
IMPROVIZÁCIÓ ÉS KOMPOZÍCIÓ 

Az improvizáció és a kompozíció, a rögtönzés és a mű olyan látszólagos 
ellentétpár a zenében, amelynek elemei egymás nélkül valójában mit sem 
érnek. A rögtönzés a formát, a szellemi alakzatot keresi, azzal él, azt élteti 
szabadon. A rendezett zene, a kompozíció viszont zörgő váz marad 
csupán, ha nem ad teret a lélek, az érzés vonulatának, a pillanatnak, mely 
megtölti a gyakorta remekbe sikerült vázat; vagyis a rögtönzés va-
lamilyen — éppen szükséges — mértékének és fokának. A kompozíció 
lényege éppen abban van, hogy az emberi tartás zenei megnyilatkozá-
sának lehető legjobb előre elkészített alkalmát kínálja; de mert végső so-
ron a pillanathoz is kötött, a végeredmény sohasem lesz ugyanaz, soha-
sem lesz egy a vázlatot, a kompozíciót létrehozó alkotói indulattal. 

Az improvizáció tehát mű: megtestesülés, a mű viszont spontaneitás: 
természetes jelenség kíván lenni, ami épp az improvizáció telje és sajátja. 
Az improvizáció: a szabad lehetőség ősi öröme, a teremtés ősgesztusa, a 
természet szerves élete. A kompozíció: a létezni küldött szerkezet, a ki-
merevített és végsőkig csiszolt pillanatok sora, az idő és az alkotó em-
lékműve, a sugalló szervetlen forma, váz, mely akkor él, ha mindig új 
látogatója akad, ha új és új szellemáldozat élteti. Az ész munkája az in-
dulaton, ahol mindig az ész, a szerkesztés, a konstrukció a domináns az 
érzés formát bűvölő szabad indulatával szemben, amelyben viszont minden 
ezen az eredendő felszabadultságon áll. 

Egyik a másikkal él, belőle táplálkozik, általa működik. Korok függvé-
nye, hogy mikor melyiknek nagyobb a szüksége és a szerepe. Az improvi-
záció mindig akkor „bukkan" elő a „feledésből" (gondoljunk arra, Bartókot 
hogy óvták tőle a tanárai!), amikor a lélek türelmetlen a zárt formával szem-
ben; amikor az ízlés és a művészi igazságérzet minden esztétikai kielégülést 
már végképp lehetetlennek érez benne — a szabad, látszólag kötetlen 
művészi megnyilatkozás bátorsága viszont mindezt drámaian megteszi. 

Ez a dráma gyakran épp a korábbi formák szétrombolása, újak reflex-
próbája és öröm-ízlelése, válasz, mely „idők" egymásutánját méri és tapo-
gatja. E drámában minden lehet, csak unalom nem, mert az érzékeknek a 
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megiramodott életet kell követniök. Muzsikusalkat kérdése persze az 
egész, no meg a felkészültségé, amellyel az ösztön képes elérni vagy 
meghaladni az alkotói tudatosság magaslatait. 

Ám azok, akik a kizárólagosság igényével pálcát törnek az egyik vagy a 

másik felett, talán fel sem fogják a kettő paradoxonát: a mű, ez a szellemkép, 

az „örökkévalóság" jegyében hogyan teszi meg építőkövévé, tárggyá, objek- 
tummá az általa befogott világot — az improvizáció pedig, a lélek és a szellem 

e másállapota, az örökkévalóság gyermekeként hogyan múlik el rögvest az 

élet, a lét igézetében; mert ez a tragikuma az, ami mindig is kellő hitelt, tá-
gas hátteret ad neki. A valóságban mindkettő a Hiány barbár és szent „fol-
tozóvargája" csak. Ámuldozó, önhitt elégedetlenek, akik úgy vélik, hogy 
egyedül csak ők tudják bevarrni, eltüntetni ezt a hiányt. Hiszen az egyetlen 
örök mindebben épp ez; a hiány mozgatja, vonzza, vezérli az egészet. 

Az ember ezt a hiányt legtöbbször többletnek, gyönyörű többletnek 
fogja fel. Az európai racionalizmus egész története Platóntól napjainkig s 
mind merevebben — így véli, és ezt kamatozza. Pedig többletnek volta-
képpen csak a hiány átérzésének a jellege és mértéke fogható fel, hiszen 
ahogyan növekedett az idők során a munkamegosztás, s ahogyan a ter-
mészeti ember mind erősebben társadalmilag kötött, művileg szabályozott 
emberré vált, úgy változott a hiány és a szükségesség felfogása is. Mind 
prakticistábbá vált a gondolat s racionálisabbá a zeneművészet is; a zene a 
remekművek korszakai után végül konstrukciós halottá, strukturált 
élettelenné, némává lett napjainkra, szoros összefüggésben a korral, 
melyben már csupán egy ellentétpár maradt: a differenciált kellemes és a 
differenciált kellemetlen, a látszatformák látszat-léte. 

Így tűntek el a legújabb kori európai műzenéből és a hétköznapokból 
azok a nyilvánvalóan egyszerű alakzatok, amelyek — mert emberi lépté-

kűek — minden zenei mozgás időbeni alapformái voltak és lesznek. Így 
fodrozódtak fel azok az egyszerű — de kódszerű — mozdulatok, motívu-
mok, dallamok, melyek közösségi-művészi-zenei szerepüket évezredeken át 
betöltötték. Helyüket mind bonyolultabb, mesterkéltebb, jobbára zenén 
kívüli — tehát szubantropomorf — képletek foglalták el, egyre mecha-
nisztikusabb és szerkesztettebb felfogásban. Mintha a teljesség megszólalása 
a részletek gyűjteménye által volna lehetséges, mintha a zene 
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annál magasabb rendű lenne, minél hatalmasabbra tömött a zsákja min-

denfélével - az új kor pedig számtalan s egyre több kacatot kínál. 

Az ókori Kína életében egykor oly fontos és általános volt a zene, 
hogy - improvizatív volta ellenére - a hivatalosan megállapított kínai 
pentatonrendszertől való minimális, csupán egyetlen hangnyi eltérést is 
- mint ami veszélyezteti az állam biztonságát - fővesztéssel büntették. 
De a közelmúltban még itt Európában is az igazság legtisztábban meg-
nyilatkozó szavának tartották a zeneművészetet. A zenének mindenkor 
különös és egyedülálló szerepe volt, ma azonban már nem ilyen mélyen 
igazmondó művészet, és ez okból senki feje vétele nem várható. 

Az improvizáció viszont éppen a letűnt vagy az újra még le nem tisztult 
alapformákhoz vonzódik, az emberi jelenség természetes, önféltő és 
közösségmegtartó törvényeit keresi és követi, ha kell, hát vágyát kellő 
optimizmussal istenképbe metszve és démonszájba adva - vagy ha másként 
nem, óvott hangdokumentumokon. 

Idő- és térzavarban van-e jobb igazodás? 
(1980) 

 


