
esetben egyáltalán nem csökkenti az a bizonyos so
kat emlegetett .fázískésés" Európához, a Nyugat
hoz viszonyítva. Pollack, Hild, Feszl és Ybl - hogy
csak a legismertebb épitészeinket említsük - nevei
nemcsak minőséget fémjeleznek, hanem mutatói
annak a folyamatosságnak is, amely egyenesen ve
zetett ahhoz a csúcshoz, amit Fülep Lajos is csak a
legnagyobb elismeréssel tudott emlegetni: Lechner
Ödön magyaros szecessziójához.

E két dolog azonban még együtt is alig indokol
ná a fölvonultatott tudományos apparátust. Persze
említhetnénk még azoknak a varázslatos képeknek
a sorát is, amely a magyar fotográfia kezdeteit
idézte a kiállításon, de még így is meghökkenten
kellene járnunk a termeket, lapoznunk a katalógus
két kötetét. Nem lenne kevesebb is elég a "sza
káll'vprobléma illusztrálására? Sem a gondos,
szűk témájukat néha túlságosan is komolyan vevő

tanulmányok, sem a kiállítás rendezése nem segíte
nek eléggé a nézőnek a tájékozódásban, s látszólag
megrekednek - Kazínczyt folytatva - a "szakáll
kérdés" taglalásánál. tudomásul véve, hogy ezek
nek a művészeknek és műveknek végső soron ez a
legfőbb problémájuk. Mintha a tudós szerzők és
rendezők maguk is a Fülep által ostorozott művé

szeten kivüli szempontokat tették volna maguké
vá. Bevallom, voltak pillanatok. amikor elbizony
talanodva magam is így éreztem.

A kiállítás és a katalógus tanulságai azonban
sokkal gazdagabbnak és sokoldalúbbnak bizo-

ZENE

A XX. század zenéje

... címmel nemrég jelentette meg a Zeneműkiadó az
amerikai Eric Salzman könyvét. Mint a címből is
sejthető, a szerző századunk első kétharmadának
zenéjéről összefoglaló áttekintést irt. Munkáját hé
zagpótlónak nevezhetjük. mert annak ellenére. hogy
a századunkrzenéjévelfoglalkozo magyar nyelvű iro
dalom folyton gyarapszik. kevesen vállalkoznak
osszegzésre. Tegyük hozzá: érthető okból. hiszen
századunk muzsikája a zenetörténet még lezáratlan
fejezete. Különösen az a korszak, amely 1945 után
kezdődik és napjainkban is tart. A jelenségek meg
itéléséhez pedig két dologra mindenképp szűkség

van: a jelenségek ismeretére és az itéletalkotáshoz
szűkséges távlatra. De ha ei a távlat nem lehet idő

beli, legalább segithet a térbeli távolság. Jelen eset
ben: nem véletlen. hogy e könyv Európa és Amerika
kettős vonzásában íródott. Mint ahogy az' sem lehet
véletlen, hogy éppen Amerika reagált gyakran leg
élesebben az avantgarde zene válsághelyzeteire.

nyultak. Egyrészt végre sikerült kiéleznie a kérdést
(ha a válasz eddíg nem is született meg): mi lehet
az oka, hogy XIX. századí társadalmunk, melynek
igénye, ízlése és megfelelő műveltsége ís volt egy
magasrendü irodalom befogadására, amelynek va-..
lóban nem kellett szégyenkeznie magaszülte-te
remtette épitészete miatt, ugyanez a társadalom
hogyan elégedhetett meg a képzőművészetben nem
is az akadémízmus unalmas sémáival, hanem még
ezeknek ís csak olcsó pótlékaival ? Másrészt pedig
a gondos olvasó és néző valamit mégis megértett;
E negyven éva magyar képzőművészet számára a
felnötte válás, a műkedvelőből "profivá" válás
korszaka volt. S ennyiben nincsen igaza Fülep La
josnak, amikor azt mondja, hogy az ígazi magyar
művészet nem ebből a talajból nőtt ki. Mert bár "a
magyar képirás akkor született meg igazán, ami
kor hűtlen lett Székelyhez ... ", de Nagybánya
megszületéséhez ez a "hűtlenség" önmagában ke
vés lett volna. Kellett hozzá a Székelyek szenvedé
se, kínlódása is, kellett bízony a művészet külön
böző "intézményeínek" - múzeum, kiállítási for
mák, kritika stb. - kín-keserves megszületése is:
mindaz, ami a valódí művészet számára mégiscsak
előkészítette a talajt. A Magyar Nemzeti Galéria
kiállítása ennek a munkának, ennek a hősies erőfe

szitésnek hű dokumentuma. S hogy az lett, mégís a
"szakáll-kérdés" következetes és alapos körüljárá
sának köszönhető.

KOVÁCS PÉTER

Elöljáróban csak egy nevet írunk ide: John Cage.
"Cage talán nem tekinthető alkotónak a szó meg
szokott értelmében, viszont rengeteget tett azért,
hogy megváltoztassa ezt a »megszokott értelmet«."
De mi is ez a .rnegszokott értelem" ? Az európai tra
díció által mélyen a tudatunkba és tudatunk alá vé
sődött szok ások, értékrendek. beállítódások. Cage
példája mögött azonban egy sokkal általánosabb
kapcsolat és konfliktus is rejlik. nevezetesen Európa
és Amerika kölcsönhatása. Vajon felmértük-e már
reálisan. milyen mértékben hatott és hat (vissza)
Amerika Európára ? Ez azonban csak egyike azok
nak a kérdéseknek. amelyeket Salzman könyvét ol
vasva végiggondolhatunk.

Salzman tárgyalásmodjának: menete a következő:

a szoban forgó korszak zenéje történeti szempontból
kétfő időszakra osztható. Az első szakasz a század
'elejétőlo második világháborúig tart. melynek fő

változásai, .forradalmai" a hagyományos funkciós
tonalitás felbomlása, az új tonalitások létrejötte és
az ..atonalitás" kialakulása körül csoportosulnak.
A második szakasz pedig a háború utáni korszak,
melyet viszont a technológia óriási fejlődése, a zene
totális racionalizálása, illetve deracionalizálása, az
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elektronikus és a konkrét zene felfedezése. majd a
fokozatosan kifejlődő "új előadói gyakorlat" létre
jötte jellemeznek. A huszadik század emberének lé
pésről lépésre szakítania kellett és kell korábban
megkérdőjelezetlen fogalmakkal. szokásokkal, gon-

, dolkodásmódokkal és értékrendekkel. Így van ez a
zeneművészet területén is, ahol a ..modern zenét"
létrehozó alapvető változás, tehát a hagyományos
funkciós tonalitás bukása volt a század elején. Ez
az az alapelv, amely a huszadik századi zenét végső

soron megkülönbözteti a tizenkilencedik századig
tartó több száz éves korszak zenéjétől. Salzman
könyvében kifejti, mi ez a tonalitás, hogyanrortént
meg aláásása, kik voltak a zene párizsi, illetve bécsi
.forradalmárai" , milyen irányokba fejlődött a zene

. a megújulások nyomán. Azt a kérdést azonban, hogy
az itt leírt változások mögött lényegében milyen
okok rejlenek, nem elemzi tovább. A hagyományos
funkciás tonalitás több évszázadon keresztül a zenei
gondolkodásmód kulcsfontosságú rendező elve. Vál
sága és bukása párhuzamosan zajlott a művészetek,

a tudományok, az emberi gondolkodás és a világné
zet máig húzódó mélyreható válságával és átalaku
lásával. E változások igazi magyarázatát a társada
lom-o és szellemtárténetnek, szűkebb területünkön
pedig a zene társadalomtörténetének kell megadnia.

A funkciós tonalitásról eztírja Salzman: ..A »to
nalitás« leegyszerűsítve olyan alapvető skálaforma
megnyilvánulását jelenti, amelyen belül bizonyos
stabilitási és tnstabüitási pontokban kifejeződő hie
rarchia uralkodik . . . . Valamennyi zenei esemény
nek »funkcioja«, funkcionális szerepe van." Majd:
..Az elsődlegesnyugvópontok megteremtették a má
sodlagos nyugvópontok lehetőségét, a »modulácio«
fogalmát ... Ez tette lehetővé a XVIlI. és XIX. szá
zadi zene bonyolult építkezését . . . " A moduláció és
a kromatica túlfejlődese azonban már az atonalitás
mezsgyéire juttatta Wagner, Richard Strauss és
kortársai zenéjét. És ekkor szűkségképpenbekövet
kezik a ..párizsi és bécsi forradalom". Akulcsév
1912. Ekkor készült a Saere du Printemps.
..... ugyanabban az évben amelyben Debussy a
Jeux-t, Schoenberg pedig a Píerrot lunaire-t kom
ponálta. Mig a Jeux a forma, a Pierrot pedig a har
mónia- ésdallamszervezés válságát sejteti, a Sacre
határozott szakítás a régi ritmus-, hangsúly- és frá
zisstruktúrákkal." Amint látjuk, Schoenberget érde
kelte leginkább a hangmagasságok rendjének sorsa.
Így jutott el következetesen a tagadásig : létrehozta
a dodekafóniát és vele az atonalitást. Ezzel megte
remtette a .forradalmak'' utáni idifszak egyik pólu
sátoA másik oldalon pedig Stravinsky és a neo-tona
litás, neo-klasszicizmus áll, valamint mindaz ; ami
ilyen értelemben szembeállítható az atonalitással:
nemzeti stílusok stb. És mi történik a húszas-har
mincas években? ..Mindazok a zeneszerzők, akik
részt vettek a század első tíz-tizenöt évének zenei
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forradalmaiban, ezután az új anyagok bizonyos mű

vészi expresszív és/vagy intellektuális szintézisére
törekszenek új. de világos és átfogó formákban." Ez
tehát idáig Salzman gondolatmenetének végsőkig

egyszerűsített logikája.
Meg kell értenünk a történetírót: ahhoz, hogy va

lamennyire is rendet tudjon teremteni egy korszak
jelenségei között, fogódzókra van szüksége. Még
hozzá minél biztosabb fogódzókra. Salzman első

számú támpontja, amint láttuk, a neotonalitás és
atonalitás szembeál/ításából ered. Ne feledjük: ő

nem egyes zeneszerzők életművének értékelését,
vagy egymáshoz-mérését tekinti célnak. hanem egy
egész korszak egyrészt kronológiai, másrészt áram~
latok, irányzatok, ha tetszik, ideológiák szerinti át
tekintését. Így lehetséges az is, hogy Bartók .beszo
rul" a nemzeti stílusok alfejezetbe. Salzman érték
ítélete elég megbízható j tökéletesen tisztában van
Bartók jelentőségével. Erett alkotói korszakáról ír
ja: ..... teljesen egyenrangú és párhuzamos a má-'
sutt végbement fejlddéssel'' . A róla szóló - vi
szonylag rövid - értékelését pedig így fejezi be:
..... meglehet viszont, hogy az általa megvalósított
szintézis természete. kompozípiós technikáinak ösz
szefoglaló jellege nagyobb jelentőségű, mint ed
dig gondoltuk. Zenéjének vonzó és személyes fel
színe mögött. olyan egyetemes értékek rejlenek.
amelyek idővel mind jobban előtérbe kerülnek
majd."

Amikor pedig Salzmann rátér a mához közelebb
álló. második világháború utáni korszak tárgyalá
sára. a kovetkező dolgokat jelöli meg központi
fontosságúnak az új zene megítélése szempontjá
ból: a technológiai kultúra előretörése. ultra-, illet
ve antiracionalizmus (értsd.' szerialtzmus, illetve
aleatoria ), az új élő zene és előadói gyakorlat.
A technológia térhódításáról például az alábbiakat
írja: "Ennek eredményeként a kottairás és az élő

'előadás szerepe gyökeresen átértékelődött. Az új-
fajta hangzások, bár jelentőségük vitathatatlan, az
'elektronikus technológia talán legkevésbé fontos
eredményei. A totális kontroll; a vég nélküli ismé
telhetőség, a minden lehetséges hangzást és zenét
magába foglaló kibővüIt élmény világ és a kommu
nikáció uj modjainak kifejlődése - ezek a legfonto
sabb következmények, különösen. mivel az alko
tás és kommunikáció régi problémáinak megdöb
benuien új útjait sugallták ." Míg a technikai fejlő
dés kívülről változtatta meg a zenélés feltételeit, az
ember viszonyát a zenei alkotáshoz, előadáshoz és
befogadáshoz, az ultraracionalizmus - legalábbis
látszólag - egyenesen következett a dodekafóniá
ból. A szerializmus kifejlődésével vált csak világos
sá, hol a dodekafotüa Achilles-sarka: .Schoen
bergnél. .. a tizenkéthangúság lényegében eljárás
maradt. .. (A sor funkciója. .. olyan anyagkész
let, olyan osszefűggésrendszer, amely óriási lehető-



ségeket kínál a rajtuk uralkodni tudó fegyelmezett
fantáziának.) ... Babbittnél a legszigorúbb érte-
lemben vett határozott kimunkált »rendszeri az
egyes darab tényleges kibontakozása pedig per-
mutácios folyamat ... " Kérdésessé válik tehát, hogy
a zeneszerző továbbra is a leendő hangzásból indul-e
ki, vagy a valami másbál, kvázi zenén kivüli elem

bő!' Akárcsak Stockhausennél: .A technikai és a
formai elképzelések gyakran messze túlhaladják a
tényleges anyagot: a Klavierstűcke I-IV-ben
(1952-53) például olyan kombinációk és olyan

finum megkülönböztetések vannak, amelyeknek ér
telme a megvalásitásban már nem felfogható". Lát
hatjuk, hogy válik az ultraracionális a fül, az érzé
kek számára irracionálissá. Már csak egy lépésre
vagyunk az antlracionalizmustol. És paradox mó
dun: ..Ha a matematikusnak tiszta véletlenszerűség

re van szűksége, a géphez'és a komputerhez fordul.

lannis Xenakis (sz. 1922) alkalmaz is ilyen eljárá
sokat . . . " A muzsikus is matematikus. Az érzékek
csillagásza.

Még egy igen lényegesnek tűnő jelenséget ir le
Salzman, ez pedig az ..új előadói gyakorlat" kiala
kulása. Azért lényeges tünet ez, mert egyrészt utal a
művészet és élet között lévő [eszűltségre, a zenei

köznyelv hiányára, másrészt viszont talán sejteti,
hogyan változhatnak, oldódhatnak majd meg ezek a
problémák. Grafikus notácio és ak ciozene, modern
jazz és nem jazz improvizáció, új virtuozitás és nyi
tott forma: mind az új amerikai (és európai) zené
nek olyan újitásai, melyeknek: fókuszában a minden
kori élő előadás áll. Élő előadás, amely közelebb
hozhatja az alkotót az előadóhoz, az előadót a hall
gatókhoz. "Az új előadói gyakorlatnak és az alko
tói-előadói együttműködéshangsúlyozásának egyik
természetes következménye volt az előadói és imp
rovizácios együttesek alakulása." (Nagyon késve és
lassan hazánkban is kialakulni látszik valami/éle ..új
előadói gyakorlat", Erre utal az Új Zenei Stúdió, a
Miskolci Új Zenei Műhely munkássága és ilyen
szellemben tevékenykedett a Kassák Klub Kortárs
Zenei Műhelye is.)

"A felfedezések kora lejárt - közeledik Salzman
konklúziojához, - Nyersanyagként minden tapasz
talat - teljes térbeli és időbeli folytonossággal - a
művészet rendelkezésére ál/. Csak az számit, hogy
mi készül ebböl a »nyersanyage-bol. Újra fel kell
vetnünk az összefüggés (a műalkotás társadalmi
környezete) és a tartalom (a kitágított értelmű »je
lentés« ) régi kérdéseit."

VÁCZ1 TAMÁS

•

JolIaMISeb.-tia. B""h: Négy motetta. (A Magyar Rádió
és Televízíó Kórusa, Lehotka Gábor orgona; vezényel:
Sapszon Ferenc. Hungaroton, SLPX 12104)

Természetes, hogy hatalmas vallásos ihletésű re
mekművei mellett talán maga Bach is elhanyagolta
kissé a motetta műfaját, bár amit irt, maradandó
remekmű. Az új magyar hanglemezen a kettős kó
rusra írt kompozíciókat hallhatjuk, mégpedig orgo
nakísérettel. Az előadói gyakorlatban ina is vÚa
tárgya, vajon ezeket az a capella kórusműveket

szabad-e orgona vagy cembalo kíséretével "megtá
masztani", A lemez ismertető szövegének szerzője,

Juhász Előd Albert Schweitzerre hivatkozva fejti
ki, hogy az eljárás jogos. Valóban fennmaradt
Bachnak olyan feljegyzése, melynek alapján felté
telezhető, hogy a különböző kórusok at különféle
összeállítású hangszeres együttesek kisérték.

Ezúttal talán nem is ez a lényeg. Hiszen Bach
nak e műveit meglehetősen ritkán hallhatjuk, an
nál nagyobb öröm, hogy ilyen ihletett előadásban
szólal meg a négy motetta, mely szervesen illeszke
dik a kantáták világába. Kivételes elismerés illeti
Sapszon Ferenc karnagyot. aki nagy átéléssel, ki
vételes stílusismerettel és a hangzás lehetőségeinek

tökéletes kihasználásával vetette lemezre mind a
négy alkotást. A Magyar Rádió és Televízió Ének
kara a megszokott magas szinvonalon, kristályos
hangzással adja elő a müveket, s csak sajnálhatjuk,
hogy hangversenyleremben nem vállalkoznak ha
sonló tolmácsolásra.

MAGYAR KURiR

A Magyar Kurír a Katolikus Püspöki
Kar félhivatalos hírügynökségí értesí
tőj.e, mely néhány oldal terjedelem
ben, kőnyomatos eljárással jelenik
meg. Főszerkesztője: Dr. Goják János.

A lap elsősorban a magyar egyházi
élet jelentős és aktuális eseményei ről
tudósít, de mindazokról az érdekes
külföldi hirekről ís beszámol, amelyek
vallási életünket érinti k, s a hazai teo
lógiai és egyházpolitikai változásokra
is hatással lehetnek. Célja, hogy infor
málja a közvéleményt mindarról, ami
ez irányú tájékozódásunkat segítheti.

A Magyar Kurírra csak az előfizetők

tarthatnak igényt.
Előfizetés bejelentése: Magyár Ku

rír, 1364. Budapest, Postafiók 41. 
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