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Gálikné Nagy Erzsébet

A ZENE MEGÚJULÁSA A SZÁZADFORDULÓN 

Jelen tanulmány a teljesség igénye nélkül mutatja be a századforduló szerzőinek alkotásain ke-
resztül azokat a próbálkozásokat, amelyek új zenei stílusokat, formákat, szerkesztésmódokat 
alakítottak ki. A zenében a szecesszió, mint fogalom elvétve jelenik csak meg, de a kor zeneszer-
zőinek mindegyike keresi az új utakat, sajátos, új zenei kifejezéseket. A századfordulót követően 
a régi tételek már nem jelentettek többé priori szabályrendszert. A zeneszerzők nem fogadták el 
többé vitathatatlan érvényűnek a funkciós tonalitással jelölt gondolkodási módot. A kreatív zenei 
gondolkodás fejlődése 1900 óta gazdag és bonyolult folyamat lett, tele figyelemre méltó eredmé-
nyekkel, jelentős és kevésbé jelentős kudarcokkal, vég nélküli ellentmondásokkal.

A XX. századi zene történetét két nagy korszakra bonthatjuk. Az első időszakban jellemző a 
szakítás a funkciós tonalitással, és az új tonális és tizenkét hangú szintézis kialakítása. A II. vi-
lágháborút követő időszak a rendkívül eltérő, de egymás mellett létező tagadások, újrakezdések, 
felfedezések, analízisek és szintézisek kora. 

A XX. századi zenéről számtalan közhely terjedt el a zenekedvelők körében: nehézsége pró-
bára tesz muzsikust, előadót és közönséget, ritmusa nehezen követhető, hiányzik belőle a dal-
lam, szélsőségesen modern és kísérletező. A kor zenéjének értéke éppen a sokféle irányzat, stílus 
és zenei nyelvezetben rejlik, hiszen ettől lesz a zenetörténet egyik legizgalmasabb és legtöbb 
alkotást megjelenítő korszaka.

Az átalakulás vezéralakja Arnold Schönberg 

A Bécsben született kiváló zeneszerző, pedagógus a XX. század első felében Sztravinszkij és 
Bartók mellett az avantgárd meghatározó zeneszerzője. Kiindulópontja a német posztroman-
tikus hagyomány, első művei is ehhez a stílushoz tartoznak. Az ifjú Schönberg alkotói pályája 
– Mahler zenéjének vonzásában – a zenében is a szecesszió jegyében kezdődött. A stílusirányzat 
jellegzetes darabjai közé tartozik a Gurrelieder – Gurre-dalok.  A mű alapjául egy dán legenda, 
Waldemar király és kedvese, Tove tragikus története szolgált, amelyből Jens Peter Jacobsen írt 
verset. A középkori legenda megragadta a fiatal Schönberg fantáziáját, és a német fordítást alapul 
véve feldolgozta a történetet. Műfaját tekintve nehéz meghatározni a hatalmas apparátust igénylő 
zeneművet-kantátát. A partitúra szerint az előadásban öt szólista, egy narrátor, három, egyenként 
négyszólamú férfikar, egy nyolcszólamú vegyes kar és egy óriási szimfonikus zenekar működik 
közre. A zenemű a szecesszió egyik meghatározó alkotása lett. Schönberget a tonális rendszer 
válsága vezette egy új, alternatív módszer rendszerezésére, melynek eredménye a tizenkét fokú 
szeriális zene lett. A szerző elmélete szerint egyenjogúsítani kell a disszonanciát, mind a 12 
kromatikus hangnak, /alaphang és módosítása/ egyenlő értéket kell adni úgy, hogy ne legyenek 
alárendelve a tonális központnak. (C – Cisz – D – Disz – E – F – Fisz – G – Gisz – A – B -H )
Az I. kamaraszimfónia (1907) és a II. fisz-moll vonósnégyes (1908) az első két lépés az atonalitás 
felé vezető úton. Megszűnt a központi hang a tonika köré csoportosulás, minden hang tetszés 
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szerint cserélgethető lett Schönberg elmélete szerint. A Várakozás (1909) és A boldog kéz (1913) 
című monodrámák ennek a periódusnak legjellemzőbb alkotásai.

Tizenkét hangú sorozatok a zenében, dodekafónia

Schönberg dolgozta ki a szerializmus korai formáját. A 12 hanggal való komponálás, a dode-
kafónia, szinte már matematikai szerkesztésmóddal próbálkozott. Ezekből a hangokból soro-
zatokat lehet alkotni. Az alapsor rögzíti a 12 hang helyét, az eltérő hangközöket, és a hangok 
mozgásának irányát. Az így kapott hangok sorozata négyféle formában alakítható.
alapforma
rákfordítás, /alapformát visszafelé olvasva/
tükörfordítás, minden hangköz horizontális tükrözésével /ellentétes irány/
tükörrák /hátulról, ellentétes irányban való olvasása az alapformának/

Ennek a négy formának minden hangja transzponálható külön-külön felfelé, illetve lefelé 
félhangonként. Így az összes sor 11 féle módon szólaltatható meg, majd a transzponált sorok is 
megkaphatják a négyféle formát. Egy kompozíciós mű építkezéséhez így 48 sort kaphatunk. A 
48 sor egymás alá írva függőlegesen olvasva akkordokat ad ki, így gazdagítható a horizontális 
dallamvezetés. Az alapforma 12 hangjából való építkezés lehetővé teszi minden hang ismétlé-
sének elhalasztását, ameddig csak lehetséges, mivel a dodekafónia egyik alapszabálya szerint 
addig nem ismétlődhet meg egy hang a sorból, míg a többi 11 meg nem szólalt. A sorozaton 

Kottapélda a négy sorra
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belüli hangközök meghatározzák az egész darab jellegét. A korai (szabad) tizenkétfokúság (do-
dekafónia) különbözik a szeriális tizenkét fokúságtól. A dodekafónia a hangnak csak az egyik 
paraméterét, a hangmagasságot, illetve a hangmagasság-viszonyokat határozza meg, s ezt ren-
dezi sorokba. A szeriális tizenkét fokúság már más hangparaméterekre – a hangok dinamikája, 
időtartama és hangszíne – is kivetíti a soros rendszert. 

Schönberg sokat foglalkozott a hangszín problémájával is Hangszín-Dallamok című írásában. 
Új szerkesztésmódjával a szerző nem lelt értő közönségre, sem lelkes kritikára, de nem maradt 
egyedül. Kitűnő pedagógus lévén 1904 után tanítványokkal vette körül magát – ők lettek a ké-
sőbbi második bécsi iskola képviselői. Legjelentősebb alakjai Alban Berg /1885–1935/ és Anton 
Webern /1883–1945/ voltak. Mindketten követték mesterüket annak minden alkotói szakaszában, 
bár mindegyikük a maga felfogásában alkalmazta Schönberg újításait.

Népzenei hagyományok a műzenében

Az új évszázad beköszöntével a folklór, a népi kultúra, a népzene tanulmányozása újra fénykorát 
élte. A népdalokat, a népi zene motívumait tudományos alapon kezdték el vizsgálni, alkotóele-
meire bontva elemezni. Ennek az új szemléletnek egyik első képviselője a cseh Janácek volt, 
aki művei nagy részét, főleg a színpadra írottakat, szülőföldje, Morvaország népi dallamaira 
komponálta, a – romantikus gyakorlattól igen távol álló – realizmusra való törekvés jegyében. 
Magyarországon Bartók Béla ennek a stílusnak az egyik legkiválóbb képviselője.  Bartók számá-
ra a magyar, a szláv és a román népzenék megismerése nemcsak azt jelentette, hogy megkezd-
hette alapvető népzenei összehasonlító tevékenységét, hanem azt is, hogy új forrásokat nyert 
zeneszerzői munkásságához. Bartók sajátos zenei stílusa az első népzenegyűjtő utak után alakult 
ki. A népzenében olyan ötfokú, pentaton hangsorokat talált, amelyek felszabadították őt a dúr 
és a moll hangnemek kötöttsége alól. A népdalok ritmusvilága szabad ritmuskombinációt tettek 
lehetővé számára. Ezen az úton jutott el a 12 fokú kromatikus skála egyenrangú szerkesztéséhez 
is. Új tapasztalatait először kisebb zongoradarabjaiban próbálta ki. 14 Bagatell, 10 könnyű zon-
goradarab és az I. vonósnégyes. A 14 zongoradarab – 14 bagatell –, amely 1908-ban keletkezett, 
egyes forradalmi újításai miatt a támadások pergőtűzébe állította a mű szerzőjét itthon és kül-
földön egyaránt. A bagatellek szerkesztése ellen elsősorban a muzsikusok tiltakoztak, hiszen a 
kottára nézve megdöbbentő volt számukra, hogy a felső sorban négy „kereszt”, az alsóban pedig 
négy „bé” volt az előjegyzés, amely teljesen felborította az eddigi szerkesztési rendet. Az összes 
többi bagatellben pedig semmiféle előjegyzéssel nem adott támpontot Bartók az alaphangnem 
felismerésére. Sőt alaposan rászolgált az „atonális” megbélyegzésre azokkal a darabvégekkel, 
amelyek ugyan szerinte egyértelműen valamely hangnemhez kötődtek, de a zongorista elé kerü-
lő kottakép nem egyszerű dúr vagy moll zárlatot mutatott. Mindezek tekintetében célszerű össze-
vetni a Mikor gulyásbojtár voltam kezdetű népdalt Bartók Bagatelljének 3. tételével, amelyben 
ezt a népdalt dolgozta fel.

A jazz és a ragtime megjelenése

A jazz túlságosan konkrét szó, nem fejezheti ki egymagában a jelentése mögött rejlő gazdagsá-
got, a benne foglalt irányzatok és stílusok valamennyi változatát. A legtöbb, ami elmondható a 
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jazzről az, hogy olyan zenei forma, amely az Egyesült Államokban született a XIX. század vége 
felé. 1865-ben az amerikai szecessziós háború végével New Orleansban a déliek katonai indulói 
együtt zengtek a kreolok Antillákról hozott muzsikájával és a gospellel, valamint a néger lakos-
ság kelet-afrikai spirituáléival. A gospel szó jelentése evangélium, örömhír. A gospel-zene bibliai 
témákat feldolgozó, zsoltárokon vagy evangéliumi történeteken alapuló, eredetileg szöveggel 
énekelt zene. Elválaszthatatlan a fekete kultúrától, az afro-amerikai népzene egyik legmarkán-
sabb irányzata, hatása kimutatható a XX. századi zene szinte minden irányzatában (pl.: Rock’n 
Roll, Beat, Funky, Soul, XX. századi kortárs zene stb.). Szüntelenül megújuló zenei műfaj, szer-
ves része a modern evangéliumi egyház istentiszteletének. Szövegében gyakran szól Isten tulaj-
donságairól, nagyságáról, ígéreteiről, csodáiról, a teremtésről, a megváltásról, az örök életről, 
vagy épp a Mennyről. De számos dicsőítő ének direkt Istent szólítja meg, valójában ima, szerel-
mes dal az Örökkévalóhoz. Ebből a kavalkádból a század végére kialakult egy új zenei stílus, a 
ragtime. Ez a szinkópás ritmusú zene hamar gyökereket vert, s olyan egyéniségek művelték mint 
Scott Joplin. 1900 körül a stílus már elnyerte azt a formáját, amelyet ma úgy nevezünk, hogy 
„jazz”. Hozzájárult még a blues erőteljes hatása is, amely a gospel hagyományából, valamint a 
spirituáléból fejlődött ki. Ez a sokféle kezdeti hatás rendkívül nyitott zenévé tette a jazzt. A New 
Orleans-i stílus csakhamar függetlenné vált a bőr színétől, olyannyira, hogy 1917-ben egy fehér 
zenészekből álló zenekar, az Original Dixieland Jazz Band mutatkozott be nagy sikerrel New 
Yorkban. A zenei stílus hamarosan szenzációt keltett az Egyesült Államok egész területén, és 
fellegvára New Orleansból New Yorkba tevődött át. Később Chicagót is meghódította, ahol a 
húszas években kiemelkedett egy olyan trombitás, aki zseniális improvizációival teljesen elkáp-
ráztatta a várost: Louis Armstrong. Az ő személye, játéka, előadásmódja ma is a jazz műfajának 
meghatározó egyénisége, példaképe.

A projektben résztvevő munkatársak

Pomázi Imréné a SZIE Gyakorló Sport Általános Iskola és Gimnázium igazgatója, pedagógia 
szakos bölcsésztanár, projektvezető, 
Kugler Erika a projekt művészeti vezetője, 
Bartos Kinga rajztanár, festőművész,
Miklósné Kiss Ildikó középiskolai tanár,
Stelkovicsné Kreuter Anikó középiskolai tanár,
Gálikné Nagy Erzsébet tanár

Külső szakemberek:
Máté György szobrászművész, a SZIE ABPK ny. művészeti tanszéki docens,
Rébay Fatima művészettörténész,
Keserű Luca művészettörténész

Önkéntesek:
Zrupkóné Pernyész Lívia középiskolai tanár,
Nagyné Sipos Marianna középiskolai tanár, 
Nagyné Kontra Nóra középiskolai tanár, 
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Gyurkó Miklósné általános iskolai tanító, gyógypedagógus, 
Búsné Szabó Éva gazdasági ügyintéző, könyvelő

Múzeumi szakemberek:
Merinu Éva, Kecskemét, Katona József Múzeum és Cifrapalota,
Tóbiás Csaba, Gödöllő, Városi Múzeum,
Koncz Kinga és Pataki Judit, Magyar Iparművészeti Múzeum 

A projektben résztvevő gyerekek: 

Urbán Sarolta 12.A, Zolnai Anna 12.A, Gulyás Erika 10.A, Kohári-Nagy Boglárka 10.A, Pesti  
Nikolett 10.A, Varga Stefánia 10.A, Scsavniczki Mónika 10.A, Tóth Alexander 10.A, Harmath Zsó-
fia 10.A, Hajnal Vivien 10.A, Kovács Adél 10.A, Nagy Dániel 10.A, Pásztor Enikő 10.A, Sóskuti 
Dávid 9.A, Csatári Zsófia 9.A, Deák Nóra 9.A, Sebők Máté 9. A, Gergi Tamás 9.A, Kis Klaudia 
9.A, Czimmer Gergely 9.A, Inges Zénó 9.A, Urbán György 9. A, Sándor Dóra 9. A, Kiss Flóra 
9.A, Szécsi  Éva 8.A, Montvai Kornélia 8.A, Zolnai Sára 8.A, Túróczi Ágnes 8.A, Szabadka Anikó 
8.B, Major Irma 8.A, Bordás Dorina 8.B, Juhász Györgyi 8.C, Czigány Hella 6.B.


