
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)
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