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A ZENESZERZÉS OKTATÁSÁNAK Új ÚTJAIRÓL

A szó szoros értelmében vett zeneszerzés és a zeneszerzés oktatása között kezdettől fogva
létezik valamiféle szakadék - művészet és oktatás közötti szakadékról van persze szó. A
zeneszerzés mindig olyasminek a létrehozását jelenti, ami a zene éppen adott történeti ál
lapotához mérten még nem létezett. Minden művészet lényeges vonása azonban, hogy
strukturális és formai jegyeinek rendszerbe foglalásával egyidejűleg történelmi múlttá is
válik; tanítani viszont csak azt lehet, ami egzakt módon leírható és rendszerezhető. Ebből

következöen elkerülhetetlen, hogy az oktatás ne valami már meglévövel, tehát bizonyos
mértékig elavulttal foglalkozzon.

Ha az ember el is fogadja az "élet" és az "iskola" között fennálló szükségszerü távolságot,
nyitva marad még a kérdés: mekkora és milyen lehel a szakadék a tanított technika és a
zeneszerzés adott állapota között ahhoz, hogy a hallgatónak mégis valami értékesíthetöt
lehessen nyújtani. '

V.olt idő, amikor a tanított, illetve tanult technikák közvetlenüi áthatották a zeneszerzöí
gyakorlatot. Így volt ez például a romantika, sőt még a későromantika idején is, a már fel
bomlott tonalitás és az ugyancsak kérdésessé vált hagyományos szonátaforma ellenére is. A
későromantika összhangzattanának ugyanis a bécsi klasszika összhangzattana képezi a

, , magvát, és a mégoly nagyon átalakított szonátaformais a klasszikus modellnek, összes for
rnatípusának, az átvezetés-, kidolgozás- és kóda-típusának ismeretére épül. Ezért akkoriban,
ha nem is teljesen időszerű, de azért valamelyest: vállalható volt egy olyan zeneszerzés
oktatás, amely a bécsi klasszicizmus összhangzattanára és formáira támaszkodott. '

Vannak azonban korszakok, amikor az oktatás során ismertetett hagyományos technika
reménytelenül elavultnak tűnik. Ez a helyzet akkor, ha a zeneszerzöi munkamódszerben
egy generáción belül történnek mélyreható változások. Machaut vagy Caccini korában élt
fiatal zeneszerzők számára bizonyára tökéletesen haszontalannak tűnt Perotinus, illetve
Palestrina zeneszerzőimódszere. Tudjuk, hogy a Bach-fiúk hasonlóképpen viszonyultak ap
juk zeneszerzöi technikájához, Ugyanez érvényes napjainkra is, hiszen a századforduló Óta a
zeneszerzési módszerek immár harmadik forradalmasítasát éljük át, s ezzel párhuzamosan
persze az ízlés míndenkori átrétegzödését is. Azokról a lényegi változásokról van szó, ame
lyeket először Debussy, majd Schoenberg és Stravinsky neve fémjelzett, végül pedig a fiatal
zeneszerzők által 1950 körül újra fölfedezett Weberné. Érthető tehát, hogy a mai "fiatalok"
közül sokan abszurdnak érzik, hogya legtöbb konzervatóriumban és zeneművészeti fő

iskolán a hagyományos összhangzattant. ellenpontot és formatant olyan egyoldalúan tanít
ják, mintha Wagner óta a zenében semmi új nem született volna.

Ezzel a helyzettelkapcsolatban nagyjából a következő alternatívák lehetségesek:
mellőzni a zeneszerzés-oktatásban a hagyományos módszereket, és kizárólag az aktuális,

tehát a közelmúltban alkalmazott technikákra koncentrálni;
vagy: célszerűbb volna talán az oktatást két ágon vezetni, tehát a hagyományos és az új

technikakat párhuzamosan tanítani.
Minden bizonnyal nehéz egyértelműmegoJdást találni erre adilemmára. Ha a "tudomá

nyos hozzáállást" ad abszurdum próbálnák érvényesíteni, nagyjából a következő kísérletet
kellene kidolgozni: két zenemúvészeti főiskolán 10-20 éven keresztül újra és újra kiválasz
tanának párhuzamos, lehetőleg nagy létszámú zeneszerzés-szakos csoportokat; az egyik fő

iskolán csak új technikakat tanítanának. a másikon pedig a már említett párhuzamos mó
don járnának el. Igaz ugyan, hogy statisztikailag értékelhető volna ez a kísérlet, eredményét

A tanulmányt Hollósi Gábor fordította; ezúton is megköszönjük Kurtág Györgynek, hogy a fordítást
az eredetivel egybevetette.
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azonban aligha lehetne lényegesnek tartani: művészi teljesítmény nem mérhetö statisztikai
adatokkal. Ezért tehát mindenkinek a saját többé-kevésbé jól megalapozott meggyőződé-

sére van bízva, hogyan foglal állást e kérdésben. .
Kétségtelenül igaz, hogy a ma alk'otó művész zeneszerzöí tevékenységében nem alkal

mazhatja közvetlenül a hagyományos diszciplínákat. Másfelől viszont - saját tapasztalatom
szerint - igenis jól hasznosítható a hagyományos értelemben vett szigorú stúdium. Ugyanis
ha valaki kiérlelt technikákat tanul meg - s ilyen csak hagyományos technika. lehet -, még
akkor is fölbecsülhetetlen közvetett hasznot húz belőle, ha az érintett technikamaga már
nem is alkalmazható. Elsajátít egy zeneileg következetes gondolkodást, kifinomult zene
szerzöi érzékre tesz szert a műalkotás színvonalkövetelrnénye iránt. A hagyományostech
nikákat nyilván nem azok puszta folytatásáért kell elsajátítani, hanem azért, hogy egyfelől

biztosabbá váljék az ember anyagismerete. másfelől pedig képes legyen az új alkotásokat a
megelőző zeneművek színvonalán I~trehozni. Nem lehet közömbös az ember saját rnűvére
az a széles áttekintés, mely a különbözö korszakok kompozíciós lehetőségeire nyílik.

Ezzel összefüggésben mindig fölmerül az aggály,hogy a tradíciók túlzott ismerete elzárja
az eredetiség kibontakozásának útját. Kérdés azonban, hogy miért csupán a hagyományok
ismerete? És egyáltalán: hol kezdődik ez a némelyeknél száműzött, mások által pedig oly
nagyra becsült kategória? Mi jogosít föl bennünket arra a föltevésre, hogy a "hivatalos ha
gyomány" veszélyesebb az önálló alkotásra, mint a 'csábítóan közeli kortárs művészetben

való elmélyülés?
Úgy tűnik, hogya "poeta non fit, sed nascitur" éppúgy igaz, mint a "poeta.-non nascítur,

sed fit". E régi közhely fölcserélhetőségeminden művészetre érvényes; a komponálásra
pedig különösen az. Magától értetődő: zeneszerzőnek is szűletni kell; és éppígy magától
értetődő, hogy a különböző művészetekben ma egyfajta művészi Caspar Hauser nehezen
képzelhető el. A zeneszerzőknek azonban minden bizonnyal nagyobb szükségük van ha-
gyományokkal is jól megalapozott stúdiumra, mint az egyéb művészeknek. .

A költészet anyaga az emberi nyelv, tehát egy igen összetett struktúra; mivel azonban
minden ember korai gyermekkorától kezdve alapos, sokoldalú és sokrétű nyelvi trénillgen
esik át, a költő mindig közvetlenül meríthet a nyelvből. A zenével ellentétben, a nyelvi
struktúrák és azok összefüggései csak nagyon lassan változnak: ahhoz, hogy valaki eligazod
jék a poétikában, nem feltétlenül szükséges ismernie az elődök formaeszközéit a legapróbb
nyelvtani részletekbe menően.

A festészet szintén alapvetöen másképp viszonyul anyagához. mint a zene. Anélkül, hogy
részletekbe kívánnáak bocsátkozni, megállapíthatjuk, hogy a zenének nem olyan mérték
ben anyaga a hang, mint mondjuk a festészetnek a szín. A zene esetében értelemszerűen

közvetettebb. összetettebb viszonyról van szó. Struktúraja komplexebb, sokoldalúbb, és
lényegesen gyorsabb változásoknak van kitéve, mint a nyelvé; anyagfelhasználása nem re
dukálható manuális' technikára, az érzékszervek, mozgatószervek puszta készségére, mínt
ahogyan az megtehető például az epigonfestészetben. (Egyébként feltűnően kevesebb a ki~

mondottan epigon zeneszerzők száma, mint az epigonfestöké vagy -költöké.) Ezzel semmi
képpen sem kívánok magasabb értékrendet tulajdonitani a zenei műfajnak - egyszerűen

kézenfekvőbbnek látszik rosszul festeni vagy írni, mint rosszul komponálni. A zeneszerzés
komplexebb technikájának készségét ki kell fejleszteni, azaz a technikai eszközöket el kell •

.sajátítani ahhoz, hogy az ember azt komponálja, a~it komponálni akar. A jó müvészetok
tatás eleve nem azzal az igénnyel lép fel, hogy múvészeket termeljen; nem vállal olyan
feladatot tehát, amelynek bizonyára nem is tudna megfelelni. Ellenben képes arra, hogya
leendő müvészek kezébe olyan használható munkaeszközt adjon, melybena puszta mester
ségbeli, technikai fogások éppúgy' benne rejlenek, mint a művészi produkció változatos le
hetőségeinek tudatosítása és az így kialakuló müvészi szenzibilitás. így az oktatás a -megta
nulhatóra korlátozódik.

Bizonyára nem kerülhetünk el valamiféle normatív szempontot, ugyanakkor ez minden
oktatásnak sajátja. Azonkívül kérdéses, hogy egyáltalán kívánatos volna-e egy ilyen szem
pont elhagyása; hiszen miként a gyermek az ideálokkal történő azonosulása soráb, sőt

gyakran e példaképekkel makacsul szembehelyezkedve önálló személyiséggé fejlődik,

169



akként a múvész is kénytelen eleinte vagy egy ideált választani, vagy pedig radikális oppo
zícióból megvalósítani a fejlödését. Lázongani csak valamivel szemben lehet, s hogy az em
ber tudja, "mit akar", azt is tudnia kell, "mit nem akar". Az oktatás során tehát az egész
művészi tudásról, egyszersmind az ezáltal kibontakozó lelkiismeretről van szó. Hiányos
ismeretekből ugyanis többnyire primitív értelemben vett eredetiség és ezáltal veszélyes
epigonizmus fakad. Az alapos tudás viszont lehetövé teszi annak felismerését, hogy milyen
helyet foglalunk el a kortárs zenében. Ezért minden igényes zeneszerzöí stúdium lényeges
része, hogy behatóan foglalkozzon mind a régi, mind a legújabb tradíciókkal.

E meggondolásokból következöen az a véleményem, hogy a fent említett átfogó párhuza
mos módszert kell előnyben részesíteni: úgy tűnik nekem - miként azt vázolni próbáltam -,
hogy a tanítás épptlgy egyoldalúsághoz vezet, ha csak az újra, mint ha csak a hagyomá
nyosra szorítkozik.

Ugyanakkor azonban azt is vallom, hogy a régi és kortársi technikák párhuzamos stú

diurna önmagában még elégtelen. A zene mai anyag- és struktúra labilitása mellett különö
sen fontos még mást is kipróbálni annak érdekében, hogy valamelyest csökkenjen a beve
zetőben említett szakadék művészet és tanítás között. A7;t mondtam, csak azt lehet tanítani,
ami rendszerezhető. Ez azonban csak kész struktúra-összefüggésekre és letét-technikékra
vonatkozik, olyasmikre tehát, amiket a "zenei szintaxis" fogalomkörrel lehetne megjelölni.
Mi volna azonban akkor, ha a hallgatókat ezenfelül arra ösztönöznénk, hogy a szintaxisnál
mélyebb rétegekbe is behatoljanak; szedjék ízekre a zenei anyagot, foglalkozzanak vele úgy,
ahogy az a komponálás aktuális pillanatában adódik és ahogy az a zeneszerzés látens ten
denciáinak megfelel?

Persze a párhuzamos módszer tökéletesítésének ez csak az egyik elképzelt változata. Ben
ne azonban lényeges tökéletesítésrőlvan szó, a zeneszerzés oktatásának egy olyan új szem
pontjáról, amellyel eddig ismeretlen utakon is el lehet indulni.

*

A Stockholmi Zeneművészeti Főiskola meghívott, hogy vezessek az 1961/62-es és az
1962/63-as tanévekben egy-egy zeneszerzés tanfolyamot.
AJőiskolán feltűnően jó rnúvészi légkör uralkodott, nagy volt az érdeklődés a zeIle és az

oktatás valamennyi, még fölfedezésre váró területe iránt. Karl-Birger Blomdahl, Bo
Wallner és Ingvar Lindholm professzor urak értékes zenetanári tevékenységének köszön
hetöen, a hallgatók egyfelől alapos képzésben részesültek hagyományos zeneszerzésböl,
másfelől viszont jártasak voltak a különbÖző újabb technikákban is. Acfott volt tehát a zene
szerzés-oktatás párhuzamossága; s ígyelőadásaimban nyugodtan szorítkozhattam csak a
legújabb technikékra vonatkozó információkra és egyidejűleg megvalósíthattam a"tanítás"
kiegészítésérőlfentebb említett néhány ötletemet is.

Az összesen 15 hétig tartó tanfolyamok két részre tagolódtak: egyfelől egy analitikus és
általános elméleti elöadássorozatra, amelyen a zeneszerzés szakosokon kívül más hallgatók"
is részt vettek, másfelől egy sziikebb zeneszerzés kurzusra, amelyet zeneszerzés szakosok
látogattak.

Az előadássorozat kezdetén főként Webern zenéjével foglalkoztam; abban ugyanis meg
található majdnem minden probléma, amely a zeneszerzőket az utóbbi évtizedben foglal
koztatta és a mai napig is foglalkoztatja: Az op. 9. ötödik bagatelljének részletes vizsgálatá- "
val kezdtem: ez a darab ugyanis különösen alkalmas arra, hogy bemutassa a totális kroma
tika zeneszerzés-teshnikai lehetőségeit, valamint az ezáltal meghatározott döntően új,
"struktúrákban" történő zeneszerzői gondolkodási módot. Próbáltam összefüggéseket ta
lálni az analizált Webern darab és il legújabb technikák, a szeriális, sőt még az aleatorikus
zenék között is, és kiderült, hogy ezek a technikák egyenes következményei Webern zene-
szerzésének. ,

A strukturális zeneszerzésrőlWebern bagatellje kapcsán elmondott ismertetést a szeriá
lis zene fejlődésénekfelvázolása egészítette ki. Előbb a szeriális zenét közvetlenül megelőző
darabokról esett szó -, így például Messiaen etűdje, a Mode de valeurs ét d'intensités-ről,
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továbbá Goeyvaerts és Boulez első szigorúan szeriális kompozícióirólc-, majd kiterjesztet
tem a' vizsgálódásokat a Stockhausen-féle csoportkompozíciókra, valamint arra, hogy mi
ként lehet az elementáris-szeriális előformáló módszereket átfogöbb. strukturálisabb kate
góriák előformálásáraátültetni. A réteg-kornpozicíónak, mint a szeriális kompozíció követ
kezményének ábrázolása néhány olyan. példa alapján történt, mint Kagel Sonant, Cerha
Mouvements és Cardew elektronikus Second Exercise címü munkája. Történtek utalások a
szeriális kompozíció egyéb következményeire, például a formarészek fö1cserélhetőségére,

és ezzel összefüggésben a variálható, több jelentésű és nyitott formákra is. Ezektől a Stock
hausen zenéjén bemutatott problémáktól egyenes út vezetett azokhoz a szeriális zenével
tulajdonképpen ellentétes, ám mégis rokon problémákhoz, amelyek a véletlennek a zene
szerzésbe történő bevonásával kapcsolatosak, s amelyekhez Cage darabjai szelgaltak
példaként. .

Ezt az inkább általános elméleti vizsgálódást az új zeneszerzési technika speciális terüle
tének, nevezetesen a hangszínnek részletes elemzése követte. Ezt ugyanis lényegesnek tar
tom a mai zenei helyzetben, s így a zeneszerzés-oktatásban is. Igaz, hogya korábbi'oktatási
rendszerek tananyagai is kitértek a hangszínek taglalására. mégpedig a hangszereléssel
kapcsolatosan; ám a hangszíneknek a zenei struktúrában és a zenei formában való kon
struktív alkalmazását nem tartották szem előtt.

Két részre osztottuk a hangszínproblémák analitikus ábrázolását: J. Kompozíciók hang-
sz!nekkel. 2. A hangszínek kompozíciója. .

Az első szakaszban olyan zenei struktúrákat vettünk szemügyre. amelyekben a hangszí
nek főként tisztán, egymással nem keveredve..egymás után következve határozzák meg a
konstrukciót; példáinkat Webern ?p. 6-os és op. lO-es zenekari műveiböl, valamint az op.
7-es hegedűdarabjaiból és főként az op. 29-es Első kantáta instrumentális bevézetöjéböl
vettük, - ez utóbbit részletesen elemezve és szem előtt tartva a kontrapunktikus és hang
szín-struktúrák kapcsolatait, valamint a hangszín elrendezödés és a tizenkét fokú sor össze
függéseit.

A második szakaszban a több, különbözö, egyedi hangszínből összetevődő hangszín
komplexumot, valamint ezek konstruktiv funkcióját vizsgáltuk meg, mindenekelőtt Schön
berg op. ló-os Öt zenekari mű-vének harmadik és Webern op. lO-es Öt zenekari darab-jának
első tétele alapján. Ahangszínekkel kapcsolatos fent említett kétféle kompozíció-lehetőség

ismertetését további müvek vizsgálatával egészítettük ki; elsősorban Koenig vonósnégyesé
vel és két zenekari művemrnel: az Apparitions és az Atmosphéres címűekkel. E témakör to
vábbi kibővítésekéntelemeztük, hogy milyen lehetöségei 'vannak a hangszínkompozíciók
nak az elektronikus zenében.

A strukturális kompozíció problémájának megbeszéléséhez azután átfogó példaként
Webern op. 27-es Variációk zongorára círmí müvének második tétele szolgált: e tétel olyat!
mélységü elemzésére vállalkoztam, amelynek segítségével megpróbáltam -rávilágítani 
amennyire csak lehetséges volt - e konstrukció összes részletére, a struktúra és a forma tel
jes organizációjára.

Végül a "hangszínkompozíciók" záróakkordjaként Debussy két múvéböl kiragadott pél
dákat vizsgáltam meg; a harmónia, a ritmus és a hangszín együttes hatását a Jeux részle
tein, a hangszínek formaalkotó funkcióját pedig az első Nocturne (Nuages) alapján magya
ráztam el.

(Folytatjuk)

Elég
egy szemgödörnyi álom'
egy koponyányi lét
egy tenyérnyi béke

talán elég

meg egyölelésnyi én
és egy szivmelegnyi te

úgy gondoltad
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