel hangzik fel, ennek kont-
rapunktjaként azonban a és b hangokon meg-
szólaló recitáció veszi át az irányítást. Ettôl
kezdve ez a két hang fénylô fonálként, modern
cantus firmusként húzódik végig az egész da-
rabon. A 2. tétel e recitálás mellett egy kroma-
tikus és egy diatonikus skálára épül, s ehhez
társul – újabb dallami lehetôség felvonulta-
tásával – egy korálszerû dallam. A 3. tételben
az elhagyhatatlan recitáció mellett a hegedû
négyhangos diatonikus dallamkivágatával a
cselló népdalstrófaszerûen felépülô, kromati-
kus dallamot szegez szembe, míg a marimba
négyhangos motívumához a zongora 25 hang-
ból álló, nagy hangközugrásokban mozgó dal-
lama kapcsolódik; ez a dallam többszöri ismét-

lôdése folyamán lassan eltûnik. A játékosság
tehát Jeney mûvében különféle kompozitori-
kus eljárásokban ragadható meg: a perpetu-
um mobile- és kánonelv, a diatonika és kroma-
tika szembeállítása, a cantus firmus-technika
modernizálása, az elfogyó formálás mind-
mind arra hívja fel a figyelmet, hogy ebben a
visszatekintô mûben a zeneszerzôt elsôsorban
az foglalkoztatta, miként építhetô fel egy kom-
pozíció a lehetô legkevesebb és legegyszerûbb
zenei elembôl.

A vokális mûvek feltárják Jeney poétiká-
jának egy másik jellegzetes vonását is. Mivel 
a SPAZIOSA CALMA és az EL SILENCIO recitációja
rendkívül szaggatott, a szöveg mint értelmes
egység nem követhetô. Csak szótagok jutnak
el a tudatunkig, s ezek is elsôsorban a hang-
szerelés egyedi színeként funkcionálnak. Az
EL SILENCIO esetében ezt a színjelleget erôsíti az
is, ahogyan az énekszólam beágyazódik a vo-
nósötös szövetébe: az énekes mindvégig a brá-
csa dallamából csipegeti hangjait. A szöveg
csak vázként szolgál, míg a benne rejlô tartal-
makat a zene közvetíti. Sôt mintha Jeney tu-
datosan el akarná rejteni a szavakat, hiszen a
szöveg elsôdleges jelentése nem is fontos – ha
nem értjük meg, legalább nem zavar. A költe-
mény helyett amúgy is a zene hordozza a köz-
vetítendô lényeget.

Szövegválasztásai egyébként is sejteni en-
gedik: Jeney vonzódik a rituális textusokhoz.
A SPAZIOSA CALMA 2. dala Apollónt szólítja meg,
míg az EL SILENCIO egy ôsi, természetimádó rí-
tus aktusát idézi fel. Jeney hisz abban, hogy a
zene hallgatása azért hat megtisztulásként,
mert befogadásakor a transzcendenssel talál-
kozunk. Valójában a lemez összes kompozí-
ciója olyan, mint egy-egy rituálé. Már az ön-
magunkról való lemondás gesztusa is a kö-
zösségi-vallási cselekményben való részvétel
természetét eleveníti fel, hiszen annak is elen-
gedhetetlen feltétele az önmegtagadás. A le-
mezen felhangzó egyetlen kóruskompozíció, 
a Weöres Sándor versére írott MADÁRHÍVOGA-
TÓ (1982) pedig minden kétséget kizárva do-
kumentálja Jeney szemléletét. Weöres verse
gyermekjáték formájában idéz egy ôsi rituálét,
ez azonban egy csöppet sem kérdôjelezi meg
varázslás mivoltát, éppen ellenkezôleg: a négy-
szólamú kánonban az énekesek rövid dallami
formulákat ismételgetnek, így a kánon hatása
egyértelmûen olyan lesz, mintha az ige recitá-
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lása szétszóródna a térben, vagy mintha maga
a varázsló, a sámán négy szólamban szólalna
meg. Ezáltal a szöveg kiemelkedik a normális,
hétköznapi beszéd közegébôl – valami kivéte-
les történik. A MADÁRHÍVOGATÓ hallgatása köz-
ben – s ebben mindenképpen kiemelkedô sze-
repet játszik Szabó Miklós kórusának, a Gyôri
Leánykarnak delejes erejû elôadása – elszédü-
lünk, azt sem tudjuk, hol vagyunk, nem talál-
juk a megszokott tájékozódási pontokat. Jeney
egy másik világba kényszerít minket, a hallu-
cináció, a révület világába. S amikor a négy nôi
szólam a magas regiszterbe csúszik (a lile röpülj
ide szövegrésznél), fizikai fájdalmat érzünk – a
világtól ugyanis, amelyben élünk, csak fájda-
lom árán szakadhatunk el.

A MADÁRHÍVOGATÓ sámánrituáléja rávilágít
arra is, miért követel a hallgatótól Jeney teljes
odaadást. A zeneszerzô a varázsló köpenyét
húzza magára, mert mûvével képes létrehozni
az irrealitásnak azt az állapotát, amely a rítus-
ba be tudja vonni a közösséget. Nem tagadha-
tó azonban, hogy ebben az alkotói azonosság-
tudatban egyfajta ellentmondás rejlik. A XX.
század végén ugyanis az ôsi-archaikus érte-
lemben vett közösség eltûnt; Jeney a századvé-
gi kultúra Achilles-sarkát érinti meg, amikor
mûveivel sokszorosan betemetett atavisztikus
élményt idéz fel. Mintha a mûvészetben ismer-
né fel az utolsó lehetôséget, hogy visszavezes-
se az emberiséget a közösségi lét örömének
forrásához. Jeney Zoltán mûvészetének szép-
séges idealizmusa kevésbé meglepô, mint ma-

ga a tény: a természettôl és a közösségtôl elide-
genedett embernek hatalmas erôfeszítésébe
kerül, hogy az ôsi közösségi rituálé élményé-
ben részesüljön. Talán még Jeney mûveinek
áldozatos hallgatása révén sem juthat el hoz-
zá, mert a zeneszerzô eszméje – s ez semmit
sem von le a mûvek értékébôl – csupán illúzió:
a közösségi élmény megélésére felszólított, sôt
kényszerített ember dolgozószobája magányá-
ban ülve lemezrôl hallgatja e darabokat.

Egyébként a rituális közösség jelképeként
szólalnak meg Jeney mûveiben a korálok is. Az
ÖNIDÉZETEK 4. tételében egy korálletét tolak-
szik elôtérbe, míg az EL SILENCIO ötszólamú vo-
nóskara néhol diatóniába hajló, bachi korált
idéz fel. Ezek a diatonikus pillanatok Jeney szi-
gorú, a kibomló érzelmektôl tartózkodó kom-
pozícióiban meglepôen melankolikus árnyala-
tot vesznek fel. Azt a közösséget szimbolizál-
ják, amelyre a magányos alkotó vágyik – ez 
a vágy azonban elérhetetlen, mert benne egy
olyan érintetlen közösség ideálja fogalmazó-
dik meg, amely még nem bomlott szét indi-
viduumokra. Az individualizáció – s ez a ma
mûvészének fájdalmas tapasztalata – azonos 
a magánnyal. Mûvei azt sugallják, hogy Jeney
Zoltán visszavágyik az érintetlenségnek ebbe
az állapotába, de fájdalmasan szembesülnie
kell azzal, hogy ez a visszatérés csak mestersé-
gesen, vagyis egy minden ízében individuális
aktus, a komponálás révén teremthetô meg.

Dalos Anna
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A folyóirat a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma,
a Nemzeti Kulturális Alapprogram,

a Soros Alapítvány
és a Szerencsejáték Rt. 

támogatásával jelenik meg


