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A filozófusok oly sokszor mondták az abszolútumra, hogy megfoghatatlan, hogy nincs rá szó,
kifejezhetetlen (nyelven túli, és gondolaton kívüli). Szerintem egyik sem igaz, az egész világ: ŐtAzt fejezi ki. A művészet különösen. –Volna-e kreatív a művész... ha… maga a világ (teremtés)
nem volna kreatív? [valaha] A művészet célja a laudatio Dei, azaz az isten dicsősítése, egyben: a
lélek újra-teremtése volt. Nincs tehát (egy) ősrobbanás, mert a teremtés folyamatos, s minden
megtermékenyült petesejt egy-egy ősrobbanás (a fejlődő élet szempontjából). Ezen
ősrobbanások Síva Nataradja (ejtsd: Natarádzs) világteremtő dobütései = a világ első pulzus
ütései (= gravitációs hullámzás, gravitonok – Higgs bozonok áramlása, mintázata), vagy: az
elgondolt azonnali realizációja = lógosz = idea = realitas. Minden első lépése igenis szellemi,
vagy; kvantummechanikailag: a nem-anyagi mintázat (idea), elgondolás, előminta/ prototípon/
feltételek (amik [kezdetben] szintén nem anyagiak).
Az alkotó-, előadóművészek, rajz-, irodalom-, tánc-, zenetanárok, tehát: az ŐRZŐK (Julies
Benda –írástudók, zenében: ioculator, skald, bard, Minnesänger, jongleur, regős, igric,
spielman-skop: énekmondó) nem csupán azzal a diszkomfort érzéssel küzdenek, miszerint ők
maguk, s munkájuk ma már felesleges, hanem a „szabadon lebegő szorongás” páraköde is
körül lebegi őket: vajon a művészet formavilágában élő értékek: értéket jelentenek-e ma is?
Őrizünk, vagy újítunk, avagy: csak megújítjuk a régit? A művészetfilozófia és a kultúrantropológia kiderítette számunkra, a vándortémák, az esztétikai kulcsproblémák, (isten,
szabadság, élet, halál, igazságtalanság, határhelyzetek etc.) a magas formanívón kidolgozott,
és közismert motívumok (örök emberi konfliktusok1) úgyszólván halhatatlanok.
-Hogy miért? Mert a téma, s vele kötelezően a tökéletes forma, folyton aktualizálhatóvá teszi
ezen alkotásokat. A felszíni, naprakész művészet, a divat, a művészeti üzlet, az aktuális
életérzés, a korízlés és az ahhoz kapcsolódó ideológiák kulturális-esztétikai vetülete ma: a
popkultúra, ami gyorsan változik (mert nem alapvető), s létüket indokolni látszó (álságos)
nagy sikerük, tömeges fogyasztás után szétporladnak. Az improvizáció a gyorsan múló,
semmibe omló műfaj általában. Ki gondolná, hogy még ez sem alap nélkül való, tulajdonképp
nem is mindig kreatív folyamat –mint; a sablonos zenei gyakorlat terméke.
Pszichológiailag pedig: bizony ritka, relatív dolog. E ponton pedig személyiség-függő (Eysenc,
Torrance, Guilford). Az improvizáció kreatív jellemzője kapott hangsúlyt, s emiatt a rögtönözni
tudó kreatív, jó művész, s ez a nagy művészi ego alapja is.
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Amig az ember nem lényegében változik; ezek a jungi archetípusok, vagy: mitológiai, vagy: léthelyzetek,
„emberi alapképletek”: születés-halál, változás, igazság, választás-kísértés, bosszú-elengedés, új és régi, anyagimetafizikai, hatalom-önuralom, szerelem, haszon-önfeláldozás, anya, hős, meigazulás, párkeresés (Papageno)
igazság (Tristan), kevert helyzetek (keresés, szerelem, halál, hatalom: Orpheus) stb, stb.

És kezelik úgy is az improvizációt, mint a mulandóságot: elfojtják, hárítják. Ám még mielőtt az
improvizálásról szó esnék, fontos megjegyeznünk: az improvizálásnak nem elsősorban csak a
zenéhez, nem a művészetekhez, hanem az emberhez van köze. Ahhoz az emberhez, aki valamit
oly fokon volt képes elsajátítani, hogy naprakész módon tudja produkálni. Pl. Anglia: a ’most in
use faburden’ (részletesebben a 23. lapon), természetes többszólamúság, egyszerű előjáték
(preludium, introitus) rögtönzése egy darabhoz, a templomi korál-énekléshez, stb.
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A tercelés, a dudabasszus, az ún. fauxburdon egyszerű, nép, az ún. archaikusi
többszólamúság”2, de még az ún. Bourbon stílus (szextakkord sorozatok) polifóniája is;
átmenet a res facta (írott) és a rögtönzött zene (sortisatio) között. Mindig meghatódunk, ha
valaki kotta nélkül koncertezik, ugyanakkor zavarba jövünk, ha valaki kotta, s a betanult
reflexek, dinamikus sztereotípiák, a reproduktív emlékezet nélkül játszik, s mégis: zenél.
Mind filozófiai, mind természettudományi oldalról is azt állapíthatjuk meg, hogy világunk
ALAPTÖRVÉNYEKet mutat fel. És... a kiforrott műformák: standardok, a természettörvények
humanizált alakzatai. Kikerülve az idealizmus, materializmus axiomatikusan strukturált merev
észjárását, azt mondhatjuk: a világban, a működésekben természettudományi, lélektani
törvények lelhetők fel. –Megkötnek bennünk? Életünkben külső világot, és belső
élményvalóságot fedezhetünk fel, s ezen élmény- és tapasztalatkészletben törvényszerűségeket,
szabályszerűségeket tudunk kimutatni. Sőt, mi magunk konstruálni -akár tudattalanul- is. Ezen
törvények komplexek, tehát nem csupán racionálisak, kauzálisak, hanem irracionálisak, intuitíve
(túl a dialektikán, túl a logikán) is, így egyben nyelvileg kevésbé megragadhatók. (prelogikus,
ultraverbális3)
A törvényszerűségek univerzalisztikusak, az élet részterületein sokszínűek, differenciáltak,
környezetfüggők, de azonos alapokra (szankszr. dharma, lat. principum) vezethetők vissza. Az
egy, a nem múló; végtelen alakzatban tűnik fel. Ezért a formákat illúziónak (māyā) tekintették. A
jelenségvilág: amolyan Próteusz, az alakját folyton változtató tengeristen –a hellén mitológiában.
A művészet sajátjaként ismeri az általános törvényeket.
Jóllehet, ezek a törvények (ellenpont, disszonancia, interferencia, kánon, tükröződés,
szimmetria, aranymetszés stb.) nem sajátjai, hanem általánosak. A bartóki hídforma,
aranymetszés-arány, szimmetria (ami szintúgy jelen van a hókristály, vagy a kvaternér
ammóniagyök szerkezetében), a végtelen kánon ott lüktet a fizikai világban (a rezgés, a
sugárzás fázisismétlődéseiben - a születés és halál körforgásában, magában a létben mint örök
megnyilvánulásban, a rekurzív függvényekben a palindróm génszakaszok esetében, stb.), a
napraforgó logaritmikus ellentétspirálban növekvő virágzata, a fenyőtobozok magjainak
spirális elrendeződése a Fibonacci számsor ritmusát mutatja, a fák virágok, állatok tengelyszimmetrikusak, a virágok ivarlevelei forgás-szimmetrikusak, a hajtás, ág, rügy, levél eltoláselcsúszásos szekvenciális. (Pl. juharfa, de van helikális, tölcsérszimmetria; vö. J. S Bach: emoll ,,tölcsér” fúgájával!), sok a szimmetrikus vegyi anyag is (malonsav, éter stb.),
csavarodást mutat minden szubatomos részecskék pályái (helicitás), sztereokémiai anyagok
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Grúz, Afgán, Indonézia-Melanézia, Kína: Pi-pat; hangolt kövek, gongok, sípok együttese, amit a rekurzív zene c.
cikkemben organikus zenének neveztem, a Balkán népzenéje.
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a logika előtti, ill. a szavakon túli tudatállapot (csecsemő – próféta)

mutatnak tükörszimmetriát (optikai aktivitás, sztereoizoméria, kiralitás, enantiomorfia), sőt a
csigák, néhány baktérium, növény fejlődésében nyilvánvaló a kozmikus léptékű, speciális
ritmus (a Nautilus pompilius polip, s ezer [!] csiga mészvázának növekedése, mely
úgynevezett logaritmikus spirál holdritmust mutat például), az állatok, emberek imitálják
egymást (tanulás, imprinting, szokásalakulás, identifikáció, utánzás, echolaliás betegség), a
fraktálok (például a szem retinájában található idegsejtek fraktálalakzata), a Mandelbrot
halmaz vagy a rekurzív függvények (kényszerbetegség, monománia) mind a végtelen kánon
zenei jelenségére rímelnek.
Az előzőekből kitűnik: az általunk ismert világ törvényei alapvetőek, ugyanakkor variáltak, sőt
variálhatók. A variabilitás eredménye, hogy bár számtalan fenomént, megjelenési formát
látunk, jóllehet ezen formák nem önállóak. Egy-egy, egyébként ugyanazon alaptörvény teszi
létüket lehetővé, persze számos járulékos elemmel, akcidenssel.
A jelenséget megengedő
törvény[ek kedvező együttese: karma vajú a budhhizmiusban], elégséges okok, stb. önmagát is módosítja
(geom.: Mandelbrot és Julia halmaz, mat. log.: Henkin mondtatok, iteráció, önhivatkozás
változással, stb.) A teremtés: teremtődés, autoőoiézisz, ezért a statikus világkép nem tudja
lefedni az önfejlesztő Univerzumot. -Lehet variálni, modifikálni a világ törvényeit? Hogyan
lehetséges közbetoldást: interpolációt, intercisiót, pontmutációt, variált ismétlést, re-kombinációt, [genetika] tropust (beillesztett díszítés) tenni a világ törvényei közé? Nos, ez az ún. divergens
probléma, a kreativitásé, az újításé-megújításé, szabálytalan folytatásé. Az életet megengedő, s
valamely szabadságfokon determináló törvények nem mereven, hanem határfeltételekként,
keretfeltételekként viselkednek: mozgékony láncszemekhez hasonlatosak.
A lánc akkor is lánc, ha egyenes, vagy - a hajlékonyság révén - alakzatokba tekeredik. A
törvény itt nem csak a szigorú szabályzót, hanem: egyben a lehetőséget adó feltételeket jelenti.
A világ megismerése során úgy tűnik, létünk néhány, alapvető törvényre vezethető vissza,
még akkor is, ha az „alapvető” kifejezés meglehetősen pontatlan, vagyis inkább
relativisztikus, mert, mikor, mi alapvető, az a vizsgált környezetben (kontextus) folytonosan
változhat. Ezt hívja a tudomány kontextus-függőnek. A jelenségek tüneményei ezerféleképp
tárulnak elénk. A szén végtelen számú vegyületinek alkotója a hidrogén a nitrogén és az
oxigén is… Minimum elemekből… egy végtelen világ épülhet fel (a variációk, kombinációk
megszámlálhatatlan végtelene).
A sokszínű jelenségek minél alapvetőbbek, annál univerzálisabbak is egyben (például
fénysebesség, töltésmegmaradás, bariontöltés, színmegmaradás, paritásmegmaradás, izospíninvariancia, energiamegmaradások, Pauli-elv, Planck-állandó, gravitáció stb.). A magyar
népművészet szép, szimbolikus képnyelvén szólva az életfa, mely egyetlen ágából, egyre
nagyobb számú oldalelágazással, levelekkel, indákkal, virágokkal gazdagodik, jelenti -minden
redukcionizmus nélkül- a világ monisztikus, de legalább kevés, jól definiálható törvény által
való kormányzottságát. Sőt, olyan törvények létét, amelyek önmagukat módosítják, vagy
megengedik új törvények létrejöttét. A művészet, így az improvizáció is mindig törvények,
fizikai, akusztikus, pszichomotoros, esztétikai törvények, olykor kliésk, elvárások, alapminták
és az improvizatőr személyiségének törvényszerűségei által vezetve (tehát determinálva, ÉS
lehetővé téve is) történik. Ám az improvizáció (és művészet, de mi nem?) nem csupán e
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törvények fenoménje, több annál: a lehetőségek, pontosabban a fentebb említett törvények
által megengedett lehetőségek játéka is.
Már régen nem játszunk, s egész életünk; puszta sémakövetés. Még az imáink, a gyógyszeres
terápiáink is készen kapott sémák, „protokollok” kizárva minden játékot és kreativitást
(ingentium). Johann Bernoulli sírkövére vésette: „eadem mutata resurgo”, azaz: mégha
megváltozva is, még ha ezer alakban (felszín, tünet), mégis; önmagam (az eredeti) támadok fel.
Ha valaki Münsterben jár, s e sírfeliraton megakad pillantása, és értelmében is megtapad e
mondat jelentése, megvilágosodhat előtte: a világban megmutatkozó azonosság is, a változás is
illúzió. A változás alapja azt lehetővé tevő nem változó (törvény, princípium, alapelv). Minden
szín és hang ugyan az, még a szagok is: a receptorokban „tudatosuló” hullámtermészet,
interferencia, elnyelt (absorptio) frekvencia –visszavert frekvencia, stb. A törvény mozog.
Mint a víz (Thalész, Arkhimédész, égi vizek: Védák, Jézus). Ezen azt kell értenünk, hogy a
világ él, nincs benne abszolút mozdulatlanság, tökéletes szimmetria, mert az maga a halál. A
nagy szimmetriák világalkotó vázrendszeréhez mindig kis aszimmetriák kapcsolódnak valamely szabadságfokot megengedve. A variációk rügyei, lehetőségei. A kovamoszat
tökéletesnek látszó hexagonális gömbfelületében elrejtett „torz”, hat-, öt-, sőt, négy- és
háromszögek is megújulnak. Csak az aszimmetria (asszimetria) engedi meg a mozgást, kémiai
hasonlattal élve: a hártyával elválasztott folyadékterek csak akkor mozdulhatnak el egymás
irányába, ha potenciál-, ozmotikus-, turgornyomás-, sűrűség- (stb.) KÜLÖNBSÉG van kettejük
között.
Eltérő minőségek akkor maradhatnak fenn tartósan, ha gát, határfelszín, barrier (akadály:
potenciál-, kémiai-, sőt; ideológiai gát) izolálja őket. Ez érvényes az emberekre is, hisz tudati
barrier is van (ez a kognitív keret, netán fal). A világ alaptörvénye tehát ily módon van
mozgásban, a részletek sokfélék, noha a törvény ugyanaz. Ilyen értelemben
monomániásokként éljük életünket; újrajátsszuk, variáljuk, ragozzuk, tropizáljuk az élet
alaptörvényeit. Teológiai szempontból a képlet az, hogy a teremtés kész. Nem szabad hozzá
teremteni, az szentségtörés volna. Minek is újra-alkotni? A művészet dolga a már meglévő
díszítése – felidézése. Átélhető (= érzékiség, aiszthézis) alakban való megjelenítése.
A művészet azért ennyire fontos, mivel benne (is) ott találjuk a menzúrát, létünk mértékét, akár
etikai értelemben is, az Eredetet. Amíg csak ismétlünk, újrajátszunk, úgy érezzük, életünk nem a
miénk, sémák és elvárások teljesítői vagyunk. Ha már „ragozok” egy törvényt, azzal jelentést
módosítok, ha tropizálok = beletoldok valami sajátosat, újat adok hozzá. De hát nem ilyen-e
az élet? Olyan szöveg, program, melynek nemcsak olvasója, de szereplője, majd... szerzője
(szabadság) is lehetek/ vagyok egyben! A saját szövegnek az élet szövetébe toldása nem
nárcizmus, nem személyiségkultusz, nem öncél. LÉTMÓD. Egyenesen szükséglet, mert e nélkül
az élet, amit élek, nem az én életem. Mert mindenki önmaga; saját, csak rá jellemző
tulajdonságokkal, meghatározottságokkal és szükségletekkel. Az életnek nincs [eleve adott]
értelme [szabad akarat kérdésével, a felelősséggel kapcsolatban –ezek csak akkor lehetnek, ha van szabad
akarat – kreativitás is!!]
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Amiként a melizmatikus templomi ének alá plusz szótagokat (vallásos, bár nem liturgikus szöveget)
énekeltek, a dallamnak más(odik) jelentést adtak, illetve hangsúlyozták meglévő jelentését,
úgy: mi magunk adunk értelmet saját életünknek.
A „japán Veinemöinen”, Tan-szu, nem csak dalokat ad elő, hanem rögtönöz, Ibrahim ibn alMahdi herceg4 rendre eltér a szokásos mintáktól, túlságosan „újítón és idegenül” rögtönöz.
Genetikai, biológiai, szociokulturális, pszichológiai értelemben olyan, programozott létezők
vagyunk, akik majd… saját maguk is programozhatják önmaguk. A művészek, feltalálók, újítók,
tudósok alkotók, azok, akik megismétlik a teremtés misztériumát, tudniillik ők maguk is
teremtenek (emberi léptékkel). Whitehead mondta, hogy a teremtőerő a végső, a mindent
megelőző kategória. A bölcselet tükröződik Winnicottnál: a kreativitás a lét alapállapota. Úgy
húsz éve sejtem már, hogy a kreativitás nem elsődlegesen
lélektani probléma. Az
improvizáció [mintaismétlés, variált mintaismétlés] első
(univerzális) oka
önmagát
a világ rekurzivitása, maga a teremtő kreatív, mely
önhasonló módon teremti újjá, számtalan
variációban.
Ismétel... de kicsit másképp. Szeretnék látni két,
teljesen
Imádottam,
egyforma falevelet, újlenyomatot...
Jorge Luis Borges: Az Isten betűje
című
novellájában,
az Isten
betűjét
egy
tigris
mintájában
kereső rab mondja, hogy minden betű (rész) tartalmazza a
világot (azaz az
egészre vonatkozik). ◢ ◥ ◤
„Tigrist mondani annyi, mint minden tigrist említeni, amely ezt nemzette, a szarvasokat és a
teknőcöket, melyeket felfalt, a legelőket, melyek a szarvasokat táplálták, a földet, mely a
legelők anyja volt, az eget, mely világosságot adott a földnek.” Valóban, az isteni nyelvben
egy szó jelentésén túl a dolgok, s történések végtelen láncolatát is jelenti. Igazából nincs
improvizáció, mivel minden lehetséges adott, mint potencia. S a potenciák –a kvantumfizikai
szemléletben is- idővel (valamely p valószínűséggel) megvalósulnak. A valószínűségek
eloszlása már jóval egyenetlenebb, mint az Univerzális Potencia. Azonban örömteli, s öncélú
játék, felfedező kreativitás, és a játékra-kreativitásra jellemző önjutalmazó motiváció nélkül
nincs „törvényekkel való játszás”. De ez már pszichológiai aspektus.

Mindenki önmaga létét rögtönzi, önmagát aktualizálja, jó esetben: újra fogalmazza.
Sorseseményeit hagyja megjelenni, vagy ezek ellenében eseményeket improvizál. Az élet, az
emberi sorsok önhasonlók (ösztön-, család-, mentálsors -vö. Szondi Lipót, transzgenerációs lelki
problémák), a műalkotások, a rendezőelemek is azok, az univerzum önhasonlóságából
adódóan. Pszichológiai oldalról szemlélve is érvényes, hogy életünk egésze genetikusan,
szociálisan, kulturálisan adott sémák, normák, minták szerinti improvizáció. A hatékony
személyiség egyik legfőbb jellemzője a gyors, pontos adaptáció, amelynek ismérvei a jó
helyzetfelismerés és döntés, a rugalmas (akadály esetén többmegoldásos, divergens, kreatív)
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Harún ar-Rasid, a bagdadi kalifátus kora és udvara. Harún ar-Rasid mostohatestvére, herceg, de: ekkor
zenésznek lenni gyakorlatilag rabszolgasors. Kezdetben énekesnők (qaina) énekeltek, s játszottak lanton,
egyben dallamokat jegyeztek meg. Később férfi (áláti) is lehetett zenész, az ókori görög-latin mintára,
„magasabb besorolású” rabszolgaként, azaz: cliens-ként működött.
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cselekvés képessége. Akik csak sémát ismételnek, felülértékelik a sémát magát: a (kapott)
sémában nincs jelen „ő maga”, a személyes szükséglet, az egyedi világlátás, a különös
minőség, a saját-ság.
Ezért adott helyzetben kifejezetten hátrányos, kellemetlen, akár káros is a túlzott konformitás.
Nem marad helye az igazi egyedi, egyéni-ségnek. (-Két, egyforma falevél??) Adott modellek,
sémák ismételgetése nem is lehet mindig mindenhol mindenkinek adekvát, hatékony, ez
perszeveráció: kóros megtapadás egy mintázatnál, sablonnál. (Pedagógusok, pszichológusok
óvakodjatok a konform emberré neveléstől!)
A delphoi jósda falának intő felirata: ismerd meg önmagad!, még ma is igaz (az önmegismerés
alapján fogod tudni sorsod, s ha az nem tetszik, változtasd meg magadat, így teremtve
alternatívát). Az egzisztenciálontológiai de: mentálhigiénés fontosságú: saját-lét a művészetben is
igaz. A José Ortega y Gasset által használt ensimismamiento (intus, belső, belülről vezérelt,
hiteles) terminus technicus paradox értelme: „légy önmagad!, tedd azt, amit akarsz!”. Vö.:
József attila „én sorosm belüről vezérel”! (A kreatív személy ún. autonómia szükséglete) Nem
lehet túl nagy a másoknak való megfelelés szociálpszichológiai kompromisszuma. Az
ensimismamiento fogalom létjogosultságának oka, hogy sok séma-ember azt sem tudja, kik is
valóban, mit akarnak, mit tehetnek, nincs belső önmaguk, tömegemberként a külvilág foglyai.
Alkotó nem lehet tömegember... A hatékony személyiség gazdag magatartásrepertoárral
rendelkezik, melyből rugalmasan választva képes hasonló helyzetekben is eltérő, differenciált
válaszadásra. Az improvizáció pszichológiai alapja a kreativitás, a rezonanciakészség, a
problémaérzékenység, az élménygazdagság s az ismeretek hatékony alkalmazása, a könnyedség
(jó memória) s „lehívástechnika”(a tudás alkalmazása). A művészet nem csak tudás (scientia),
hanem tevékenység (operatio) is –ennek csúcsa a hangszerjátékos esetében az írott és rögtönzött
zenemű. (rugalmasság az adott zenemű részében-részleteiben!)
A kreativitást a pszichológia hat alosztályban differenciálja, azonban ezek mindegyike
tartalmazza a négy legfontosabb személyiségvonást, melyek legtöbbször (bár eltérő
mértékben) fejleszthetők. Ezek (Guilford és Torrance nyomán) a következők: originalitás:
vagyis a személyiség egyéniség volta, a saját „arc”, stílus, egyéni kezdeményezés, iniciatíva,
problémaorientáltság, tetejébe: az a tulajdonság, hogy ott is talál érdekeset, ahol más nem. A
flexibilitás azt a fajta találékonyságot jelenti, hogy a személy több megoldást is talál a
problémára, modelleket vagy egyenesen új sémát alakít ki, gondolkodása hajlékony, sok
nézőpontváltással, transzferrel, részterület egy elemének más területre való átvitelével
„dolgozik”.
Az elaboráció: a műveleti finomság, a részletek kimunkáltsága, a konstruktivitás, a
kidolgozottság, a formai minőség magas színvonala. A fluencia: ötletgazdagság, a
megoldások, az ötletek könnyedsége, de bősége is, a problémamegoldó szakaszok és a kész
sémák könnyed váltogatása, alkalmazása. Az alkotás könnyed, még akkor is, ha valaki sokat
„kotlik” (latencia) művén, ezerszer átjavítja, vagy mint például Beethoven, a lehető legjobb
dallamfordulatot keresve sokszor leragasztja partitúrájának egy-egy ütemét, felülírva a
kevésbé jó megoldást, mert a mű szinte kifolyik az alkotó tollából. Mindemellett az alkotó
elakadhat, félreteheti a művet, vagy tartósan eltöprenghet egy részleten. Az imént említett
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jellemzők azonban minden alkotó egész személyiségébe ágyazottak, így az egyes alkotási
módok nagyszámú variációja lehetséges.
Mindannyian rendelkezünk valamilyen alkotástípussal, s nem kell zseninek, sőt még művésznek
sem lennünk ahhoz, hogy alkossunk. Szerintem a gyermek úgy 4-5 évesen még kreatív. -Mi lesz
aztán? Ki veszi el tőle ártatlan kreativitását?
Az alkotás speciális gondolkodásmód, gyakran kötődik a jobb agyféltekéhez. Sőt, az alkotó
folyamatokban, sajátos idegpályákon sajátos kommunikáció zajlik a két félteke között. A két
félteke funkcionálisan aszimmetrikus, s az őket összekötő corpus callosum nem az egyetlen
kapocs kettejük között. A jobb féltekére az intuíció, a képi, egészleges, ösztönös s emocionális
működés jellemző, és az úgynevezett divergens gondolkodás. Ez utóbbira jellemző, hogy
szimultán több szálon fut, több megoldást tart helyesnek, s több megoldást is tart tartósan
evidenciában, jól s sokféleképp képes több elem asszociációjára. Ez azonban korántsem
minden. A „három lebeny vidéke” (a parietális-, occipitális-, temporális5 agyi lebenyek
határfelszíneinek találkozása) s a testvázlat (motoros kéregrész) s gazdag integrációs [befelé]
kapcsolatok, és [kifelé] projektív (más agyi részre kivetülő) pályák, ezen felül: a homloklebeny
fogalomalkotó, időszervező s szociális funkciói is igen fontosak. Különösen az ismeretlen
helyzetben való tájékozódás (mint amilyen az improvizáció feladathelyzete) esetén, mert ezek
együtt végzik az adaptációt. Például: egy páratlan metrumú, pontozott ritmusú, szomorú, fmoll, Händel stílusában rögtönözendő fúga, kvázi- feladathelyzet nagymértékű adaptációt és
a stílusismeret + a hangszerjáték aktualizációját kívánja. A pszichomotoros (virtuóz)
teljesítmény nem mindig fontos, igen sok alkotó az alkotást hamarabb hordja fejében, mint
kezeiben (szemeiben). Ráadásul a motoros képességek könnyebben fejleszthetők, mint az
intuitívek. Még az intellektuális képességeket sem fejlesztjük, pedig ez jobb volna, igaz, még
ez sem igazán fontos a művészi erőben, az iskolák, legfeljebb, ha a memoria-t trenírozzák. –
Üzenem a „tehetségfejlesztőknek”… Természetesen a kisagyi koordináció és a dinamikus
sztereotípiák, sőt; a pillanat törtrésze alatt előre látott: ideomotoros akciók (ecsetvonás, egy
sebes futam a zongorán, 3-4-5 szólam pillanatnyi, korrekt vezetése orgonán kezek, lábak,
tekintet, tapintás, előrelátás, a szólamok + ezek egymással együtt kiadott harmóniái; mint:
folyamatszervezés. S olyan folytonos mozgás, és előrejelzés (prae-dictio), ami; magában
hordja az ujjrend, a kar speciális, annak mindig tovagördíthető mozgását stb.) egyaránt
fontosak.
Az alkotó folyamat (kreativitás = teremtőerő, lat. ingenium, ingenita, fr. genie) részben
alkalmazó, részben tanulásos-újratanulásos folyamat, de mint képesség: mindenkivel született, s
sokunktól pedagógiailag elvett, deprivált (gátolt!, megfosztott) sajátság. Feldolgoz, kidolgoz
tudatalatti tartalmakat, megnevesít tabukat. Utat enged bizonyos feszültségnek, átalakító, pozitív
transzferhatással bír, újabb értelmezést, alternatív (refraiming –új keretbe ágyazást, újraértelmezés) reakciót tesz lehetővé. (Például az egyik bábjátékban a gyermek apja még megveri az
anyát egy konfliktus miatt, de egy későbbi rögtönzött szerepjáték során az agresszív, alacsony
szociábilitású gyermek már virággal engeszteli az apja szerepébe bújva az anyát -elaboráció),
5

fali: a felső koponyafal alatti agykéreg: testérzeti és mozgató agykéreg, occ.: látókéreg, temp.: halló és
térérzeti kéreg.
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ezért mind a pedagógiában, mind a pszichiátriában,
személyiségfejlesztésben óriási lehetőségei vannak-lennének.

egyszóval

a

(komplex)

Kiemelt fontosságú, hogy az alkotó tevékenység újszerű s folyamatos kommunikációt követel
meg mindkét agyféltekétől, ami ugrásszerűen fejleszti az egész személyiséget. Ha születésnapi
ünnepet improvizálunk, mert mondjuk fél órával azelőtt tudtuk meg ismerősünkről, hogy épp
ma van a születésnapja, számtalan megoldás kínálkozik aszerint, hogy kit ünneplünk, és hogy
mi magunk mennyire vagyunk ötletgazdagok. Egy üveg bor, egy szál gyertya, behúzott
függöny, egy parázsló füstölőrúd, vagy akár néhány léggömb, jól megválasztott zene, de akár
egy szelet kenyér, s egy csipet só, vagy az ajtóra kifüggesztett humoros rajz is kiváló. Nem
biztos, hogy a fehér damaszt abrosz s az ezüst étkészlet porcelán szalvétagyűrűvel s milliókba
kerülő ételekkel több melegséget, hangulatot áraszt. A kreativitás a főzésnél, udvarlásnál,
emberi kapcsolatoknál kezdődik, s nem a kiválasztottak privilégiuma, mert a tudatállapot a
lényeg, nem mindig a tetsző/ nem tetsző „produktum”. A kreativitás általános emberi vonás,
akkor is, ha ezt intézményeink törlik képességeink-készségeink sorából. Sajnos, iskoláink
többségében a puszta memoriter teljesítményt, a lojalitásból, tekintélytől való félelemből
fakadó üres normakövetést jutalmazzák. Gyakran várják el feleléskor, dolgozatíráskor a tanár
által készen nyújtott problémamegoldásokat. Ez aztán évek alatt a konvergens gondolkodásra,
s az originalitástól, kreativitástól való félelemre kondicionálja a gyerekeket. Mert a gyerek
meg akar felelni, ami a sémakövetést jelenti, meg a beléjük nevelt! félelmet, hogy a társadalmi
sémáktól eltérni nem szabad, vagy kiközösítéssel jár. A gyerek legjobb esetben is „élő
információbank” lesz, nem pedig az, aminek lennie kellene, autonóm, önmaga életének
értelmet adó hatékony, differenciált személyiség. Nagy különbség valamiről tudni, és valamit
megtenni tudni (a tudás alkalmazása)! A világban, s így Magyarországon is sok a
fantomintézmény. Az ilyen intézmények valamikori képzési célja régen a
felismerhetetlenségig kopott; csupán önmaga létét tünteti fel jogosultnak. Miközben
sablonnövendékeket kontraszelektál, felvételi vizsga címén, s bocsát ki sablonművészeket,
sablonépítészeket, sablontanárokat, akik majd szintúgy kontraszelektálnak saját
hatókörükben, a sort a végtelenségig folytatva. A kreativitás tehát pozitív személyiségvonás,
de hátrányos megnyilvánulás. A modellkövetést jutalmazzák, azon a magas pszichológiai
áron, hogy a konformitás is, a tekintélyfélelem is, akadályozza a pszichés integrációt, a
személyiség szüntelen önmegújító, dinamikus tendenciáit. Életünk során sokféle, gyakran
ellentétes hatás ér bennünket. Az ember élete így folyamatos feldolgozást, beépítést,
integrációt igényel. Egy nagy egyesítési kísérlet ez, hogy személyiségünk egészlegességét (és
nem változatlanságát!) tudjuk megőrizni, az élet árapályának erői közepette.
Ne feledjük, a kreativitás az alkotó emberre vonatkozik általában, de ami a leglényegesebb:
humán szerzemény, humánspecifikus. Az ember „evolúciós fegyvere” az agya, a gondolkodó,
eszközkészítő, beszélő s ezért az állatvilágból kiemelő agya - mert karom, méregfog,
szívókorong, szárny stb. nem adatott neki (hiánylény). Ám nem csak az alkotó ember kreatív,
minden gyermek az volna, ha... nem járna iskolába. Miközben a maradandót kutatjuk, s
műanyag flakonjainkat gondosan megőrizzük a néhány ezer év múlva idelátogató más (de
nem idegen) civilizációbeli felfedezőknek, miközben konzerváljuk anyagba süllyedtségünket,
miközben reklámszövegekkel s termékismertetőkkel, kólás és mcDonald'sos papírokkal
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szórjuk tele utcáinkat, miközben pornóképekkel, árukat reklámozó „újsággal” piszkítjuk be a
papírt, s tesszük halhatatlanná a szupercelluloid és digitális filmeken megőrzött horrort és
krimit, addig ex improviso, azaz előkészületlenül, terv nélkül (de nem előzetes sémák)
improvizáljuk jövőtlen jövőnket.
Azt mondják, a zene a pillanat művészete -mert időbeni. Az improvizált zene különösen az. A
zenei improvizáció előkészületlen játékot, rögtönzést, előtanulmány, elő-gyakorlás nélküli; ex
abrupto, spontán, hirtelen játékot, a retorikában: felkészületlen, sine ira et studio = harag és
elfogultság6 nélküli beszédet/ felszólamlást jelentett. Esetleg néhány percnyi (hangszer
nélküli) felkészülési idő utáni zenei produkciót. A latin szó: improvisus előre nem láthatót
jelent. Előre nem látható? De hisz’ annyi sablon, minta, eposz, líra, rím, szonett és szonáta
ismétlődik... Az improvizáció „véletlen” zene lenne? Csupa újdonság? Vagy... előre nem
rögzített, új is, meg felismerhető benne a: zene, az előző, vagy ma divatos formák. Nem is kell
előre rögzíteni, mert a vers, a kép, a zene alapanyaga, alaptörvényei már az ősrobbanás után
10-6 másodpercben adottak voltak... –Újdonság, séma-variálás? Persze, mindkettő, de
legtöbbször nem annyira új, mint; nem rögzített, nem előre látható. Lényege szerint épp hogy
nem! Az improvizáció nem a véletlen műve, bár ilyennek szánt az ún. aleatorikus zene7, az
impro is teli van kicsi véletlenekkel; játék is a véletlennel, a most-tal. Sokkal inkább egy adott
zenei kor; élő, HANGZÓ GYAKORLATa, úzus. Szájhagyomány (vándortéma,
„sláger”), ismert cantus firmus (erős dallam-fődallam, kántus, eredetileg a
sokszólamú mű főszólama), beszéd, utcanyelv. Ismert stíluselemeken nyugvó
zenedarab, a kor, s a kortárs kifejezőeszköze, amit nem kell leírni, még kevésbé
megkomponálni, töprengeni rajta, mert napi gyakorlattá kristályosodott, s bizonyos
kifejezőeszközök (kadenciák, autentikus vagy plagális zárlatok, futamok,
bevezetők stb.) sztereotipizálódtak is. De... akkor az improvizáció csupán
mintakövetés és újraalkotás, s így... talán nem is kreatív cselekvés?Az improvizáció
nem volt különös, ritka jelenség, csak korunkban az, noha a dzsesszben szinte
kötelezően fordul elő - bár nem kötelezően jó színvonalon. Az alkalmazott zene
(musica sacra, m. applicata) eleinte rögtönzött volt, mindegy, hogy törzsi
művészetről van szó, a héber kantiláció, a szentírás recitálása (maszoréták utólag
adtak a [másslahangzóírás!] szöveghez kiejtési és éneklési jeleket: héb. táámim) a
görög recitálás és szónoklattan ún. ekfonetiaki jelei (harag, kérdés, feddés,
mondtavég, etc.), a pre-gregorián zene ún. Dasia jelek8 [ábra] nem tudnak pontosak lenni.
Balra egy kétszólamú orgánum9 (organum duplum), mellette a mai kottaírással.

=
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szó szerint: előtanulmány nélkül
véletlenszerű, de nem sztochasztikus. Alea iacta est, a dobókocka már el van hajítva – nem tudjuk mi
lesz? Nos, innen az elnevezés.
8 A vonalas rendszerben betűk jelzik, épp: melyik tetrachordban jár a dallam záróhangja (finális-a)?
9 Musica enchiriadis Bamberg, Staats-bibliothek
7
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Jóllehet, a szent szöveget szolgáló zene (musica ancilla theologiae –a zene [művészetek] az
egyház az istent szolgáló leánya[i]) egyre inkább már nem lehetne véletlenszerű – improvizált,
hisz’ a SZENT = ÖRÖK, megváltoztathatatlan! Innen az erőteljes törekvés, hogy e zene =
istennek fenntartott, emelkedett hang (Rig Véda!!!) nem annyira improvizált, mint fix, res
facta kézs, egyben maxima, tökéletes, lezárt mértce legyen. Legyen mindaz, ami szent, széles
cezúrával elválasztva attól, ami profán, vagy musica viva (világi, akár kocsmai zene). Az
iszlám addhan (kvázi-liturgia) maquām kultúrája már nem recitálása, hanem szilárd zenei
dallama van (miként nyugaton: initium, kezdet, a középrész kitartott hangja tenor, vagy tuba, s
a dallamvége a terminatio, finalis). A zenei improvizáció három típusát különböztetem meg.
Az I. egyik típus az alapmintákat felmutató, így mindenképpen adott stílushoz igazodó, más
által írt, kész zeneműben megjelenő úgynevezett autentikus (stílushű) rögtönzés, mint például
egy számozott basszus rögtönzése, egy recitativo (énekbeszéd) kísérete, egy barokk lassú tétel
gazdag díszítése. A korai többszólamúságban az ismert fődallam (vox principlais) felből, alla
mente (fejből) volt kísérve (vox organalis), mert elég merevek és egyértelműek voltak a
szabályok. A díszítésnek külön gyakorlata volt, hansgzhertől függően (Scarlatti, Lully,
Rameau). A Barokk nem túl szabályos10, és lehet szeszélyes-szabálytalan is, hisz’ a szerző
már autonóm, s autonóm zenedarabot ír (autonóm, mert sajátos törvényei vannak).
II. második csoportja az alapmintákon nyugvó (meghatározott forma-, hangnem-, ritmika-,
tánc-, metrumterv szerint előadandó) és feladott témára játszott, de a stíluselemeket kötelezően
alkalmazó kötött improvizáció. („hasonlítani Mozarthoz”). Óriási flexibitásra van szükség,
mert az adott követelményekhez (a versenyűhöz tartozó kadencia, a darab elé játszott
praeludium), s rugalmasság és megbízható stílusismeret nélkül ez nem működik.
A III. harmadik típus a kötetlen improvizáció, a mely a játékos saját, pillanatnyi (de nem
alaptalan, üres, nem tanulatlan) megnyilatkozásán alapul, lehet saját stílusú, de egy korábbi
kifejezésforma imitációja is. Az ember léte, hangulatokban adott. A heideggeri, in der Weltsein, a világban-benne-léte –re gondolok. Ez a lét hangoltsága (Stimmung), a létet
hangulatainkban éljük meg. A komplex hangulat: ahogy az ember találja magát a világban
(sich Befinden, Befindlichkeit)11, még mielőtt ezt artikulálná, akár beszédben, akár a
műalkotásban integrálva. A hangoltság inspiráló, s igen nagy fluenciának (ötletgazdagságnak
+ könnyedségnek) kell birtokában lennie annak, aki csak úgy szórni tudja az ötleteket.
A kötetlen (szabad) rögötnzés adott téma nélküli, vagy akár adott témán alapuló, az előadó
által „magának előírt”, autonóm, saját paradigmában mozgó, tematikusan kötött (= egy témát
feldolgozó) saját improvizáció. Maga a zenetörténet a bizonyítéka az improvizálás
gyakorlatának, sőt mi több, a zenetörténet az improvizálással kezdődött. Érdekes, hogy lesz az
eredendő kreativitásból anti-kreatív zenélési gyakorlat, ill. antikreatív zenepedagógia: a
közös újrafelfedezés és élménycentrikus tanítás helyett. Az improvizatív zenetörténeti hajnal
nem lehetett nme improvizatív, hiszen az emberi emlékezet korlátozott kapacitású,
10

Eredete: Jean Jaques Rousseau-tól, in: Diccionaire musique, 1768, a sok modulációs, kusza harmóniájú zene
szabálytalan (= beruecca, portugál gyöngy, ékkő szóból). De Németalföldön, talán Bach egész életében nem volt
használatos.
11
Martin Heidegger: Zein und Zeit, ill. részben, a Metafizika alapproblémái.
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csak rövid periódusok megjegyzésére alkalmas. Az ismételgetés, a hasznosság, a vágyott idol:
tetszéssé lesz, megerősít bizonyos formulákat, fordulatokat (tropus), melyek igen sokáig
csupán szájhagyomány által terjednek. (A megőrzésre külön specializálódott közösségi tagok
voltak. Pl. énekmondó, az Észak-arab világban muaddhin, müezzin, a világi énekesnő: quaina,
japán gésa, sószóin: ceremóniafelelős, etc.). A különböző, írásos kulturális emlékek, például
az 1000 körüli japán Sinto Mikogura Hoptu gyűjtemény (mely udvari költői szövegeket, de
neumaszerű dallamlejegyzéseket, ütőszólamokat, sőt; improvizált hangszer- és tánckíséretre is
utaló jeleket) tartalmaz. Hasonlóan fontos dokumentum az Aszuma Aszobi.
A gyűjtemény elsősorban vokális zenét tartalmaz, de tudjuk, improvizált, sőt, önálló
instrumentális bevezető is tartozott a kultikus szertartásokhoz.12 Ez esetben a dallam egészen
szabad lehetett, ugyanakkor fix hangnemi keretet adott, például a kagurabue fuvola, a hicsiriki
„oboa” vagy a wagon hangolása. Fontos kiemelni, hogy az adott kultuszhoz adott hangszer,
dallam és ritmuskarakter illett. A hangszerek hangolása, a sípok, húrok hangkészlete és
játékmódja valamennyire behatárolja az egyáltalán lehetséges hangzásokat! Indiában minden
zeneelméleti mű (Szváramelakalánidhi13) foglalkozik a sruti –val, az „indiai pythagórász” és
hangolás-elmélettel. De hiába, pl. a kithara hangolása (ősi14) dór-, fríg-, líd. De, hogy milyen
zenét adott, hisz’ az Apollón himnusznak, vagy Seikilosz sírfelirat dallamának min. 4
megoldása „van”. Az ógörög hangsorok mintájára hangolt orgonák elmélete mellet a
képzőművészet tanúskodik: a játékostól jobbra rövidülő sípok az ereszkedő görög
tetrachordok mintáját mutatják. Igen valószínű, hogy a víziorgonán (hydraulos), már több
modusz (genosz) létezett egyszerre. Első transzponáló hangszerként.15 Az ázsiai, vagy az
indiai, úgynevezett modális jellegű zenekultúrákban önálló improvizatív elemek, sőt, nagyobb
terjedelmű improvizatív műfajok élnek ma is.
Az indiai rága világosan elkülönült sémákat egyben részeket tartalmaz:
ÁLÁP (lassú bevezetés) ASZTHAJÉ (gyorsabb, kötetlen metrum, improvizált, de: alsó terachord)
ANTARA (még gyorsabb, impr. a felső tetrachordban) SZANCSARI (rögtönzés, kötött metrumban,

nagyon gyors, akár 3 oktávon át, vö.: gör.: dia paszón = a teljes hangterjedelemben) ABHOG (melodikus
visszaereszkedés, lassú, és lezárás-kadencia)

Kelet zenéje ugyanis túlnyomó részt egyszólamú (a gamelan, grúz többszólamúságot, és a
kínai ötfokúságra épülő dó pentaton polifóniát leszámítva). A legtipikusabb például a netori.
Ez kvázi behangolás, ráhangolódás, ujjgyakorlat, a tonalitás felzendítése, [India: vina, tambura,
szitár] hangulati alapozás, figyelemfelkeltés, afféle netori (Kelet) gör.: prooimion, introitus,
lat.: preludium [előhang, bevezető]. A Tao, a kínai univerzizmus, Kung-fu-ce vallási-udvari
gyakorlata is sok zenéléssel kapcsolatos irodalmat hagyott ránk.
12

Pl. a Konfuciánus szertartás: alapja a litofon= hangolt kő, ütős hangszerek: hangolt jáspiskő lapok: pjen-king.
A dallamot az agyag gömbfuvola, a hun és a harántfuvola (csi) játszotta. Vö.: A király bevonulása bukcina (antik
Róma), harsonák orgona, + üstdobok. Később a liturgiában az orgonán, s kóruson a pap bevonulása, füstölő,
trón… stb.
13
1600, a szerző, Rámamátja. A rágákat, a hangsorokat Indiában 22 srutira, apró egysége osztják fel. Az indiai
hétfokúság: thát.
14
Felülről lefelé: e-d-c-h,-a, d-c-h,-a, c-h,-a,-g, .
15 dr
Szigeti Kilián, in: Magyar Zene, 1975/ 4. Az aquimcumi (tehát nem minden hydraulos!) zenei problémái.
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Alexandriában külön „zenészek háza” és zeneiskola (a fáraó zenészei, ókor, memphiszi
zeneiskola) működtek, s ápolták az udvari szertartási hagyományokat. Ibrahim al-Mauszil18i
egyenesen zenei konzervatóriumot tartott fenn; itt képezte az udvar énekesnőit és férfi
hangszeres zenészeit. Nemcsak lejegyeztek dallamokat, pontosabban szövegek, kultikus
folyamatok részeként virágzott dallamokat, hanem ideológiai alapon kívánalmakat is
fogalmaztak meg, [a jó udvari/ templmi zene…] A tudott és kötelező előírások meg is követelték a
hangszerek, hangolások, dallamjárások megőrzését, újraalkotását, szigorú differenciálását musica applicata, alkalmazott zene. Ugyanakkor udvari költők, zenészek, táncosok elvárható,
elemi kötelessége is volt önálló alkotást improvizálni, vagy kvázi-improvizálni (fix, ismert
sémák) ill. ami lényegileg ugyanaz; komponálni. Persze Keleten, s különböző régióiban erős
formai-tematikai megkötések is voltak. Ezek a MINTÁK. Indiában a zenei táncgyűjtemény, a
Nástjasásztra, 12-13sz. Gītagōvinda költői gyűjteménye Krisna-mítosz epizódjait tartalmazza
verses formában (amit a magyar Weöress Sándor is fordított). A 15. sz. környékén ismert a
már kötött dalforma, a dhurpad. Japánban, Fudzsivara (udvari politikus, mecénás) is
lejegyeztette a kagura dalokat (megörökítés, mintába merevedés?). Zenei információ alig van
benne, de a költői formákat, így közvetve a zenélési gyakorlatot, a formatant megőrizte. A…
később keletkezett Mikagura Hompu másolata is ránk maradt (1332).
Ovidius, Horatius, Vergilius kora már örökül kapta a pantomímet és a táncot is. A metrumot
(ütemet) a fuvolás zenész a lábára erősített facipő (gör. krupezion, lat. scabillum) segített
betartani, hisz’ a mímust elragadhatta a saját mozdulatainak héve.19 A pantomímus mindent és
mindenkit (pantós) tud utánozni. Ők (archemímus-ok) ismerték az ősi, etruszk, kéz-abc –t . Ez
volt a cherioszophia, a „tenyér bölcsessége” – de ilyen volt Egyiptomban is a; cheironomia, a
nyugati kultúrában; neuma-i, a dallamvonal kézmozdulattal történő jelzése, neumák). Az
archemímuasok (miként i.e. III. sz, Kínában, Tang dinasztia, a bájátékok is:) temetéseken felidézék
az elhunyt életeseményeit, mozdulataikkal utánozták (gör. mimézis, lat. mímus) a halott
erényeit, avagy (eltúlzott mozdulatokkal) gúnyolták rossz tulajdonságait. Az ókori hellén
kultúrában az ünnepek, a szümposzionok tetőpontja a táncosok szereplése a komosz (tömeg,
felvonulás) volt. Ám régen még volt Gesamtkunstverk; összművészet. Zenével kísért verselés,
drámai cselekmény és tánc és tűzijáték ragadta ki a műélvezőt a hétköznapi tudatállapotból, s
szentelte meg az ünnepet = a Titán, a hős napját. A görögökről tudjuk, ők már öt éves kortól
jártak tánciskolába (peidotrib), valóban mozdulat-anyanyelvük volt a tánc (orchestica). A
művészet annyira fontos volt, hogy Periklész elrendelte, hogy a szegények számára olcsó
pénztárt (és olcsóbb olajbogyót, s kenyeret) biztosítsanak.
Itt most nem lehet több szót ejteni a táncról, ám a ZENE: LEVÁLASZTHATATLAN A TÁNCRÓl, az
énekelt versekről, sőt; a korabeli SZÍNHÁZI AKTUSRÓl is!
A görög temetési tánc (és metrum!!) a trenoi, amit mellülket verve jártak, lakomán a
komaszthati-t járták, a virágnyíláskor (vö.: Japán szakürá, cseresznyevirág ünnep, az olaszok
Maggi-májusünnepe és tánca,) Démétér istennőt dicsérő kidarisz-t táncolták a lányok.
18

Az arab Mátyás király, Harún ar-Rasid művészet, sőt a görög tudományt kedvelő udvara, állítólag a Kalifa
barátja is volt.
19
Ókori történetírók; Terrtullianus, Cicero, Püladész is írnak róla.
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Mindegy, hogyan hívták a MINTÁKat, bevett dallam és motívumkicseket: ricu, rio, makám,
tála [teljes ütem-sorozat, nem csak ritmusképletek visszatérése], rága, rheie, az izoritmikus motetta:
talea (ritmus téma) és color (állandó dallamképlet, a Japán: meri-kari) -ja, ostinato, ciklus,
periódus, alap, ground, tag, takszin, waszn, iká etc. A Japán gagaku; meghatározott
hangsorban (modusban) felhangzó ének. Ott akár több, egymás utáni kisszekund súrlódás s
lehet a díszítés miatt: meri-kari = color, trillo. A zenetudomány adekvátan jár el, ha
nomenklatúrákban differenciálja őket, ám jelen dolgozatunkban ez kevésbé fontos. (rondo,
gymel, kánon, tokkáta, fantázia, preludium etc.) Nézzünk néhány
MINTÁT: Indiában (az egyik) Bharata királytól származó,
úgynevezett Nátjasásztra, az ős hindu „Gesamtskunstwerk” a
tánc, zene, dráma. A Rig védában már konkrét esztétikai
kategóriák vannak; stílusokat, játékmódokat, karakterhősöket
nevez meg. A kinémákból, szigorú, egész testre kiterjedő
alapmozdulatokból, ezek rendszeréből, a táncábécéből (adavu,
gör.: cheiro-szophia) fejlődik a tála (vö.: az ars antiqua modális
ritmusaival, ritmusordók: az ábra a 6 alap ordót mutatja). És a
Japán No [Nogaku] színházban máig él.
Nem összetévesztendő a régi zene tálea (ritmus[kivágat])
szakaszával, ami a darab visszatérő alapja. A mudrák (tánc- és
testhelyzetek), a tízféle adavu s tizenkét variációs alosztályának analógiájára fejlődik
Nyugaton a tála, mely metrikai (s nem ritmikai) alapminták gyűjtőneve. Bizonyos adavunak
egy/több tála vonzata van. Ezek együtt tiramanák. Vegyük észre, a tánc tiramanája s a zene
tálája (folyton ismétlődő ritmusképlete) csak KERETE a zenének, melynek:
különböző alaphangsorai, s így hangkészletkombinációi vannak; ezeket rágáknak (színeknek,
eredetileg: királynő[k]nek) nevezzük.
A Rága ismerős kifejezés, hiszen a tonus, a hangsor, a skála, a genos, a modus zeneelméleti
terminusokra rímelnek rá. Ugyanilyen TÓNUSok: a pelog, szlendro, pate, gamelán, thai, a
„különös” 171, 4 centes nagyszekundos hangsor, de a félhangnélküli pentatónia (ún. Japán
ming ötfokúság20), s általában a variábilis (kromatikus, enharmonikus) pentatóniák mind-mind
MINTÁK. Nyugaton a musica ficta, a „kitalált” zene mintájára. Újszerű polifóniaként, de:
rögtönzött díszítésként is jött létre. Fiktív, mert a korábban a „természetes” hexakordok
hangkészletétől elütő, hexakord-idegen félhangokat (♯diéziseket21, vö.: meri-kari!) tartalmazó
újszerű hangkészletek is megjelentek. (pl. Gesualdo kromatikája) Indonézia, Jáva, Thaiföld
hangsorai, ilyen hangkészletet mutató hangszerei csak az európai fül számára különösek,
számukra a mi zsoltártónusaink, frígjeink s hipolídjeink lehettek furcsák. Arab: maqám
főhangsor és ennek változata az awaz (in: Szaffi ad-Din [Szafu ’d-Din] Kitáb al-adwar –
moduszai: c-ről: razs, d-ről bajati, esz-ről szikah).

20

Archaikus: dó re mi szó lá (kung sang kio csi jü) Ming: dó-re-fá-szó-lá
A hangkészletet, a hétfokúságot kiegészítő, többnyire felemelt hangok, Palestrinánál már 11 fokúság
van, dó-szó-ré-lá- mi-ti /ьta, fá/ ♯fi, ♯szi. Csak kivételesen: re/♯ri ami, a mi hangra oldódik. Vö.: az arab
Avicenna (ibn Szína): 12 fokú hangrendszerével
21
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Az arab lant zenében tipikus a: Zalzal-féle22, 355 cent értékű, sem nem dúr, sem nem moll:
semleges terces hangsor. Ami az indiai és arab világban ismert, ahol egyszerre több hangolás
ÉS apró hangközökre osztott hangsor IS (mākām, a mi: modus-, tonus-unk) él egymás mellett,
hasonló jogkörrel. Egyébiránt: itt még a legszorosabb kapcsolat az improvizált zene az írott
költészettel. A japán udvarban: szaibara, roéi, indiában: dhurpad.
Az indiai zene mellett kiemelt fontosságú az arab zenekultúra, ami oly sok agyonhallgatás
áldozata lett a fejlett Nyugaton. Al-Mamun apja, Harun ar-Rasid a Tudomány háza, afféle
kulturális levéltárat, a Bait al-hikma-t építettet (s nem plázázát). Al-Kindi Al-Mamun kalifa
titkára volt, ő írta a Kitáb riszára fi'lmadhkál ílá szinnáat al-musziki -t (Bevezetés a zene
művészetébe) című könyvet. Ismerjük a ritmusról és a hangok rendszeréről szóló írásait is.
Korai zeneelmélet!! Kiemelkedő jelentőségű a zseniális zenetudós, polihisztor, Al Farábi:
Nagy könyv a zenéről című művében, Platónhoz hasonlatosan ír a zenéről.23 A Nagy könyv
Zalzal, Ibrahim és Iszaq vitáját tárgyalja, pl. a különböző, „már kész = elfogadott” moduszoktónusok (genosz, más kiszsekund beosztású hangsor) használatát illetően. A kitáb al-agháni
(Abul Faradzstól) az énekek könyve; csak szöveges emléket hagytak ránk az arab (Bagdad)
udvari zenéről, ám kottát még nem. Az első, de nem egyértelműen megfejthető lejegyzett
dallam Szafi ad-Din zeneelmélettudós; Kitáb al-adwar című munkájában található, mely a
zenei moduszokról (makámok és alosztásaik, az awazokról) a hangsorok jelleméről-étoszáról
szól.
A XII. századig nincs megbízhatóan leírt zenei emlékünk az arab zenei életből, jóllehet
esztétikai, zeneelméleti traktátusok vaskos kötetei születtek ez idő tájt! A dallamokat görög
hatásra betűkkel, a ritmust számokkal jelölték, Nyugaton a (1) neumák, a kéz; a dallamvonalat
imitáló intései, (2) majd, az erre emlékeztető vonalak, pontok, vesszők, ferde vonalak, majd az
ún. ligatúrák „kottázták” le a kompozíciót. A színes kottavonal (3-4 vonalas rendszer) a nota
sensibilis-t, az érzékeny félhang helyét jelölte (dó és fá kulcs). A vázat, az alapot, így-úgy
leírták, s a többit kitalálták -a stílus keretein, az élő napi zenélés gyaorlatának megfelelően!!
Mert élt az orális hagyomány, a mester - tanítványi lánc. Cluny-i Odo egyesítette a
tetrachordokat egy egységes oktávrendszerben, alfától a pszi-ig, ám már oktávokként
visszatérő elnevezéssel. Ő vezette be a B -kvadrátumot (a szögletes b: „H”) és a B -molle-t is,
nekünk B hang, bár ez sokáig csak fakultatíve volt kiírva, minek is? Az élő hagyományban
úgy is elkerülték a fa-ti tritónuszt. Csak mi lettünk papírízűek, s szolgaina másolljuk és
lejátszunk mindent, ami írva van. Ám a barokk végéig a zene nem ortografikus, mást írunk –
mást ejtünk ki! A templomi organum sokszor párhuzamos, kvint-kvart-oktáv dallammozgást
jelentett. (diaphonia organica) Vagy a kísérő, „fekve maradó” szólamokat jelentett, de a
Chartres-i és a Fleury –i új organumban az ének (cantus, vox principlais) és az azt kísérő vox
organalis MÁR NEM csak párhuzamos, ott már ellenmozgás is lehetséges. (diaphonia basilica)
22

Manszur Zalzal ad-Dárib, elméleti szakember, nem énekel, de virtuóz lantjátékos. Tökéletesíteti az
eredeti (ud fariszi) perzsa lantot (ud as-sabut). Az al ̒ud semmitmondó, mert csak lantot jelent, de
akkoriban legalább 4-5 lantféle volt használatban. Ezen a hangszeren lett gyakorlat az ún. 22:27 arányú
semleges, zalazal terc.
23 Kitáb al-musziki al-kabir. Az arab nem használja a musziki (gör. mousziké –zene) kifejezést, ők a ghitá =
ének kifejezést használták (s minden más zenére is), de itt már tudományos értelemben jelenik meg az
átvett ’musziki’ kifejezés. Arisztotelészt fordít arabra, ill. a görög filozófiát és zeneelméletet közvetíti az
Arab világ felé!!
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Majd… egy hangra több, majd mind több (melimatikus) kísérőhang is juthat. Ellenpontozás
(contrapunct) születik. A cantus-ból tenor24 lesz, a vox organalisokból, a kitartott, hosszabb
hangok miatt, dis-cantus, ellen-éneklés, ellenpont válik (Saint Martial kódex). És ezen
ellenpont a komponista [relatív] felszabadulását jelentette, de a szabad, s disszonanciákban
gazdag rögtönzött ellenpontot is! Mivel nem lehet mindenre [pontosan] emlékezni, a
kezdetleges notáció (kottalejegyzés) még közel sem elégséges (nemhogy pontos), - a zenei
helyesírás még nem alakult ki (IX. sz.). Még nemezetekre jellemző a kottaírás, az ortográfia.
Teljesen más egy angol díszítés, és ízlés, mint a francia, vagy olasz, vagy németalföldi
csembaló zene díszítése, futamai, stb. Az arab maqám25 a perzsa dasztgah, szinte
lejegyezhetetlen, hisz’ eleve rögtönzött műfaj volt. Mégis: tipikus, sztereotíp fordulatai voltak.
A hangszeres takaszím épp oly szabad volt, mint a vokális lajáli26, igaz, később kötött ritmusú
részek ékelődtek bele.
A lajáli világi zene, de a templomi alleluja után (sequentia = következő, következmény)
énekelt sequentia (neuma) sokszor csak az alleluja a hangjára improvizált melizma, és fittyet
hány a szabályos orgánum (templomi párhuzamos ének, másképp: diaphonia) bevett
szabályaira (organum arteficialis). Időnként ugyan szöveget kap (prosa ad sequentia) de az
eredete a tropizálás a szabad díszítés, rögtönzés! Organumot nem is nehéz rögtönözni, mert
külön útmutatók27 voltak ennek kivitelezésére, a latin nyelv [discantus cum littera-szöveges ének]
szótagai (szillabus) vagy a zárlati (cauda) melizma (hajlítás) és a szólamok konszonancián
(oktáv, kvárt, kvint) eleve relatíve kevés szabadságfokot adtak. A klauzula [záradék] más, ott
egyes pilléreken találkoznak a szólamok, mely pillérek konszonanciák, s közben még kis terc,
sőt, nagyszekund párhuzamok is keletkeznek!
Gyakran találni lanttabulatúrás lejegyzést (a vízszintes vonalak a húrokat, a függőleges jelek a
húr érintését jelölik). Keleten a „rögzítést”, a szerzők melódiáit HIVATÁSSZERŰEN MEGJEGYZŐ
énekesnők (arab: quainá, vö.: a japán gésákkal, igricek és Minnesängerek, ioculatorok is!)
végezték. A lantlejegyzések nekünk: vajmi keveset segítenek, hisz egyidejűleg több náció,
sőt, egy országban, többféle rögzült lejegyzésmód is, hangköz is, használatban volt (pl. a
’kisebb’ kisszekund: limma = 90 Cent), ami zavarja az értelmezést. De a gyakorlat alapja az
orális hagyomány volt. Az arab zenét betűkkel (hangok) és számokkal (ritmus) próbálták
lejegyezni. A Córdobába emigrált arab lantos, Zirjáb már egy ötödik húrt is használ –bővülő
hangkészlet, változó zenélési gyakorlat, amit a kutatásunk során követni kell. Már csak azért
is, mert ami a nyugati zeneelméletnek (Pythagórász) a monochord, az a keleti zeneelméletnek
a lant, Kínában a mesterségesen alkotott lü rendszer és a lü: hangolósíp. Al-Farábi négy ujjra
már öt húrt kénytelen bevezetni –hangterjedelmi okokból (így a használt modusz ok mellett

Tenere = tartani, értsd, a hosszú, ’egyenes’ ének (cantus planus) dallamhangjait, a főszólamot, zsoltárt.
Ahol egészen a sokáig (13. sz. második fele) nincs, vagy ritkán van rövid értékű hang (semibrevis, minima,
semiminma,) avagy díszítés (tropus – cantus floridus, a virágos, = cifrázott ének).
25
A helyszín, ahol a kalifák előtt énekeltek.
26
Aminek még szövege, így rövid, hosszú szótagjai (ritmikai tagolás) sem volt. Ja leli, ja aini: éjszakám, szemeim
a melizmatikus „szöveg”. Vö.: a romungrók alom-alom a-lom gyakorlatával.
27
Montpellier traktátus, Milánó-i traktátus, Johannes Cotto: De arte musica [1100?] Saint Martial kódex és… az
egész, ún. Notre Dame iskola (kb. 1350-ig), Magnus liber organi.
24
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több elméleti modusz is lesz28, ez a második kitörés a hétfokúságból, az első a zalazal-terc
[wusztá] miatt volt). Nem is beszélve arról, hogy az arab s indiai[!] zenei kultúrkör; nem csak a
pithagóraszi hangfokokat, hanem az attól eltérő intervallumokat is ismeri, ezeknek pontos
lejegyzése pedig úgyszólván lehetetlen. Az arab fogástáblázat mellett bevezették a perzsát is,
így, kezdetben viszonylag pontosan lehetett jelölni a nem diatonikus hangközöket is. De… pl.
a kvárt osztása túl sok apró értékkel történt. A kicsiny hangértékek, ÉS a csúszások (vö.:
gregorián quilisma, glissando, portamento, az ógörög betűk fölé rótt jelek, stb.), az improvizált melizma,
Japánban a somió!, tabulatúrás lejegyzése túl bonyolult s pontatlan. De az élő gyakorlat nem
is követelte az abszolút egzaktságot. Az improvizatívből, majd a már beváltból lett a
tradicionális.
A meggyökeresedett, elfogadott, sőt; a kodifikált, elfogadott hangközhasználat, dallammenet
megőrződött. Később a kottaírás (menzurálnotáció) fejlődése során immár a kultúra
memóriabankjába kerülhetett. Majd új zene (musica ficta kitalált zene): új hangsorok és új formai
megoldások születtek. Az arab világban (de Indiában is) megtalálhatók a biztos ritmikai (iqā)
és metrikai (waszn), valamint a modális-dallami (māqām) minták, sőt, az improvizáció
virágzó gyakorlatának zenetudományi forrásai is. A zenei fejlődés (vagy inkább zenei
változás) a szöveges zenén keresztül követhető legvilágosabban. A virtuóz arab takaszim
instrumentális jellegű, de nem priméren az. Ismert énekelt melódiákat játszottak felékesítve,
élénkebb waszn metrumokban, de fordítva is igaz, igen virtuóz, melizmatikus vokális
improvizáció is élt a hangszeres mellett, a lajáli. Külön érdekesség, ahogy az arab költői
forma [vö.: strofikus szerkezet, a mi conductus-unk, strofikus ének, Machault: virelai] a mawwal frigyre
lép az improvizáció keretét biztosító makám-mal; vagy úgy, hogy a versre szabad dallami
rögtönzés (lajáli) történik, vagy úgy, hogy az énekelt szakaszok közé nem-tematikus, szabad
betoldás, ’tropus’: takaszim kerül. Ezzel, vagyis a virtuóz vokális tropizálással (bővítőbetoldó díszítéssel) Európában is találkozunk, allelujáknál (és az azt követő, egyre bővülő,
kidíszített sequentiálnál!!), jubilációknál. Európa-szerte elterjedt gyakorlat volt vokális
művek, ismert dalok hangszeres előadása, variálása, átírása, sőt egyenesen toccaták
improvizálása témájukra: ezt a gyakorlatot intavolációként29 ismerjük. Az intavoláció ([intabula, intabulatio] énekes tétel, kórusmű hangszeres intonálása) nem a billentyűs hangszerek
privilégiuma volt (lant család, consort = violaegyüttes), ám kétségtelen, a billentyűs hangszerek
tették népszerűvé, tökéletessé e műfajt. Még a három-négyszólamú madrigált is lehet violán,
gitáron (lanton), vagy az akkor népszerű viola da bastarda-n játszani, az akkordhangokat
nagyon gyorsan, ún. felbontva, futamszerűen játszani. Vagy
kis értékű hangokkal (diminuáltan, -greogorián előzménye a color és
a páros breviszek megjelenése) dallamokat cifrzáni, variálni (Dalla
Casa: Il vero modo di diminuir, 1584).
rögtönzött color, díszítés. Az alsó sor az adott dallam, a felső az alsó
dallam főhangjait tartalmazó díszítés:
28

vö.: az ógör. szisztéma teleion= a teljes, természetes hexachord rendszere, a zenei írásbeliség három-,
négyvonalas rendszere; + a változó helyű C-kulcsok, majd F kulcs, a fá vonala sárga, a dó vonala piros -Arezzoi
Guido, stb.),
29
in tabula = ami a menzurálnotációt, a kóruszenét: hangszeres tabulába; fogástáblázatba írta át (adaptáció,
parodizálás). Olasz formája az egybe írt: intavolazione. 1500 körül; Cabezón, Willaert, C. Merulo, G. Gabrieli.
Preludiumok, toccatta-k, fúgák, és fantáziák. (Önállósuló esztétikai formák, jóllehet „idegen eredetűek”.)
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A Kínában élő cseng-hez (szájorgona), hasonlóan, az éneket egy hangszer (fidula, portatív
orgona) in unisono kísérte, ám e második szólam már díszítettebb, variált formában. Ezt
szintén nem kellett lejegyezni, mert napi gyakorlat volt. A VI-X. századi zenei formák sok
kísérőszólamát ex capite, fejből, emlékezetből, vagy egész egyszerűen improvizálva
szólaltatták meg. A cantio super librum a (szólam)könyv felett: azaz nem a kottából énekelt
szólam a középkor élő gyakorlata volt. (Gergely pápa, liber usuale –a használatos
gregoriánkincs). A duplum (a második szólam, ang. mene), a triplum (harmadik szólam, ang.
treble) mint discantus (ellen-, kísérő szólam): tipikusan improvizációs természetű volt. A
gregorián zenei gyakorlat másik jellemző példája, az alleluják és sequentia-k előadásmódja.
Az „alleluja” énekeknél a kórusban az ’a’ hangzó marad csupán, de ez is, sőt maga a kórus
éneke is hamar eltűnik, s virtuóz „tropizálók gyönyörködtetik a híveket bravúros
improvizációjukkal” (fr. tirade ol. triata, trillo, ném. Zug). Csakhogy... a gregorián ének
ritmusát a latin szöveg adta, amit azért igen sokszor, a szöveg érthetőség rovására
improvizatív hajlításokkal (melizma vö.: a Japán sómió!) énekeltek. A XV. századtól többet
tudunk mind a ritmusról, mind a metrikai lüktetésről, sőt a metrikai változásról. Bár a tempó a
zenében mindig is hozzávetőleges volt, még olyan precíz „tálalásban” is, mint amilyen a
metronómszám megadása. De hogyan lehet zenét játszani oly korban, amikor nem létezik a
tempó pontos megadásának lehetősége?
Régen bioritmikus egységekben gondolkodtak, a tactus (az érintés időtartama: amíg a
kórusban, az énekes az előtte állót megérintette, majd karját kényelmesen a teste mellé
helyezte), a spiritus, azaz egy teljes lélegzet (inspiratio et exspiratio), a paian30, és egyéb
szomatikus (testi) ritmusok (például pulzus, lépés, a Pater noster szótagok kimondásához
szükséges idő stb.) adták az ütemet. A XV-XVI. század már ismeri, -bár még nem univerzális
jelentőséggel- s konzekvenciával használja a XIII. század nagy találmányát, az integer valor
notarum-ot, egy (választott) alapértékhez való konzekvens viszonyulást. A hangok
értékváltozását törtekben fejezték ki (2/1, 3/1, 3/2 stb.). A tempót nem a tempójelölés, hanem
a leírt hangértékek adták meg. Azért mondtuk mindezt, mert arra kell reflektálnunk, hogy nem
csak hogy nem tudunk pontosan mindent rekonstruálni a korábbi zeneműveket illetően (az ars
subtiliortól –késő francia kor31, már jó a helyzet), de ez fölösleges is abban az értelemben,
hogy az előadás is hozzávetőleges állandó változásban, kicsit mindig rögtönzésszerű
újraalkotás volt. Egyébiránt sokszor igenis fejlettebb a régi kottaírás, mert vele bonyolult
ritmika is jól leírható (állandósult ún. a hatféle ritmus ordó, ritmusrendek = alapminták
vannak, modális ritmusok). Az, hogy mi alábecsüljük, sokszor nem értjük, hibásan fordítjuk
le, nos, ez a mi hibánk.
-De hát rögtönzés-e, ami rögtönzés? Határozott nemet kell mondanunk. A rögtönzés
lehetősége, eleve a vázlatos kompozíció-lejegyzések azt a célt is szolgálták, hogy másképp,
élően is elő lehessen adni valamit. Az előadó is társszerző volt, merthogy sok előadó szerző IS
volt! Pl. improvizált fóburdon (ang. faburden fr. fauxbourdonne) és basszus.
30

A hagyomáyn szerint; a légzés és szívverés 1:4 aránya. Ennek a háromszorosa = hexameter. A légzés úgy
aránylik a szívveréshez –az ókori görögök szerint-, mint a mikrokozmosz a makrokozmoszhoz.
31
1400-as évek, A Francia Jó Füllöp, és a zeneszerző, Giles Binchois kora. Már kvartolákat és triolát-kvintolát le
tudnak kottázni, új kottajeleket alkalmaznak. A stílus is finomodik, Ursula Günters nyomán e korszakot (1370
utáni zenei sítlus.
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Nem egyszerűen a rögtönzés miatt, hanem nagyon is tudatosan, gondosan előkészülve olyan
alkalmakra, amikor direkt másképp kell/ lehet/ illik előadni egy adott zeneművet. És éltető
mozgásban újraalkotni a művet. A „kész dallam” egyes szakaszai eltérőek, majd az ének
visszatér a kodifikált dallamhoz, majd megint eltér, tehát foltokban (= cento, lat.) eltérni, nos,
ez is egyfajta rögtönzés. (patch-work – rhapto [varrok] + oidé, oidos [ének] rhapsodos32) Ugyanaz
a gregorián téma lehet mise introitus, halotti zene (missa, cantio, tractus, stb.), de akár
vigalmi ének is. Az ún. sine nomine misék nem azért névtelenek (sine nomine) mert nem
ismerjük a szerzőt, hanem, mert ekkor a szerző nem egy már eleve ismert világi, vagy
egyházi, gregorián dallamra komponálta a misét. Hanem, mert a még nem ismert = azaz a
szerző, saját dallamát vette alapul, arra mert írni komoly, templomi darabot (musica sacra). A
sine nomine misék az ébredő egyéniség, és a szabadságot kívánó kreativitás zenei jele!
Jegyezzük meg: a zene, miként mi is, civilizációnk is, ÉL, alakul, folyamatban van. Az ars
nováig (kb. XIII. sz.) nincs sok jelentősége, hogy ki a művek szerzője, a gondolat és zenei
szerkezet fontosabb, az szent zene, a musica mundana -ban (az égi harmóniákban = a csillag és
bolygóállások egyébként valós arányai, proprotio-i –ma a Bode-Titius törvény, régen pythagórászi
húrarányok) mint akinek fejében megszületik. A sortisatio (az alapdallamra történő

improvizáció) a super librum cantare (a [gregorián-] könyv feletti szabad) éneklés, és a res
facta (a megírt dolog) nem egymás ellentettjei. A komponisták alá sem írták a nevüket! Ez
arra utal, hogy kezdetben a kollektív (s egyházi, és az ars antiqua) zenei gyakorlata, egyházi
szabályzás (Ordines Romani, schola cantorum elvek), a kollektív esztétikai kontroll, és
kollektív zenei gyakorlat lejegyzői. Az írásbeliség úttörői (is, ars nova, új menzurálnotáció33, a
páros [imperfect] ütem forradalma, a hármas egység, [tempus prefectum] meghaladása) voltak a
zeneszerzők, sokszor költők is. Saját zenei szándékuk számára nem voltak elégségesek a
korábbi kottázási lehetőségek –és a szigorú egyházzenei gyakorlat.34 És politika. A Frank
birodalom növekvése során, IIIik Pippin pápa 754-ben betiltja a cantus gallica-t, kötelezővé
téve a cantilena romana használatát, stb.
A komponálás, a kompozíció, nemcsak egyéni intenció nyomán született, hanem erősen
szabályozva a közösségi szükséglet szerint. S ott vannak az előadók, a kamarazenakar, a
kórusok, akiknek már olvasni is kell(ene) e műveket, mert bizonyos polifón zene egyszerűen
nem lehet improvizatív (leszámítva az egyszerű tercelést, kánonozást és az organumok
improvizatív technikáját). A műélvező mecenatúra: már meg akarja őrizni, azt, ami nekik
különösen szép, vagy a templomi zenében kodifikált. A szerzők lassan szabadok akarnak
lenni az előírásoktól, légyen ez királyi udvar, vagy egyház. A Frank birodalom liturgikus
zenét (cantilena romana) kifejezetten exportálják, ehhez megint (zenei) írásbeliség kell.
Persze, az idők folyamán majd a szerzői eredetiség (originalitás), a az egyéni gondolat, az
eredetiség, az szerzősség és a szerzői öntudat, találékonyság (inventio) válik fontossá

32

Aki történetek elemeiből egy hosszabb, énekmondást „varr” (állít) össze. Foltvarrás –zenei és történelmi,
legendás, mitológiai motívumok egybe-szövése, össze-varrása.
33 menzúra = mérték, notatio = lejegyzés, pontok, feljegyzés, kottázás. Philippe de Vitry: Novus modus
notandi, Johannes de Muris: Libellus cantus mensurabilis, 1340
34 XXII. Pápa egyenesen megtiltja [1325] az ars nova újításait az egyházzenében alkalmazni –megkésett
vele. De hány ilyen rendelet, személyes vélemény, vagy közvélekedés volt!
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(zenében először: Johannes Tinctoris? 435-1511 írja alá műveit). Igen gazdag azoknak a
formáknak (rondo, alleluja-sequentia, strofikus szerkezet, stanza, énekelt versek, sőt,
regőlt „hírek” és hősköltemények) a száma, amelyek megengedik-megkívánják a rögtönzést,
vagy a részben improvizatív előadást. A ritmusosztinátók, rövidebb ciklusok, periódusok,
mondókák, dalocskák, siratóénekek, munkadalok, ceremóniákhoz, ünnepekhez kapcsolódó
énekek, recitálások, fix tonális centrumot („dó-t, vagy lá-t”) járnak körül, de szabadon
variálhatók.
A korabarokk énekelt zenéje még számos retorikai elemet hordoz, így sok zenész fejből
ismeri a fokozást (graduatio) az érvelést, ezek felsorolását (articulatio) vagy ezek ütköztetését,
heves érzelemkeltést (pathopoia), megfeddést (parrhészia) elég csak Downland, Purcell nevét
megemlíteni (s bizony a 15-16 sz. kórus műfaját, a madrigálokat is!). Bach, das
Musikalisches Opferje is a retorika szerint tagolt zene, érvel, meghat, tényeket sorol fel. A
zenei írás egyfajta vázlatos, rövidítés volt a folyamatos basszus, a generálbasszus basszus:
nem primitive, mint aminek látszik, az csak vázlatosan, sokszor csak számokkal lejegyzett
basszus; a számok az akkord szólamait jelzik, de nem a szólam előadását!!
Ha tényleg azt kellene játszani, ami a kottában van, a dallam mellé sokszor nem kellene
semmit sem játszani, mert a szoprán szólam alat gyakrant: semmi sincs! Az orgánum cantus
firmusa felett: semi sincs. A díszítendő-díszíthető hangjegyek felett: semi sincs, sokszor
elmarad a módosítójel, mert azt a gyakorlat szerint „érzik” a korabeli előadók. (Nem fonetikus
írás!) Az appoggiatura 80% -ban nem kiírt, az ismétlődő hangok közötti szünet, az új frázis
indítás megszűntetheti a módósító jelett (...).35 Joah Bates meséli36 hogy Händel az
oratoriumok áriáit és recitativóit cembalo-n kíséri (hannoveri koncertterem), de a kórust már
orgonán. A speciális áriákat orgonán kísérte, de nem harmóniákat játsztott, ellenponttal
improvizálva kísérte az énekest. Vannak ÍRÁSOS EMLÉKeink, agyagtáblák, az udvari-,
egyházzenei szertartás és illemtanok, ordinariumok, liturgiák és ceremóniakönyvek,
hangszermaradványok, de milyen fürge ritmusok s milyen hangmagasságok voltak játszhatók
azokon, milyen dallamkeretre alkalmas az aiol, a küthara, és hát... hány méter lehetett (=
természetes felhangok készlete) a félig elporladt római bukcina? Félig-meddig ismerjük az
egyiptomi kéz-kar jelzéseket (brachionomia – keironómia) tudjuk a frügiai síp
hangterjedelmét, de hogy mi szólalt meg a valóságban, s az hogyan, az csak például AlFarábi, Avicenna vagy Platón „ős-zeneterápiai”, „ősesztétikai”[ún. ethosz tanok] írásaiban,
leírásként maradt ránk.
A kotta – nem minden. Az ars antiqua = a Notre Dame iskola ligatúrái bizony nem
játszhatóak úgy, ahogyan az a kotta (notáció), amelyekben a kotta alakja (szárak, zázszlók,
stb.) jelzi a ritmust. A régi zene hangjegyírása -s ez még a barokk módosító jelekre, tempóra
és díszítésre is igaz-, kontextuális! A ligatúrában a patkó alakú (kvadrát) notáció esetén a
hangnak egy hangjegycsoportban való helye adja a ritmust, mert nem tudják még a szárakkal
jelezni a hang hosszúságát. Tehát az ugyan olyan formájú hang időértéke a
hangjegycsoportban elfoglat helyétől függ! A XVI-XVII. századból sok zenei írást
35
36

Joachim Quantz, Versuch, Berlin 1752, valamint; J.J. Rousseau, Diccionaire de musique, Paris, 1768
Sir George Macfarren –Musicl Assotiatioj jelentései, XII, 39 old. 1885
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örököltünk, amik azért nem ellentmondásmentesek. Lényegük, hogy a kotta nem mond el
mindent, hogy az előadó a régi zenében társszerző is egyben, nincs még az a kifejezett „zseni
kultusz”. Többféle stílus (olasz, német, francia zene) él egymás mellett.
A firenzei opera idején még sokszor üresen hagyják a folyamatos basszus, a continuo, vagy
akár a kísérő hangszerek fölött a kottasort; csinálják meg a szólamokat, akik épp, aktuálisan
színpadra viszik. –Miért? Mert nem volt állandó hangszerösszeállítású zenekar!! Sok a: vagy
kürtre, vagy altharsonára, oboára, vagy blockflőtére, írt szólam. Pl. Stamitz: „Négyszólamú
szimfóniák –fakultatív kürtszólamokkal. A kürtszólamok külön kaphatók.” Vagy ilyen írásos
emlékek: A darab [...] hatását fokozná a bőgők és üstdobok alkalmazása [...] aki ilyet óhajt
lépjen kapcsolatba Lallemand [J. F.Rebel, 1750?] operaházi kottamásolóval, stb. stb. A
hangszerelés nem állandó, és ez senkit nem zavar, mert megoldják! A színpadi zenében is sok
a klisészerű elem, a recitativo, az arioso, a tömeg turbája.
Az aria/ aire/ ayre is típus; az egyik az „ezt érzem” (reflektív, dictio) a másik „motivációs”
(actio), „na, most, hogy ezt megtudtam, megyek, és széjjelverem...” A XVI. század tipikus
olasz, improvizált műfaja, a commedia dell’ arte. Zsánerek (toposzok) és állandó karakterek
vannak, Pulcinella, a szobalány, Pantalone az úr, „akin gyakran röhögni kell”, Pinocchio/
Arleccino az esetlen. A szereposztás magja álllandó, de lehet bővíteni. Akár a későbbi Opera
buffa (vígopera) esetében. A SZITUÁCIÓK IS TIPIKUSAK, pl. féltékenység, szüziesség, vallásos
karakter, a tolvaj, a bíró, a megmentő hős, kivont karddal. Pont ettől rögtönözhetőek: a
zsarnokság, fösvénység, házasságszédelgés, stb. ALAPHELYZETei. Legtöbbször
helyzetkomikumok sorozata adja a humoros, harsány és időnként vaskos utcai komédiázást, a
voix de ville (vaudeville) -t; az „utca hangját”. Messze nem csak bábúkkal, hanem élő
színészekkel. Sőt, zenei kísérettel (fidula, duda, furulyák). És... az aktuális hírek betoldásaival,
olykor poltitikai állásfoglalásokkal, legtöbbször gúny formájában. A kifejezés és mozdulat (és
zenei vonatkozásaik!): összetartozott, és összetartozik! ALAPKARAKTERekről írás maradt ránk pl.
Hellászból: 2x3 lépés = dithirjambosz37, de ránk maradt: a harcba induló spártai férfiak tánca,
az embaterion-t anapesztusi ritmusban lépték (∪∪), Thürtatiosz költő verseire. A
szkhemátá ‘ethosz’ volt = a jellem, érzés. A forai volt = a cselekmény, mint; sematikus
ALAPELEMek lánca. Indiában ősrégi az istennek ajánlott kifinomult mozdulat és a tánc!!! Síva
Natarádzsa tánccal és dobütéssel [besűrűsödött téridő, szívdobbanás: elektron-antielektron
megsemmisülésének pulzusa] hívja életre a világot, a Mahabharátát, a Kathakali iskola táncolja. Itt
a kötött táncrend, a pillanatnyi rögtönzés és a megszilárduló mozdulatrendzser (BharatNatjam) még tettenérhető. Az európiai vásári komédia de, az udvari tánc (pl. Beauchamp:
Academie Royal de la Danse38) és tánczene is fontos tájékozódási pontunk, ami a formákat,
állandósuló-megszilárdult fordulatokat (tropus, topos, a táncban: attitude, pózok). Hála
Velence, Firenze, Mantova, sőt, Nápoly és Siena (1570!), Róma színházaiank, kezdetben a
firenzei Camerata-nak (Bardi gróf, első operák), ünnepi, zenével kísért felolvasások, szemioperák „forgatókönyvei” és udvari szertartáskönyvek, templomi passiójátékok [...] sok
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a di szótag az istenre utal, az istennek (Dionüszosz [Athén, Delphoi]) táncolt tánc.
írja: Lorrain, 1700, Maître de ballet privilege paris: Academia de la Musique et de la Danse (összefüggésben
Lully operabalettjével: Divertissement, és a Molière –féle cselekményes balettel: Ballet du comique)
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adattal szolgálnak a korabeli táncról, balettről –és a zeneélési gyakorlatról. És a kezdeti
táncírásról is. Az udvari zenén kívül a május-ünnep (Maggio) a vízkereszt (Befana,
epiphania), a karneváli maszkabál (Carnevale) szintén tánc és zenei alapmintákat: bőségesen
szolgáltat. A TÁNCZENE azért fontos támpont, mert a táncok fix karakterek. Ma is tudjuk mia
rock, a swing, a foxtrot, a keringő. Nos, a korabeli közönség nem közönség volt, hanem
közösség, a szegény utca emebre is tudta, mi az a passepied, a gaillarde, a polonaise, a
gavotte, a menuett, stb. A tánc sajátos metruma, páros-páratlan, ritmikája, karakterisztikája
(pl. daktilus, vagy anapesztus) azonnal felismerhetővé teszi a táncot magát. A keringő, vagy
atangó oly tipikus, hogy evidencia. Ma. De lehet, hogy még húsz év, majd az ismeretlenség
köde borul rá.
A letűnt századokból bőven akadnak táncírások „a mozdulat dallamvonalának lekottázása”.
Fabrizio Caroso da Sermontes (Párma, 1525-1606) táncelméleti könyvet írt. Vagy Antonio
Cornazano (1430-1484) bővíti a már ismert mozdulatokat39: passo punto = lábújhegyen való
lépés, salto diretto = helyből ugrás, versare entro = befelé fodulni, sgambatti = a lábak
összeütése, stb. De... a szólótánc, a virtuóz balett is ismeri az improvizatív betoldást,
variálást, amiről nincs táncírás, de erről számtalan udvari, lelkes, kortárs leírás szól. Zenekari
hangszerelés a mai fix, obligát hangszerkiosztás nem volt, de nem is lehetett állandó. Mert a
hercegségi udvarok (musica viva) és az egyházzene templomi zenéje (musica sacra) kórusai,
a mutáló fiúk, az alkalmi pénzszűke, a KOMPOZÍCIÓ MINT ELV, de többféle realizálási
kehetőség –ún. divergens probléma. SOK MEGOLDÁSA LEHETSÉGES! És... maga az élet nem
mindig tette lehetővé, és nem mindig igényelte nagyobb zenekar (több hangszerjátékos)
szervezését, és a pontos hangszerelést. A zenekari hangszerelés nem is lehet állandó, mert a
hercegségi udvarok (musica viva) és az egyházzene templomi zenéje (musica sacra) kórusai,
a mutáló fiúk, az alkalmi, vagy pénzszűke okán. Pl. Lodovico Viadana: concerti ecclesiastici,
kevés vokális szólamra és basso continuo [1602] kíséretre írt darabjai, amit, ha volt gambás,
vagy fafuvolás, gazdagíthatták az előadást. Ugyan akkor, Viadana a concerti ecclesiastici
előszavában túlzónak, így nem kívánatosnak tartja az elharapódzott énekesi önkényt; a
túldíszítést = kolorálást. Pont ez a bizonyítéke az énekesi díszítő betoldások (ol.: fioritura,
virágfüzér) gyakorlatának! A pénzszűke, ső, a pestisjárvány mniatti elhalálozás sem tette
lehetővé nagyobb zenekar (több hangszerjátékos) szervezését. Ám, minden Gloria-ban ott a
lehetőség trombiták és üstdobok hozzáadsására AKKOR IS, HA A PARTITURÁBAN NINCS
JELÖLVE!! (J.S. Bach) A gótika s a barokk, az ún. fakultatív hangszerelés kora. Joachim
Quantz, G. Ph. Telemann is hasonlót írt a triószonátája alá, amit François Cuoperin is
[troisième livre de pièces, Paris 1722]: „előadható két furulyán, vagy fuvolán, de oboán is, vagy két
hegedűn... a mindenkori játkosnak kell alkalmazkodnia a hangszere sajátosságai okán...”.
Igen, az előadás az épp elérhető hangszerjátékosok miatt, sőt; a kastély akusztikája folytán
improvizált; épp ettől jó. Már a XV. század ún. vokálpolifóniája, a hármashangzatok felé
nyitó misék és madrigálok (Dunstable, Dufay, des Prez, Lasso) a cappella tehát csak kórus40
darabjait igen is kísérhették hangszerek (furulyák, cinkek, kornettek, fidulák). Bár a Velencei
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Il libro dell’ Arte del Danzare, 1455. A Sfozák udvara, Ferrara.
Az elnevezés eredete az a la cappella sistina: a római szixtusi kápolna gyakorlata szerint (tehát kórus, vagy két
kórusos zenemű). DE: az esetek legalább felében ad libitum hanszgercsoport is kísérte a művet.
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Szent Márk templom gyakorlata többkórusos a cappella, de abban van hangszerkórus is41
amiket szintúgy nem írtak ki.
S aminő hangszerektől az a cappella stílusú darab nem veszítette el a karakterét. Visszhangos
teremben ne játsszunk ugyanúgy, ahogy otthon a pianínón... Mert a tér mindig a zenélés
része! Tehát a hol? függvényében az előadás ismé [részben] improvizált. Más a házimuzsika
(musica da camera) mint egy ünnepi előadás egy nagy, kiemelt helyen. Hangszeres átíráskor
(kiváló J.S. Bach, Vivaldi versenyművek orgonára adaptálása megújítása) maguk a szerzők
hagyták ránk olyan ATTITŰDÖT; MISZERINT A ZENE ELŐBBRE VALÓ A PUSZTA KOTTAFEJEKNÉL,
így a példánál maradva „Bach kevésbé volt tekintettel Vivaldira”. Johann Kuhnau a-mollból
D-dúrba moduláló orgonatokkátája42 mintát ad, hogy milyen is volt a tokkáták „szabadon
kezelése” és improvizatív jellege (Samuel Scheidt, Froberger etc. databjai is!). Maga Carl
Philipp Emanuel Bach írja, hogy: „jó ízléssel kísérjen, s gyakran térjen el a leírt szövegtől
[mert az legtöbbször a kompozíció vázlata csak] megváltoztathatjuk a [leírt] akkordokat, ha másokat
jobbnak ítélünk [valami okán]”.43 Az egész gótika a barokkig bezárólag improvizatív-adaptív
volt, sok-megoldású, így én jobb szeretem a divergens (pszichológiai szak-) kifejezést
használni. A kor szerzője nem jön zavarba, ha nincs furulya, fafuvola, harántfuvola, mert jó az
oboa is, nem baj, ha a trombita a görbekürtön szól, mert karaktere hasonló. Olyan ez, mint az
orgonadarab, a régi zene több jó regisztrációval (sípsorok keverésével) is előadható.
Divergens = sokmegoldásos. Az oboa, a viola (taille, ≈ viola, brácsa = tenorviola,
középszólam), a trombita szólam hiánya nem azt jelenti, hogy a kamarazenekari darabban
nem volt ilyen hangszer; ránézésre tudom (mint tanult zenész) melyik szólam karaktere a
trombitáé, mert akkor csak „natur trombiták” voltak (kromatikus hangok nélkül, ún.
természetes hangsorral) tipikus fordulatokkal. -Nincs fagott? -Ki játssza akkor a basszust? A
kor mély hangszerei a szordun, a barokk fagott, a basszusgamba. Megnevezés nélkül is:
magától értetődött. A mai fagott, de főleg az ún. Böhm fuvola, messze nem adja vissza a
barokk fafúvósok tipikus hangképét! Az ember ösztönpórázát elvesztve (Kant), mint
hiánylény, de szabad akaratú lény is. Bár maradhatna kis, partikulárus világában is. A
szabadság egyik “tünete” az artisztikus alkotás-építés. Az ember a művészet által újrafelfedezi
a Törvényt (Tao, Dharma, a Lét maga, a keresztény-ógörög lógosz, a szanszkrit: purusha =
tiszta gondolat). A zene a legalkalmasabb a létélményt; élményszerűségében megragadni, és
megőrizni. Az esztetizálás előtt a zene is, akár a nyelv, közös megegyezésen nyugszik, minták
(fordulat, tropus, téma-sujet) alkotásán (generáció), ismétlésén (repetíció, kontextusképzés,),
kiemelésén (elekció), törlésén (deléció), jelentésmódosításán (mutáció), eufemizáción,
formaszerveződésen, válogatáson, sőt, etalonná merevítésén (kodifikáció) stb. alapul. Na
persze, ahogy Hugo de Victoria (is) mondja, vannak, akik agunt de arte, írnak-reflektálnak a
művészetről. És vannak, akiket az esztétika, a vélekedés nem köt, kivéve persze a musica
applicata-t, az alkalmazott (pl. tánc, vagy templomi) zenét, akik: agunt per arte, azaz a
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Az ismertebb: Adreano Villaert, Psalmi pezzati, a zsoltár négy, és a térben különböző helyen felállított
kóruson tört szét. Amikor magam az Egri Főiskola Ének Tanszékének tanáraként az egri Bazilikában így
tartottam a szolfézs órát, a 4 manuálos nagyorgona mellett, megszólt a tanszékvezetőm. Hiába, aki az
„internacionalizmusra nevelés az énekórán” c. „munkájáért” (és ismeretsége) okán lett tanszékvezető, az még
csak nem is hallott a velencei iskoláról…
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in. Frische Klavierfrüchte, 1969
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Versusch, Berlin, 1753
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művészeten keresztül alkotnak. Korunk zenetanárai, zenészei, a jazz-t kivéve, idegenkednek
az improvizációtól. A kontraszelekciónak köszönhetően nagyon sok antikreatív ember neveli
a felnövekvő zenészeket. Magyarhoban akárki lehet tanár! Egyenesen önállótlanságra
tanítják a zenei növendékeket azzal, hogy a buta, tekintélytiszteletet követelő papírtól való
függésre kondicionálják a zenetanárok.
Tehát, nem problémamegoldásra. Mindig azt, ami a papíron van? Értelmező, elemző,
stílusfüggő előadás helyett. Holott a papíron nincs semmi. EGÉSZEN MOZARTIG A KOTTA NEM
MÁS, MINT ORTOGRÁFIA. Nem fonetikus, nem kiejtés szerinti írás, nem teljes, csak a
kompozíció (hozzávetőleges) váza. Sőt, a versenymű kadenciája mindig improvizált! Az ún.
paródia44 gyakorlat, a paródia-miskék (Josquin des Prez, Pierluigi da Palestrina, Adrean
Willaert, Orlando di Lasso) Bach parodizálási gyakorlata azt mutaja: van egy ismert dallam,
egy előre megírt dallam (cantus prius factus) amit több darabban –így többféle formában is is
feldolgoztak, átírtak, később... a romantikában parafrazeáltak. (Vö.: vándortémák és divatok,
cantus firmus technika). Vivaldi, Bach, Händel is számos darabja került a szerző által:
újrafdeldolgozásra (Händel g-moll furulya sonata témája felbukkan a Mesisásban, de egy
orgonaloncertjében is, ilyenből ezret lehet gyűjteni a barokkban). A parodizálás nem független
jelenség a rögötnzéstől, a korábbi “Missa super egy jólismert dallamra”. Olyan mise, ami egy
már ismert dallamot dolgoz fel, ami a tenorban hallható legtöbbször. Ezek sokszor egy
közismert témán (topos) alapultak, ám különös ötleteikkel, a változatossággal
gyönyörködtettek. A szerzői öntudat jele, amikor Missa sine nomine, azaz nem egy előző
tekintély dallamára készüla mise, pl. A szerző a fődallamot is saját maga, öntudatos
szerzőként találja ki. A „pástétom stílus (pastuccio)” is kvázi improvizatív, a népszerű
dallamok egybefüggő feldolgozása a quod libet. És ott van a szükségszerű átdolgozás is, mert
hegedűn, furulyán, dudán, de még tekerőlanton is játszották ugyan azt a pl. soprano dallamot.
A gótikus és barokk, rokokó kottaírás nem folyamatábra, miként az előadási processzusz
összes változóját részletesen megjelenítő romantikus zeneművek kottái (kb. Mahlertől
Bartókig, s azon túl meg, már a szerző egyéni grafikája –egyéni nyelve írja le a kompozíciót).
Az ilyen kotta, nem a mű szerkezetét adja, az eltűnik a kottagrafika mögött. Ez már az
előadás minden apró nüanszára is utasítást ad, az előadó már csak végrehajtó lesz, a kotta
pedig folyamatábra. A későgótika ún. ars subtilior –ja már elkezdte a pontosabb kottázást, de
amikor a zenei gyakorlat oly egyértelmű, a pontatlanság nem okoz gondot. Mozartig sok
szerző nem is akarja rögzíteni az előadás: EGYETLEN LEHETÉSGES MEGVALÓSULÁSát, mert egy
darabnak eleve több megoldása (divergens probléma), több lehetséges előadása van. Az
antikreatív magyar zenepedagógia azáltal, hogy csak a papírból való = [a tanár szerinti]
egyetlen lehetséges játékot forszírozza, egyben önmagát mentegeti, nem kell, hogy
gondolkodjon, kérdezzen, próbálgasson; a szerző mindent leírt. Na, így lehet a
divergens gondolkodást megölni. A jobb agyféltekés művészből, a divergens
gondokodásból csak-balféltekés ismétlőgépet gyártani! Ez kottapapír-fétis, egyben
hárító magatartás. A problémamegoldó, a divergens gondolkodást, és a kreativitást
hárítja. Ám a szerző sohasem tud mindent leírni
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A gör. para : oldalt, mellé + oidé : ének, mellé-énekelni, azaz: nem pontosan ugyan azt énekelni. Átformálni,
variálni, átalakítani, újra feldolgozni, adaptálni is.
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(Church-Turing elv+ egy darab: több mindent, végtelen sokat? is jelenhet). A
tökéletes, vagy nagyon jó daraboknak „muszáj” több mindent jelentenie: az
értelmezés tágassága adja azt a lehetőséget, hogy több korban több ember
„bemenetet” találjon a műhöz. A prima prattica (első zenei gyakorlat, kb. Monteverdiig,
utána kezdődik a második gyakorlat, a seconda prattica) szerzője egészen Mozartig!, eleve,
nem akar minden más zenei történés lehetőségét kizárni.
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Caccini, Monteverdi (monodikus stílus) basszus fölötti dallamait gyakorta, s nagy mértékben
kidíszítették, ismert, mennyire gazdagon díszítettek voltak az ún. da capao áriák visszatérő
részei a barokk operákban. No meg nem is lehet leírni azt... hogy elszakadt a violán a c-húr,
ezért improvizálok egy rövid átmenetet, mert a következő szakasz már g-húron játszható lesz,
hogy a huzat lefújta a zongoráról a negyedik lapot, de többet ér egy félperces rögtönzött
kadencia, mint megszakítani a zenei folyamatot, hogy áramkimaradás volt, nem lehet leírni,
hogy az orgonán beragadt a Gedackt 8ʼ regiszter, ugyan azt a művet most óriási teremben kell
játszani -de az akcidenciák (véletlenszerű elem, helyzet) ellenére, sőt; élve az akcidenciákkal:
ura vagyok a zenének, mint folyamatnak. Na és... a francia, vagy olasz orgonák? Utóbbiak
gyakran függesztett45 pedállal, ami engem nem kárpótol a csodásan végig kiépített Principalkar ellenére sem. A pédals à la française gyakran csak egy-másfél oktáv, vagy csak
(mozgalmas szólam játszására nem alkalmas) 15 cm-es pedálbillenytűzet.
A zene nem csak scientia ludorum, nem csupán a szórakoztatás művészete. SZELLEMI
ÉPÍTÉSZET. Az improvizáció mai, „komolyzenészi” elutasítása a halálfélelemmel is
kapcsolatban áll. Korunk az előre kiszámíthatóság illúziójában él. Zeneélvezete is CDhez, hangszalagokhoz és hang fáljokhoz kötött. Az ember fél az újtól, de ragaszkodik
a már ismerthez –múltban élő, „menekülő lények” (Heidegger46) vagyunk. A ma
embere nagyon hajlamos a das Man vilgágba menekülni, akarkivé válik (Heidegger),
mert... hős lenni nem tud. Ám a szabadság elvesztésének az ára (Ernst Fischer47) az
én elsűllyedése az akárkiben. Mindenkinek egyéni útja van, a művészi és technikai
kreativitástól függetlenül is. Mindeki útja nem biztos, hogy midenkinek jó. Az egyéni
utalkat nem lehet megúszni. A lét, a szellem, a saját-ság nem a nárcizmusban, vagy
az annak tartott egyéniség alkotni tudásában van, de nem is a zárkózottságban van,
hanem, amikor a valami megnyilvánul: szellemi lesz, működni kezd. A zeneszerző,
miként az Első Alkotó is: kiárad, megnyilvánul.
Ám... a zenei konzervek és a konzervatív Zeneakadémiák nagy veszélye, hogy elveszi az
ember rugalmasságát, egyszerűen hozzászokunk együttesek, egy-egy művész örök időkre
megfagyasztott zenei pillanataihoz. Örökösen, a vélt tökéleteset ismételjük. Újítás helyett
csupán ismételni... Az ismert, kedvenc művek szűk körében való mozgása észrevétlenül öli
meg a váratlan iránti, az újjal kapcsolatos érdeklődést. A média ebben nagyon bűndös.
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Nincsenek önálló sípsorai, a manuál billenytyűzetét húzza meg, így a pedálnak nincs önálló hangképe.
Martin heidegger, német egzisztencializmus
47
Szociálpszichológuas aki a konformitást kutatta
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A megismételhetőség az öröklét, a stabilitás, az állandóság illúzióját adja. De csak az éretlen
ember nem tudja elfogadni a változás, s önnön halálának tényét. Testünk mindenképp meghal,
ahogy az improvizáció is meghal, de tovább adja a játékot, a keresetlent, a pillanatot, az
elevent. Az impro’ a maga le nem kottázott voltával a mulandóság maga. Ám... csak a formák
változnak, e világon semi nem születik s nem hal meg: csak a formák születnek és halnak
meg. A formák (prakriti, anyag, matter, morfé - hülé) mögötti tiszta szellem (purusha,
principium, arkhé = ős-ok[ok]48) nem.
A formaalakítás mögöttes (anyagi) törvények is meghalnak, ha és amikor új anyagi (forma-)
Univerzum keletkezik, de e mögött még van valami, az: ami/aki van, s nem változik. Persze, a
filozófus Leszek Kolakovszki óta a modern filozófia a metafizikát folyton (kényszeresen?) ki
araja küszöbölni, de hát létezik a dolgok mögötti, túli: „meta” dimenzió is. Ami a díszítéseket
illeti, Bach táblázatot írt Friedemann fiának az ornamensekről, és ilyet készít, pl. François
Couperin is. Ám ezt ők maguk sem mindig a táblázat szerint alkalmazzák (kreatív
,,csapodárság”), illetve, pl. német zeneszerző olasz, vagy franciás stílusú szvitjében már a
stílusra jellemző ornamesre „áll át”. Tekintettel a barokk zene beszédszerűségre, érthető hogy
az angol a díszítést grace –nek, gráciának, bóknak, a francia pedig aggrements-nek,
kellemetesség(ek)nek mondja. Tehát a dísz a barokk beszédzene szerves része! Az
improvizáció ellenőrizhetetlen, változó színvonalú lehet. A gyakorlott improvizatőrnél is, de
ott egy színvonal alá (nálam, pl. akármikor megy 3 szólamú fúga, max. 4-5 #, b –ig). Jobb
napokon még „simán” tudok differneciálni Vivaldi, (Olasz) barokkot, vagy akár Angol
barokkot is, a rokokót elválasztva Monteverditől, vagy egy madrigal típusú textúrát
rögtönözni. Van kockázata, hisz a napi hangulattól, az adott diszpozíciótól is függ, minden
szakmai tudás mellett. Mint a kreativitás maga, az is jósolhatatlan. nem csak úgy, hogy nem
egyformán vagyunk jók benne, hanem, hogy abban mindig új elem less, mint egy eléggé
bonyolult, ún. nemlineráis, összeteett rendszerben, mert annyi minden hat egymásra, olyan
sok módon, hogy az ilyen rednszerben mindig megjelennek váratlan, új elemek! Ezt a
zenében is fel kell vállalni. Ráadásul:
a rögötnzés recepciós űrben zajlik, a befogadó nem, vagy alig ért hozzá, még ha
zenetanár is (papírja van róla). Kevesebb a hallgatóság ún. stílusismerete, mint pl. az
enyém. Mégis, ők ítélnek. Nincs gyakorlat, s szakmai tudás, nyitottság, ami értékelni
lenne képes a rögtönzést. Még nem mondtak róla zenekritikát. Még nincs recepció.
Scheibe49 zseniálisan jó előadónak nevezte Bachot, de a kompozícióit már dagályosnak ítélte.
Bach: Chromatische fantasia -ja is lejegyzett improvizáció, ami akkor túl súlyosnak és nyilván
újszerűen (kromatika!) hatott. Megelőzte a korát, pont, mint Liszt: Szürke felhő zongoraműve,
e művek a tonalitást már elhagyják (hangenm mélküliség), de ez előfordul már pl. Gesualdo
kromatikájában is (madrigalok)... magányos az, aki elhagyta korát (az a bizonyos recepciós
űr). No és, a rögtönzés, lényege szerint; megismételhetetlen.

48
49

Isten sem egy ok; a gör. arkhai ά͗ρξαι –nak nincs egyes száma.
Johann Adolph scheibe, Der critische Musicus –J. Birnbaum vita, de Sheibe egyetemi docens tekintélye győz.
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Szól... egy darabig, majd eltűnik. Music for a while.50 Nem lehet, nem nagyon kell megőrizni.
A természet sem akarja megőrizni az összes eltérő alakú levelet, furcsán elágazó ágacskát,
különös, barnásan vöröshasú unka békát.

MAGA A VILÁG KREATIVITÁSA MEGAMARAD, MÉGHA A FORMA SZÜNTELENÜL ÁTALAKUL IS. A
zene: lopott művészet. Még csak nem is a madaraktól lopott, hanem a természetből átvett
hangok művészete. A valaha analógiás mágia (esőhang [dzsideridu] és esőtánc) lassan plusz
jelentéssel bírt. A jelentéssel bíró zeneszavakból ma már véget nem érő regény íródik (vö.:
Rousseau, Dictionaire de la musique, Monteverdi stilo concitato, stile eroico, amoroso)...
Mikor az elrepülő rögtönzést CD-re vesszük, lassan fétissé válik: na, így kell jól rögtönözni...
Több jazz zenész kollegát ismerek, aki hangfelvételről akarja „megtanulni” mások,
sikerültebb improvizációit. De a másolás már agyélettani – pedagógiai pszichológiai szinten is
GÁTOLja a saját kialakítását. Emergens-innovatív szakasz („jönnek az újak”) és regulatív
szakaz (önszabályozó, illik ez ide?/!). Saját: ötletek, brainstorming, s a jobb megoldások
kiválogatása –mint egy Mozart zongora (hegedű) verseny candenze (kadencia, rögönzött záró
szakasz) esetén. Ilyen lenne a zenepedagógia, kreativitást gondozó potenciálja. Ami ma nincs.
A mindig előre kiszámítottat, előre megkonstruáltat, az ismert biztonságot szeretnénk.
Komfortzónánkban ragadva.
Van egy sejtető etimológiai álláspont, miszerint a múzsák, a zene (muzsika) szavunk
a kozmikus eredet, ősi harmónia őrzőiről, az emlékezőkről51 kapták a nevüket. Aki újat
akar, annak bátornak kell lennie, a biztonságot el kell hagynia, nem mindig a megértést,
elismerést óhajtania. Minden rögtönzőnek az eltűnő pillanatot, a halált, a váratlantbizonytalant kell vállalnia. A kreativitás jellemzője a: kiszámíthatatlan is. Emitt egy
másik etimológia bukkan fel, a múzsák: keresők 52 innen kapták a nevüket. Ám
konzervativizmus (a stílus megőrzése) és az új keresése is EGYSZERRE VAN JELEN az
alkotásban (ún. kreatív feszülstés: hagyomány, az ismert formák de egy-jét csipetnyi
originalitssal!), így a rögtönzésbnen is. A magnószalag, a CD megismétel mindent.
Így múlhat el az élő zene. A lényeg, a harmónia lehetősége megmarad, csak a formák
változnak. A zene maga az élet, lüktető elevenség (movimiento, változva állandó).
Az akadémikusság, a csak szakemberség pszichológiai oldalról érthető; kik, miért tartanak
távolságot a rögtönzéstől - akár lebecsülve az improvizációt: a merev, zárkózott, önállóságra
képtelen (sematizmus) “iskolás” zenetanárok, akik félnek az újtól, mert még nincs, nem is
lehet róla kész, zeneesztétikai kritika, recenzió. Ha dicséri, ha kritizálja, elárulhatja
dilettantizmusát, veszélybe kerülhet, ezért inkább hárít. Kottatanítók, nem zenetanárok! -Hát
nem az az egész zenélés értelme, hogy egyszer mindenki zenéljen, dalra fakadjon - a
szívében, mindenképp? Hát már nem akarjuk a szatorit, a hétköznapi kerékvágásból való
kizökkenést, a katarzist?

50

(utalok Purcell egy dalára)
μουσαι múszai –Isidorus –Skolasztikus esztétika
52
μάσανεĩν mászánein -Cassiodorus
51
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Már nem akarunk a zenével megváltozni, csak az érzékien szép hangzásokban
gyönyörködni? Nos, a kottatanítók a zene ek-sztatikus jellegét halláscsiklandozássá
szelídítik. A magasművészet nem esztétikai (aiszthézis = érzékelés-érzéki) hanem
egyben szellemi is, ahogy a gótikus templom nem építészet, hacsak, technikai
értelemben nem az; az kőből elmondott ima. Bach passiói biblikus-etikai-világnézeti
üzenetek, mégha csembalón, fafuvolán és violákon mondatott el... A sablonos
kottatanítók (kotta ≠ zene), akik bárhol megállják a helyüket, mert mimikrijükkel beolvadnak
az akárkik =sémakövetés, félelem) világába. Az önállótlanság, a szakmai inkompetencia a
kottába kapaszkodik. Nem akar, nem tud ZENÉT ÉRTELMEZNI. Vegyétek el a papírokat!
Szemfedők. –Egyenletes játék –metronóm szerint? A jeu inegal-ról (egyenetlen = életszerű)
stílusról mit sem hallva!
Érezni, hogy a gépies, a barokkban lehetetlen: a lombardiai (de ki nem írt) éleritmusnál, vagy
az egyszerű pontozott (nyújtott) ritmusnál (sokszor túlpontozás van!!! Bachnak nincs ideje,
vagy monotonia-tűrése 74 db harmincketted szünetet írni a szvitjeiben. Még... ha a karakter a
fúgában bújik is meg: (Wohltemperietes Klavier: II/ II D-dúr präludium und fuge)

François Couperin: L’art de toucher le clavecin 1716, vagy szerelemem, Marin Marais:
Pièces en trio, előszó, 1692, stb. stb.) A „sima” nyújtott ritmus, a francia stílusban mindig
(sempre) túlpontozott. Akor is, ha nem így van írva!!! -À propos suite. A francia stílus! Akkor
még a német (Bach szivtek!) és olasz barokkban is franciásan játsszuk!!! Georg Muffat (ha
jól emlékszem) négy nyelven írta le, mi az a szvit, és hogyan játsszák!! Mert ő volt az első
Németalföldi, aki Francia és Olasz formát is, műfajt is, stílust is írt (in: Zenekari szvitek,
Vorwort, 1695). A mai zeneiskolai tanárnak semmit nem mond a mozgalmas ballet, vagy a
lassú, kimérten feszes ouverture, vagy a prélude = symphonie, pedig ezek már önmagukban,
per sponte sua beszédesek. Vannak zenék, melyek a MŰVET (conceptio) rögzítik. De nem az
előadást! Tessék a kottapapír mögé nézni - és meglátni: az élet folyamat, élmény. Csupa
elevenség. A kotta nem mindig fonetikus, nem úgy ejtjük, ahogy írták.
Az alkotó nem illik akárhová, akárkikhez (das Man –Heidegger) mert úton van az
önmaga-levéshez. Másrészt az improvizáció a naprakész tudást is méri. AZ IGAZI
TUDÁS, AZ ALKALMAZOTT TUDÁS.
Nem igaz, hogy minden órára, beszélgetésre,
zongorakísérésre készülni kell. Az, aki mindig lelkiismeretesen készül, vagy szorong,
vagy ad naturam, belül, lelkileg készületlen - örökké elkészülhetetlen.
Mattheson, ha orgonistáról van szó, az Organistenproben (1719) című írásában egyenesen
követelménynek teszi meg az improvizálni tudást, ami az egész XVII. századra jellemző!
Händel orgonán rögtönöz a templomi oratóriumok szüneteiben, Bach az V. brandenburgi
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versenyében a kvázi improvizált continuo-ját növesztette csembalóversennyé. (A
zenetörténészek szerint ez egy nívós, lejegyzett rögtönzés.) Mozart d-moll zongora fantasiája,
Schubert Esz-dúr impromtue -je is tipikusan rögtönzésszerű. J. S. Bach maga is híres
rögtönző volt, nem csak komponista, meg orgonaszakértő.53 Amit azért írok, mert orgonát
(különböző, akár 40-50-60 sípsort) tesztelni kész, megírt DE: a IIik manuált, vagy a mixtura,
vagy a trompette regisztert épp nem használó darabbal nem lehet tesztelni. Muszáj
rögötnözve játszani! Csak utalok Bach: Zenei áldozatára. Ami Frigyes porosz királynak
játszott rögtönzésen alapul. Luis Marchanddal lett volna improvizációs versenye, de
Marchand mefutamodott. Ha pedig tudjuk Bachról, hogy nyilvánosan, s versenyszerűen
vállalta a rögtönzést, nincs felőle kétségünk, hogy maga a barokk:
az egyéniség előtérbe kerülése,
a művek előadója gyakran komponista is, így
természetesen társalkotó is. Az egyéniség a romantikában már a formai – esztétikai
kötlemektől mentességet is jelenti: ‘szabadság a művészetben, szabadság és liberalizmus a
társadalomban is’ –Hermani nyomán. A gótika improvizatőre még nem igényli, hogy műve
lejegyezve legyen (szerény), s a műre a neve is rá legyen írva. A korabarokk óta az
imporvizációval kapcsolatosan komoly attitűdváltást látunk (Monteverdi és a seconda prattica
kora). A Bach kéziratában föllelt; „d-moll toccata és fúga” (BWV 565) –szerintem- gamba
átirata orgonára, tipikus improvizált mű, s nem Bach szerzeménye. Illetve, a transcriptio
értelmbében, a barokk korban nincs még szerzői jog, az átíró, a más hangszerre átíró:
társszerző.
Bachnál azonban látunk egy fontosat, a kiírt, lejegyzett continuo szólamot, pl. a hegedű és
gamba szonátáinak ún. obligát csembaló szólamát illetően. Pont ez jelzi, hogy a rögtönzött
kíséret gyakorlat volt, de Bach ilyenkor nem akkordikus, hanem kontrapunktikus csembalót
képzelt el. Az obligát szólam tendencia, az alkotó intenciója egyre inkább érvényesülni akar,
az ‘ad libitum’ gyakorlatot hátra hagyva. Az egyébként kiváló fuvolista, második, porosz
Frigyes témájára (Tema regium) Bach több karakterű és többszólamú darabokat rögtönzött
(1747). Ennnek írásos kidolgozása a [das] Musikalische Opfer. „Habituálisan” tehát
rendzseresen rögtönzött a barokk, „fuvolás Paganini”: Jean Baptiste Nodo, valamint
Marchand, Vivaldi. Tanítványi legendák maradtak fenn a portugál Carlos Bager
orgonarögtönzéseiről. Feltehető, hogy a szigorú fúga elődje a ricercare (ricserkár)
kifejezetten improvizált volt, kivéve per se a téma szigorú visszatéréseit, ill. a téma szigorúan
imitált szakaszát (vö.: fuga sciolta). Diego Ortiz már egyenesen rögtönözni tanítja54 a
gambajátékost pl. négyszólamú madrigálokhoz. Mozart, Paganini, a rögtönzést
közönséghódító „attrakciónak szánta”, Chopin, no meg Liszt, Bartók is gyakran; improvizálva
alkot, Dohnányi megkjövetelte a hallgatóktól a ‘saját zenei’ ötleteket, hogy ne a zongorán
gépelő, gyorsíró kisasszonyok legyenek. Én olykor meglöktem a zongoristámi kezét, hogy
megállás nálkül folytassa a darabot saját betoldással is, mert ha hibéztak, a zenei növendékek
Mülhausen, az orgonaavatóra írt az Ein’ feste Burg is Unser Gott [Luther] korálfeldolgozást (BWV 208).
Számos, irodalmi adatból, közvetve lehet sejteni, tanácsait kikérték, hisz propagálta Werckmeister „új” [de:
Kínában a tökéletes temperálás már 1000 éve megoldották, újra felfedezte: Csu Cai-jü herceg, 1584] hangolás
típusait. (I-II-III, a 24 cent értékű, pythagóraszi komma mindegyik hangolásban máshol van „elrejtve”) Ill.
barátja, Gottfried Silbermann orgonaépítő munkáit elismerően ajánlotta.
54 (Traktátusa: Trattados de glosas... en la música de violones, Róma, 1553).
53
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még a koncerten is megálltak. A zene: folyik. mellé lehet ütni, de az ún. hagszerbiztonságot,
hogy bármi zavaró, vagy szokatlan történik, tudom, hol a hárfapedál, vagy a fuvolán a gisz
billenytű, nem jövök zavarba, nem esek ki a zenei processzuszvól (a folyamatból). A Chopin:
impromtues, aktus és forma is egyben (moment misicaux) s teszi ezt, mint valami
természetest. A közönség mindig élvezte a spontaneitást, a valódi játékot, a perc frissességét. Az
itt és most tesz élővé bennünket, ezt semmilyen CD nem adhatja meg! Mikor az
ember az élő pillanat részese, –ő maga is borzongva veszi észre, a zene sem arra jó
csak, hogy gépisesen ismételjünk! Kathy-Horvát Lajos a kiváló hegedűs, Szakcsi
Lakatos Béla a zseniális zongorista úgy improvizálnask együtt: hogy nem is látják
egymást, s komplett, kész darabok születnek a ‘most’ –ban. A Liszt tanívány s Liszt
közeli barátja, Dunkl Nepomuk Norbert (a Rózsavölgyi társtulajdonos, Dunkl
Nepomuk János fia) írt Liszt, a közönségnek tett, bravúros gesztusairól, a ráadások
rögtönzésekről55. A játék több lehetséges problémamegoldást mozgósít –egyazon
probléma, itt: zenei téma, forma kidolgozásakor. (Ún. divergens problémák, többmegoldásosság, elaborácó) A Magyar zenepedagógiában, a Zeneakadémián, (70-es
80-as évek) Lantos László, Tusa Ezsébet szuperintellignes éls mindenre nyitott
pedagógiája, Kistétényi Melinda orgonaimprovizációi éltették még egy darabig e
műfajt. Binder Károly a fiatalokat vezeti be a moment musicaux-ba, a pillanat
zenelésébe bevontó aktivitása és élő, kiváló jazz rögtönzése is szót érdemel. A műfaj
lassan ismét elhalt, csak akkor van gond, amikor bármilyen hangszeren a versenymű
végén kadenciát kéne improvizálni... De hát, ha valaki egyfajta anláis fixációban
[elengedés nehézsége és kényszeresség] nőt fel, hogy ragaszkodni kell, és mereven kell
ragaszkodni a tekintélyhez, meg mindenhez, ami le van írva, ide értve a nyilvánvaló
kottaelíráskat is, akkor már a kreatív erőket feltámasztani a személyiségben
lélektanilag késő. Bár a harmóniák adottak, a „skálák készen vannak”, a színek ott
ragyognak a virágok szirmain –de az adott, meglévő akusztikus, vizuális, téri, vagy
nyelvi törvények variálhatók, sőt, új szabályok teremthetők. A kozmosz törvényei
megengedik a változtatást, a fejlesztést, a szabálytalan folytatást, a játékot és újraalkotást.
Tehát a zene, az égi harmóniák (al Farábi, de különösen Inb Szina (= Avivenna, vagy
Averrhoes): ptolemaioszi-zenei világrendje, vö.: Mersenne, Boëthius), a pythagórászi
húr arányai alapján... a törvény kész, ám mégis a törvény által játszhatunk, szabadon.
Az adott, elrendezés, dispositio nem börtön, hanem: lehetőség. A játék lendületbe hoz.
A játék tágítja a mechanikus; biológiai és társadalmi programjainkat, sémáinkat. A
jobb agyfélteke segít tudatba hívni, szimbolikusan megjeleníteni a tudatelőttesben nem
hozzáférhető, traumatikus élményeket.
Az aktív zenész mindig önterápiát folytat, a művészek jobb féltekéiket
„masszírozzák”, érzelmeik vitalizálják az öregedő testet-lelket, ezáltal
immunrendszerüket, alkotókészségüket, szimbólumértő képességüket trenírozzák.

55

Dunkel Norbert: Milyen volt Liszt ferenc Budapest 1927?
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A gyakorolni nem szerető, mert kreatív: a monotóniát nehezen tűrő gyerek, vagy zeneterápiás kliens
motiválására és szórakozva fejlesztésére kiválóan alkalmas, a zenei, hangszeres rögtönzés. A vízuális
ANALÓGIÁk segítenek, mert kezdetben sok zenész is vízuális típus, az auditív típusú gyerek mindig
kevesebb.

MOZGÁS – GESZTUS – KÉP – HANGZÁs
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tükrözés – szimmetria

visszatérő szakaszok elaborációja:

12 éves gyerek: írásbeli rögtönzés: Variáció c hangra Variációs forma a “Sóhajok” is:

Az alábbiakban, nagyon tömören így foglalom össze a kreatív nevelés nélkülözhetetlen
ismérveit. Sajnos ma is aktuális, pedig én 1994-ben kezdetem. Akkor a „nem
tantárgycentrikus, élményközpontú nevelés” nevet adtam neki.

• A kreativitás fejlesztése, a kreativitásnak kedvező pedagógia klíma által valósulhat
meg. Itt fontos a játék, a játékos feladat, a felszabadult légkör, és a nagyobb, egy főre
jutó figyelem. A gyerek nagyfokú elfogadás (acceptance), és a gyerek ötleteinek nem
kritizálása!!! Kiemelt fontosságú a kapcsolati bizalom, ha nem tudunk kreatív lenni,
akkor egy lazább, de személyesebb, szeretteljesebb atmoszféra már magában segíti a
gyermek meglévő kreativitásának megnyilatkozását.

Alkotó jellegű „feladatot”, inkább: felfedezni valót kell a diáknak adni. Fontos az ún.
nyíltvégű feladat, a több megoldási lehetőséget adó (divergens) probléma.
Kiemelkedő jelentőségű maga a kreatív tanár, mint minta. Jó hatású a közös munka,
akár a tanárral megkomponált kadencia, kitalált diszítés. Fontos, hogy a növendék ne
versenyhelyzetben alkosson, mert az kizárja a félelemmentes állapotot. Fontos még az
elfogadás, hogy miden, még a kevésbé színvonalas megoldás is elfogadott. Minden
ötlet kiindulás lehet (brainstorming), majd a próbálgatás során szelektálódnak a jobb
ötletek. A felügyelet, és időkényszer biztosan kioltja a kreativitást. Miképp az
elvárható jutalom (mert akkor a motiváció külsővé válik), a túlzott kritika is.
o Az egyenlő résztvétel hangsúlyozza a tanuló fontosságát, hozzájárul (contributio) a
fogalkozás színességéhez, hangulatához és gazdagítja a műhelymunkát. Az egyenlő
részvételben a tanár nem lehet tekintély többé, baráti alkotótárs (kamarád,
camaraderie), aki egy kicsivel ügyesebb, mint a növendék, s néha tanácstalanságot
kell színlelnie, hogy ne irányítson (non-direktivitás).
Törekedni kell a konvergens és csak logikus gondolkodás háttérbe szorítását! Több
útvonalon, többféle eredményre kell bátorítani a ránk bízottakat. Ennek alapja a több,
értelmes választás lehetősége, amit a tanuló szabadon választhat!
Egy kis ideig térjünk még vissza (ritornello) a rögötnzés hétköznapi gyakorlatához.
Az angliai (?1430-1500) sight praxis a kontinensi, rögntönzött ellepont sajátos változata,
játéka a; fauxbourdon (fr.ejtéssel: fóburdon, az ang.: faburden,) technika. Az énekesek előtt
csak a lejegyzett, vagy le nem jegyzett, ismert melody vagy a discant = plainsong = a
koráldallam van. Ez akkor (cca: 1370 –ig) még a legalsó(!) szólam, s e fölé éneklik az
akkordot (a harmonizáló hangközt) a szólamban (accord in voice). Ezek a szabályos,
konszonáns hangközök (kvint-, kvárt-, oktáv, mozgásban: tercről-kvártra, kvártról-kvintre,
szextről- oktávra érkezés). De ez nem egy leírt, hanem belelátott [képzelt, rögtönzött] (in sight)
szólam. Rögtönzött, ám usus-ban, gyakorlatban is meglévő.
Isten nevet. Mert szabad, könnyed, belőle indul ki a világ (önhivatkozás, rekurzió,
kánon, Henkin mondat [ez a mondat saját magát írja], replikáció), így az számára
átlátható. A szubjektumból ered a világ. Az, amit már nem érez sajátjának az lesz
objektív. A gondolat, tett is (lógosz), a létezés aktivitás. A lét; ige is, nem csak főnév
(mint, létezés, létező). A rendszeres alkotói magatartás a tudatalattihoz való jutás
tréningje, folyamatos élményaktivizálás, feldolgozás. Apám (Frigyes Dunkel,
hegedűanár, volt zenekarigazgató) ismerte fel, hogy a monotóniát gyűlölve,
improvizálva skálázom, terc-skálázom. „Futamszerű” darabokat rögtönzök. Én...
semmire sem emlékezem. Nálam, az alkotókra jellemző alacsony monotónia-tűrés volt a
kreativitásom eredete. A századik ismétlés után Bachot, Mozartot sem úgy
folytattam, de „maradni akartam a stílus kereteiben”.
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Minden tanulás, intellektuális hatás előtt, már nagyon is, jobban is éreztem a régi zenét, mint a
saját, zeneiskolai zenetanáraim. Sőt, Pythgórasz hagolástú hangszert szerettem volna.
Ösztönösen (= a zenei kontextus felismerve: hová illik?) díszítettem, s jó díszítéseket
alkalmaztam. Magas sem tudom, de lenn tartottam a hangokat, ahogy a csembalón szokás, de
csak addig, amig harmóniailag indokolt volt. Hisz’ a csembalón nincs zengető (jobb)pedál,
mint a zongorán –innen e gyakorlat. Nem tudtam mit csinálok, csak elkezdtem megszeretni
Bachot és csembalózni a zongorán… Totál ösztönösen. A Cziffra György tanítvány Torma
Gabriella zongoratanárnőm (Miskolci Konzvervatórium, ’78) sem tudta, ahogy ő nevezett,
„csiszolatlan gyémántként”, ha csak nincs reinkarnáció, hogyan lehet a régi, s barokk zenét
ösztönösen, ily jól, gyerekként, „autentikusan megérezni”? Később... csak azért tartottam az
első csembaló-orgona-zongora koncertemet, még zenebűvészeti Főiskolai hallgatóként, mert
már fájt, ahogy Bachot játszottak! Különösen zongorán, amit Bach sose látott („igazi”
kiforrott Christofori formát, nem hogy írt volna rá) és csellót (óh, gambák!). Sem az állandó
vibrátó nem használta!, a mai vonó sem létezett! Magam, folyton a csembalós hangzást és
artikulációt kerestem a zongora mögött... Éreztem a barokk rubato (ki nem írt) tempóváltásait
(ahol más lett a zenei karakter), jó helyen, jól díszítettem. Az improvizációs
orgonakoncertjeim egy régi gyakorlatot kívánt megeleveníteni. Talán ettől vagyok hiteles,
játszom azt, amiről írok is.
A nem-tematikus improvizáció során senkinek nem kell megfelelni, mindenki önmaga
lehet. Alkotva élni, csak így érdemes! Hagyjátok játszani társaitokat! Nagyobb is a
kreatv személy ún. autonómia igénye.
Igen, a független emberek gyakrabban irigység (és az ún. nárcisztikus féltés) és
gyanakvás céltáblái. „Nem ellenőrizhető [a kreatív: nagyobb autonómia-igénye] emberek”,
még kevésbé manipulálhatók. A Bartók, Lajtha László s Dohnányi Ernő rovására
túlreprezentált Kodály (annak ellenére, hogy a szocialista realizmus zenésze volt)
sohe tiltotta a zenei improvizációt a szolfézs órákon. De elveszetett a magyar
zenepedagógiból a kreatív zeneélés is, a darabok többféle előadása, a több megoldás
játéka, és maga a rögtönzés is. A SAJÁT GONDOLAT BŰN LETT. S azok a tanárok, akik
követni sem tudják jól rögtönző növendékeiket, tiltják ezt, mert megjelenik az
önértékelésük sérülékenysége, az ún. nárcisztikus féltés, hogy ők ezt nem tudják. És
visszaeveznek a saját, tanári szerepükhöz és ahhoz a kompetencia területre, ahol ők
jók, így hárítva az önbecsülésük nárcisztikus sérülését. És a pedagógiai palettáról
eltűnik a rögtönzés. Én biológia órán is rögtönöztem a gyerekekkel, hogy növekszik a
csíra, (gugolásból fejlődtünk fákká, virággá), vagy két pulóverből vedlett az egyik
gyerek, mint a kígyó, vagy épp jelentett (szcéna) rögtönzötünk a Toldi éjszakájából.
A petróleium lámpa volt a hold, az úttörő nyakkendő a vér, két fiú a farkas…
Sajnos, minél jobban függünk környezetünktől, annál inkább infantilizálódunk,
veszítjül el a legbelsőbb és még kreatív: intus-unk. Márpedig az emberi élet értelme,
az adott szellemi potenciák kibontása –lenne. Az alkotás a bőség függvénye. Nincs
gátlás és félelem, megfelelési kényszer. Az ötletbőség nincs lefojtva. A kreativitás:
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energia-strukturálási, s elrendezési bőség. Másképp: oly sok minden, s oly sokféleképp
lehet még... Heidegger (német egzisztencializmus) szerint, kicsit más értelemben: a
műalkotás oka a bőség. A rögtönzés olyan, mint az írott kompozíció:
konzervatív,
ha a kor ismert, megőrzött esztétikai formáit használja,
újító, amennyiben
megújítja a régi formákat és műfajokat, vagy épp teljesen újszerű lehet. A rögtönzés
is, a műalkotás is; mono-mánia; TÖRVÉNYEK ALAPJÁN TÖRTÉNIK, MÉGIS: NAGY A
SZABADSÁGFOKA. Ám a művészet nem hajsampon, ablakmosó, textilöblítő, vagy
sportkocsi, nem muszáj újnak lenni. A kényszeres neofília a modern kor rögeszméje, s
a reklámok préselik agyunkba: Új! Mindenütt ezt látni. Mindehol ezt hipnotizálják
agyadba –miközben dalokat énekelnek mosóporokhoz és toalettkacsákhoz...
A művészetben régen az örök minta megőrzése volt a cél. (kodifikált hangsorok, rágák,
makámok). A formák az Eredeti Létállapotot, az isteni harmóniát voltak hivatva őrizni. Ezért a
mai létfeledésben felértékelődik az alkotó, a kitaláló, a feltaláló Én. A buddhizmus dharma56 -ja
örök (absolut, prursha, idea), de végtelen formában (māyā) nyilvánul meg –ezt azért a
művészet oldaláról is meg kell fontolni.
A jazzban is az alapmintára történik a rögtönzés, ami lehet ritmikai (középkori tálea) vagy
melodikus (makám, raga, color, dallam, téma), vagy csak harmóniai alapra történő (recercada,
pes; basso ostinato, pavanne, később: passacaglia-ciacone [chaconne]).
Az új, s az újat kitaláló ego, a romatika értelmében vet zseni, a ,,nagy egyéniség” lett
fontos (musica poetica –Németalföldön). Már terjedt is annak a tana57, hogyan lehet (a
nagyokhoz hasonlóan) magunknak (kántoroknak) is dallamot, edificatum-ot (zenei
építményt) fabrikálni. Hogy változatosságot, no meg hírnevet szerezzünk.58 A hírnév
öncélú keresése a művészet célt tévesztése. Hogy a nevünk, -a darabok általmegőrződjenek. Ez már nem a szent művészet kora, jóllehet, a musica poetica a
németalföldi, protestáns vidék (Luther, Sütz, Bach) sajátja. –Változatos? -Igaz, a
művészetben a változatos is méltányolandó. -Változatos? Még ezerszer játszott mű
esetén is, pont ettől lesz az előadás újszerű, s élvezetes. Már régóta ismert színmű,
vagy zenedarab új arca fedhető fel! Sok mű, -s ez is ún. divergens probléma- mindig többet
jelenthet, mint amit eredetileg jelentett, vagy, amit egy interpretáció megmutat
(hermeneutikai probléma is). Az alkotás összehangoló (harmonizáló) folyamat a
világról leszakadt Én és a Világ között. Ami majd újra-Egy lehet. Az alkotó a
teremtése-kreativitása által válik egyre függetlenebbé a környezettől. Ez
transzcendens (valamit meghaladó) mozzanat. Az alkotó egy idő után már nincs a
kút vizére utalva, ő maga a kút. A kút pedig minden szomjazónak kínálja vizét.
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alap, törvény, a nem változó, a létező világ alapja.
Pl. Joachim Burmeister: Musica Poetica, 1564, Lüneburg, és nem csak ő.
58 A zeneszerző célja a befejezett és hatásos mű [ciuis finis et opus consumatum et effectum] Nicolaus
Listenius, Musica, 1533, Wittenberg. Hozzá teszem, a zeneszerzőnek nem csak célja, hanem egyéni alkotási
kényszere van, nem tud nem alkotó módon létezni.
57
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Irodalom:

Kárpáti János: Kelet zenéje, Zeneműkiadó, Budapest, 1981
ezzel kapcsolatban: Dévényi Kinga-Iványi Tamás-Moukhtal Abdel: Arab nyelv
Körösi Csoma társaság, 1981

Thurston Dart: The Interpretation of Music, Musical Style in the Eighteenth Century, London, 1964
Howar M. Brown: A reneszánsz zenéje, Zeneműkiadó, Budapest, 1980 ford.: prof. Karasszon
Dezső

Worcester Töredék, London, 15. sz., kották – összehasonlító elemzések
Guillaume Dufay: Missa Sancti Iacobi –postcommunio urtext (facsimile) partitura
S a legfőbb: sok és sokféle régi zene élő játszása (a szólamkereszteződések okán: a 2 claviers) a
zenetanulás során és koncertjeim alkalmával. Mi több; ugyanazon kompozíció: 4-5 féle előadásban
való ismerete!

Vályi Rózsi: A táncművészet története, Zeneműkiadó, Budapest 1969
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a szerző, zeneművész, zeneszerző, grafológus, filozófus, zeneterapeuta tanított a Budapesti
Zeneművészeti Egyetemen, az Egri Eszterházy Egyetem Ének Tanszékén, a Debreceni Egyetem
Filozófia Intézetében esztétikát, zeneterápiát, filozófiát, zeneelméletet, zongorát, barokk
zenetörténetet, szolfézst. A kreatív éléményórákat már harminc évvel ezelőtt művelte, ami csak ma
lett elfogadott, divat. Nemzetközi koncertjein nagy sikerrel rögtönzött is, tehát amiről írt, az egyben
naprakész gyakorlati tudása is.

