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Előszó
Szakdolgozati témám alapját a 20. századi magyar citerára írott klasszikus zenei művek
képezik, fókuszban Bozay Attila e hangszerre komponált darabjaival. Amellett, hogy
zeneileg kiemelkedő alkotásokról van szó, hangszerkezelésében is innovatív,
jelentőségteljes darabokról beszélhetünk. Témaválasztásomat befolyásolta személyes
kötődésem a klasszikus zene citerára írott műveinek anyaga iránt: Bozay Attila Két
tájkép, a Tükör, illetve Kurtág György 4 dal Pilinszky János verseire című művével már
volt lehetőségem előzetesen foglalkozni, azokat színpadon interpretálni. A téma
hiánypótló, ezért fontosnak tartom feltérképezését. Az összefüggések ismeretében ebből
strukturált ismeretanyag, majd a kottapéldák révén tananyag válhat. Jelentőségét növeli,
hogy jelenleg az intézményes keretek között zajló citeraoktatás tantervében nem
szerepelnek ezek a művek, illetve az itt alkalmazott hangszerkezelési gyakorlatok.
Véleményem szerint olyan kiemelkedő alkotásokról van szó, amit népzenészként,
zenészként érdemes megismerni és őrizni. Nemcsak azért, mert Bozay Attila művei
világszerte repertoáron voltak, hanem azért is, mert ehhez Magyarországon tudjuk
megteremteni az utánpótlás citeratechnikai alapjait, feltételeit.
Mindemellett igyekeztem mélyebben, a gyakorlatban is megismerni az
összegyűjtött forrásanyagot, hiszen ez a zenei anyag és hangszerkezelés engem is
inspirál hangszerjátékom során. A kutatás céljai között nem szerepel a teljes klasszikus
citerarepertoár feldolgozása, diplomamunkám Bozay Attila műveire fókuszál.
Dolgozatom előfeltevése, hogy a népzenei technikák és a szerző által alkalmazott
játéktechnikák közötti kapcsolat egyértelműen kimutatható, továbbá feltételeztem, hogy
a szerző művei az experimentális zene stílusába sorolhatók. Kitűzött célom, hogy Bozay
Attila citerára írt darabjainak játéktechnikai elemeit összegyűjtsem és elemezzem, majd
azok alapján gyakorlatokat készítsek. Hosszú távú terveim között szerepel, hogy a
szakdolgozat írása során megszerzett ismeretekre építve, annak keretein kívül
mélyebben foglalkozzak a 20. században citerára írott művek teljes anyagával
színpadon és elméleti munkák keretében egyaránt.
Remélem, hogy szakdolgozatommal megerősíthetem a klasszikus zene és a
citera kapcsolatát. Köszönettel tartozom Dr. Bolya Mátyásnak, aki tapasztalataival,
elméleti

tudásával

segítette

munkámat,

külön

köszönetet

mondok

külső

konzulensemnek, Dr. Ozsvárt Viktóriának önzetlen konzulensi segítségéért, ismeretei,
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észrevételei megosztásáért, mindemellett pedig megköszönöm Bozayné Varga
Erzsébetnek, hogy rendelkezésemre bocsátotta férje kottáit és hangszerét.
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Bevezető
Dolgozatomat a fent meghatározott céloknak megfelelően tagoltam: népzenei
ismereteimre alapozva felsorakoztatom a citerás adatközlők kiemelkedő alakjait, majd
áttekintem a hagyományos citerafajták főbb típusait. E népzenei részt a Citera a
színpadon fejezettel zárom, amelyben kitérek a citerazenekari mozgalomra és annak
kiemelkedő alakjára, Pribojszky Mátyásra. 1 Az ezt követő fejezetben megvizsgálom a
citera szerepét a 20. századi zeneszerzők darabjaiban, majd rátérek az experimentális
zene és az Új Zenei Stúdió kapcsolatának bemutatására.2 Ezután Bozay Attila
zeneszerzői korszakait elemzem, majd a citerával való találkozásának körvonalazását
követően sorra megvizsgálom a citerás darabjaiban használt játéktechnikai elemeket.
Végezetül pedig kitérek a jövőbeni feladatokra, tervekre, illetve a feltárt
játéktechnikákból gyakorlatokat sorakoztatok fel, szöveges magyarázattal. A kották a
dolgozat végén, a 20. századi citerára írott művek listája és Bozay Attila által használt
játéktechnikák szimbólumai pedig a Függelékben kaptak helyet.
Kutatómunkám során elsősorban a korabeli magyar sajtóból szerezhető
információkra támaszkodtam, hiszen szakdolgozati témám periférián helyezkedik el
mind a klasszikus zenei, mind a népzenei szférát illetően, így átfogó tanulmány
megírása a jövő kutatóira vár. A 20. századi sajtóban megjelent interjúk és elemzések
segítségével azonban elegendő forrásanyag gyűlt össze a téma feldolgozásához. Jelentős
kutatómunkát igényelt a 20. századi citerára írott darabok listájának elkészítése,
amelyhez elsősorban a Mágus Kiadó által publikált Magyar Zeneszerzők sorozat
köteteiből nyertem információkat.3 A budapesti Új Zenei Stúdió kezdeti időszakának
improvizációs

alkalmain

kiemelkedő

szerepet

kapott

a

citera,

amelynek

következményeként több kísérlet is születetett e hangszer klasszikus zenei művekben
való alkalmazására. Szitha Tünde részletesen ír ezekről A Budapesti Új Zenei Stúdió
című disszertációjában.4 Mindemellett a külföldi és a magyar szakirodalom is segítséget

Pribojszky Mátyásról részletesen a Citera a színpadon című fejezetben írok.
Az Új Zenei Stúdió történetéről és jelentőségéről a Zeneszerzők találkozása a citerával című fejezetben
írok.
3
Berlász Melinda (szerk.): Magyar Zeneszerzők. Budapest: Mágus Kiadó, 1998–2013.
4
Szitha Tünde: A Budapesti Új Zenei Stúdió. Kézirat. Budapest: Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem,
2014.
1
2
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nyújtottak, mint például a Magyar Citerás Antológia,5 vagy a Borsi Ferenc által írt A
magyar asztali citera típusai,6 illetve John Cage A csend című könyve is. 7 Bozay Attila
citerás darabjainak vizsgálata során kiemelt szerepet kapott a kották és a hangfelvételek
összevetése, 8 hiszen a lemezen maga a szerző zenél, így az ott hallott hangképzés,
megformálási mód etalonnak tekinthető.
A dolgozatban használt fogalmakról: a hagyományos citerajáték alapvető
játéktechnikai elemei közé jobb kéz tekintetében a pengetővel vagy lúdtollal
megszólaltatott, alapvetően ritmikai elemeket, bal kéz tekintetében pedig a dallammal
kapcsolatos elemeket (például az ujjal vagy nyomóval való játékot) sorolom. Az
adatközlő citerások és a hagyományos citerajátékot követő népzenészek a hangokat a
két érintő közötti területen, az érintősoron fogják le.
A hárfacitera szókapcsolat helyesírása számos variációban fellelhető volt a
felhasznált irodalmakban, végül a Magyar Tudományos Akadémia honlapja szerint az
egybeírás mellett döntöttem.

A klasszikus zenei körökben használt Bozay-citera

kifejezés lényegében hárfaciterát jelent, a szerző által kitalált hangolással.

Balogh Sándor: Magyar citerás antológia I. Nagykovácsi: Crossface Kiadó, 2014.; Bolya Mátyás:
Magyar citerás antológia II. Budapest: Dialekton Népzenei Kiadó, 2016.; Balogh Sándor–Bolya Mátyás:
Magyar citerás antológia III. Budapest: Flaccus Kiadó, 2007.; Balogh Sándor–Bolya Mátyás: Magyar
citerás antológia IV. Budapest: Flaccus Kiadó, 2011.
6
Borsi Ferenc: A magyar asztali citera típusai. Dunaszerdahely: Szlovákiai Magyar Művelődési Intézet,
2018.
7
John Cage: A csend. Ford. Weber Kata. Pécs: Jelenkor Kiadó, 1994.
8
Bozay Attila: Improvisations for solo cither. Budapest: Editio Musica Budapest, 1974.;
Bozay Attila: Pezzo concertato No. 2. Per citara sola e orchestra. Budapest: Editio Musica Budapest,
1977.;
Bozay Attila: Két tájkép. Budapest: Editio Musica Budapest, 1978.;
Bozay Attila: Tükör.Music for zither and cimbalom. Budapest: Editio Musica Budapest, 1978.;
Bozay Attila: Bozay Plays Bozay. Budapest: Hungaroton Kiadó, 2000.
5
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A hagyományos citerazene kiemelkedő alakjai
A 20. század során a citera volt az egyik legelterjedtebb népi hangszer
Magyarországon,9 olyannyira, hogy szinte minden ház padlásán megtalálható volt.10
Széles körű elterjedtsége a hangszer egyszerű felépítése mellett a hangszerjáték alapjai
könnyű elsajátításának köszönhető. A népzenegyűjtők sokáig nem fordítottak
különösebb figyelmet a citerazene átfogó felgyűjtésére, ezért az adataink több területen
hiányosak. A népzenei gyűjtések során fellelt adatok elemzése és összegzése alapján
mégis megállapítható, hogy a hagyományos közösségben citerázók között – az
átlagosan játszók tömegei mellett11 – fellelhetőek olyan adatközlők is, akik társaik közül
kiemelkednek virtuozitásuk, stílusuk, egyediségük, kreativitásuk és variációs készségük
tekintetében. Az igény a citerázás sajáttá formálására a népi közeg kimondatlan
elvárásait megtartó kereteken belül a 20. századi adatközlők játékában is megtalálható.
A következőkben kiemelek néhány különleges játéktechnikát alkalmazó adatközlőt a
teljesség igénye nélkül.
Magda Imre röszkei citerás játékstílusának fő eleme a kettősfogások
alkalmazása, amelyhez kimagaslóan virtuóz játékmód társul. E játékmód alkalmazása
nem jellemző a hagyományos népzenét játszó citerásokra. Magda Imre – aki hegedűn is
játszott – a harmóniák érzékeltetésének igényéből fakadóan kettősfogásokat – terceket,
kvartokat és kvinteket – alkalmazva technikailag kiemelkedő, jól felismerhető
játékstílust alakított ki.12 Papp Rókusnak, Tiszaújfalu zenészének egyedisége
felfutásaiban, hangnemtől független alsó-és felső váltóhangos díszítéseiben és
körülírásaiban rejlik. Olyan zenei atmoszférát teremt játékmódjával, amely kimagasló
virtuozitást

és

zeneiséget

igényel.13

Szaszkó

József,

turai

citerást

jól

megkülönböztethető tizenhatodos, rendszeresen alkalmazott díszítésformái és felfutásai

9

Brauer-Benke József: „Citeratípusok Magyarországon.” In: Székely Zoltán (szerk.). Arrabona-Múzeumi
közlemények 48/1. (2010.): 30.
10
Király Ernő: „A citera és a durindó története (1958-1983) I.” Magyar Szó (1995. július 22.)
http://old.vmf.org.rs/Kiadvanyok/citera_tortenet.htm (utolsó megtekintés dátuma: 2022. április 1.)
11
Számos területen fennmaradt játéktechnikát alkalmazó, nem virtuóz, nem egyedi, díszítésmódjában
nem kiemelkedő citerások.
12
Bolya: Magyar citerás antológia II. 2016. 69–78.; Sárosi Bálint: „Citera és citerajáték Szeged
környékén.” Ethnographia 72. (1961.): 445.
13
Balogh–Bolya (szerk.): Magyar citerás antológia III. 1–3. szám. Audio CD.; Balogh–Bolya (szerk.):
Magyar citerás antológia IV. 13. szám. Audio CD.
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teszik

egyedivé,

ezáltal

„a

hagyományos

magyar

citerazene

emblematikus

előadójává”.14
A Dunántúlra

jellemző

kapkodós

játéktechnika

több adatközlőnél

is

megfigyelhető, köztük Orbán Istvánnál és Vass Sándornál is.15 Az oldalhúrok kapkodós
használata, melyek telt, csengő-bongó hangzást eredményeznek, adataink alapján nem
számítanak szokványos játékmódnak. 16 Szintén a Dunántúlról, szentlőrinci citerásként
ismert Takács József és felesége a kapkodós játékmód egy speciálisabb formáját
alkalmazzák, hangszerük kialakítása is merően eltér a korábban említettektől. 17 Várnai
Ferenc népzenekutató írása szerint a „kísérő húrok alá beillesztett húrtartó lábbal a
kottasoron kívül két dallamhang megszólaltatása válik lehetségessé.”18 Takács Józsefné
Tatár Kiss Erzsébet így nyilatkozott: „A kapkodós citerajáték […] az jóval nehezebb, de
sokkal szebben ki lehet hozni rajta a dallamot.”19 Szintén a Dunántúlon a Bogdán
testvérpár – Bogdán Imre és Bogdán Sándor – felvételei azért különlegesek, mert egy
citerán játszottak ketten: míg egyikük a dallamot játszotta, addig a másik játékos a citera
túloldalán az oldalhúrok segítségével adta a ritmikus kíséretet, lefogással kiegészítve
azt. Ilyen játékmódot találunk Nyerges József és Balogh József citeraduójánál is.20
Ezek a példák jól szemléltetik, hogy a hagyományos citerajáték a 20. században
is változott az adatközlő zenészek igényeinek és kreativitásuk függvényében. Nem
zárkóztak el sem az újításoktól, sem a nem szokványos játéktechnikáktól, saját
ötleteiket a hagyományos zeneszolgáltatás keretei között alkalmazták játékuk során.

14

Bolya: Magyar citerás antológia II. 95–98.
Balogh–Bolya (szerk.): Magyar citerás antológia III. 51–56. szám. Audio CD.
16
Balogh: Magyar citerás antológia I. 100–108.
17
Bolya: Magyar citerás antológia II. 108–116.
18
Várnai Ferenc: „Egy citeraváltozat Baranyában.” Ethnographia 94/3. (1983.): 431–433.
19
T. É.: „Gyermek-citerazenekar Szentlőrincen.” Dunántúli Napló 41/256. (1984. szeptember): o. n.
20
Balogh: Magyar citerás antológia I. 109–117.
15
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Hagyományos citerafajták és a hangszer újításai a 20.
században
A citerázás újításain túl jól követhető a nép körében a hangszer fejlődése és változása is.
Meg kell említenem a citera főbb formai csoportjait, hogy az olvasó képet kapjon a
hagyományos citera felépítésének sokféleségéről, bizonyítva azt, hogy ez egy állandóan
fejlődő, nem véglegesített folyamat a nép életében, ki-ki a maga ügyessége és kedve
szerint alakítja hangszerét. Borsi Ferenc A magyar asztali citera típusai című
könyvében részletesen bemutatja a magyar citerák fajtáinak sokszínűségét és
különbözőségeit.21 A három legfőbb formatípus a hasáb, a kisfejes és a hasas citerák
csoportja, amely típusok helyenként egy fából, néhol pedig akár 5–6 fából is állhattak.
A hanglyukaknál sincs állandósult megoldás, igény szerint alakítható volt. Akad példa a
növényi mintára, körre, illetve a hegedű F-hangnyílásához hasonló hangnyílásra is. A
korábban említett Takács házaspár citerájának fedőlapján húrmegosztó lábat helyeztek
el, amelyre a Dél-Dunántúlon kívül a Felvidékről is vannak adataink.22 Kondoroson
fennmaradt több érintősoros asztali tambura, mely alakját tekintve valóban hasonlít a
tamburára,

bundozását

mondhatnánk. 23

és

Szegeden

játéktechnikáját
tekerő

aljú

tekintve

citera

viszont

maradt

inkább citerának

fenn,

a

Leskowsky

Hangszergyűjteményben pedig hegedű aljú citera.24 Ez utóbbi helyen olyan
érdekességek is találhatóak, mint a négyoldalú, téglatest alakú citera, mely elgondolás
alapja, hogy az 1970-es évekbeli citerazenekari mozgalmak idején egy Kecskemét
környéki citerás mindig rossz hangolású citerát vitt a különböző próbáira, így ezeket a
különböző hangolású hangszereket egyesítette egy hangszerben. Osztrák és bajor
hangszerüzemek által gyártott koncertciterák hatására Magyarországon megjelentek a
karos és hárfaciterák is, ez utóbbiról Sándorfalváról van adatunk.25 Borsi Ferenc
könyvében a cimbalomciterákról szólva megjegyzi, hogy „a hangszer szép példája
annak, hogy egyes citerakészítők bátran újítottak.”26 Fontos továbbá említést tenni

Borsi: A magyar asztali citera típusai.
Borsi: A magyar asztali citera típusai. 94.
23
Borsi: A magyar asztali citera típusai. 135.
24
Magyarország legnagyobb látogatható hangszergyűjteménye, melyben népi-, klasszikus-, kísérleti és
teljesen egyedi hangszerek is megtalálhatóak. N.N.: „A nálunk látható különböző gyűjteményekről és
hangszerekről” http://hangszergyujtemeny.hu/muzeum.html (utolsó megtekintés dátuma: 2022. április 4.)
25
Borsi: A magyar asztali citera típusai. 150–152.
26
Borsi: A magyar asztali citera típusai. 50.
21
22
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Bársony Mihály adatközlő citerás és tekerős hangszerkészítői tevékenységéről is, hiszen
kimagasló zeneiségén túl kísérletezett a hangszer újításával is. Számos megrendelésnek
tett eleget Ausztrálián át, Franciaországon keresztül Kanadáig. Többek között rendeltek
tőle olyan különlegesebb, nem hétköznapi hangszereket is, mint a bőgő citera, vagy a
vonós citera.27
A formai kísérletezésen túl bőven akad példa a hangszer elektromos
felerősítésére is. Több, egymástól független adat támasztja alá, hogy már a 20. század
során foglalkoztatta a citerásokat az elektronika beépítésének gondolata. 28 Erre a
folyamatra nyilvánvalóan hatással volt az elektromos gitárok megjelenése az 1930-as
években.29 1956-ban Sztojka János mátészalkai citeraművész elkészítette elektromos
citeráját, melynek különlegessége az elektromosságán túl az,30 hogy „citerázás közben a
dob és a cintányér lábpedállal, elektromechanikusan működik.”31 1968-ban a Békés
Megyei Népújságban azt olvashatjuk, hogy „a citera gyökeret vert a gitárok között
olyannyira, hogy az üzletekben már árusítják a modern vonalú, de természetesen
elektronizált citerákat.”32 Az 1973 áprilisában megjelent Pest Megyei Hírlapban pedig
arról olvashatunk, hogy Szaszkó József, turai adatközlő citerás fia elektromos
hangerősítőt szerelt apja hangszerébe:
Lelkes ámulattal nézem „modern” citeráját, a finoman hangolt népi hangszert, amelybe
technikus fia elektromos hang- erősítőt szerelt. […] laikus fejemmel nem értem meg: ha a
romantikus gitár, ha a kegyes harmónium és még egy csomó más, klasszikus hangszer
elektromosan felerősíthető, miért tartják egyesek szentségtörésnek, ha a népművészet
mestere egy hagyományos zeneszerszámot korszerű, mai életre újít..!33

Mindezekből kitűnik a citerák formagazdagsága, amely folyamatos változást, fejlődést
mutat mind a játéktechnika, mind a formavilág szempontjából. E lehetőségnek egyik
27

Bársony Mihály listája, archív képek. https://www.szerenyi.hu/nepzene_barsony.htm (utolsó
megtekintés dátuma: 2022. április 1.)
28
Békés István: „Pest megyei barangolások 65. Tura.” Pest Megyei Hírlap 17/88. (1973. április): 6.;
Rab Ferenc: „A citerás.” Dunántúli Napló 28/149. (1971. június): 6.; barna: „Szerszámmal, fegyverrel a
békéért! A salgótarjáni munkásőrök kiállítása.” Nógrádi Népújság 19/64. (1963. augusztus): 6.
29
N. N.: „The Earliest Days of the Electric Guitar.” http://www.rickenbacker.com/history_early.asp
(utolsó megtekintés dátuma: 2022. április 1.)
30
Rab Ferenc: „A citerás.” 6.
31
Nábrádi: „Citeraművész huszonegy húrral.” Kelet-Magyarország 31/68. (1971. március): 3.
32
N. N.: „Elektromos citera.” Békés Megyei Népújság 23/247. (1968. október): o. n.
33
Békés István: „Pest megyei barangolások 65. Tura.” 6.
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oka feltehetően az állandósult hangszertársulás hiánya. 34 Ugyanakkor megállapítható,
hogy alapvető eltérés a hangszerek kialakításában és játéktechnikákban területi
tagozódás szerint nem tapasztalható.35

34

Pávai István: Az erdélyi magyar népi tánczene. Budapest: Hagyományok Háza, Kriza János Néprajzi
Társaság, 2013. 214.
35
Sárosi Bálint: „Citera és citerajáték Szeged környékén.” Ethnographia 1961/2. 445.
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Citera a színpadon
Citerazenekari mozgalom
A források tanúsága szerint az 1950-es évektől egyre több citerazenekar alakult, ezzel
elindult a citerazenekari mozgalom. 36 Vajon milyen hatásra jöttek létre ezek az
együttesek? Egyrészt a feltételezések szerint a délszláv tamburica gyakorolhatott hatást
a Szeged környékén kialakuló zenekari mozgalomra, hiszen ezen a területen is ismert
volt a tökcitera néven emlegetett hangszer,37 melynek következményeként alakulhattak
meg délszláv mintára 5–6 tagú úgynevezett magyar tökciterabandák.38 Másrészt „az
öregek tanúsága szerint a dudásokkal ellentétben citerásból régebben is megfért 2–3
»egy csárdában«; nemcsak együtt játszottak, de »az ügyesebb még kontrázott is a
másiknak«.”39 Ehhez a Szegedi Orvostudományi Egyetem együttesét vették mintául,
hiszen ők voltak a legfejlettebbek a környéken: háromféle méretben készült
hangszereken játszottak, differenciált pengetést alkalmaztak játék közben illetve
harmóniakísérettel gazdagították a zenekari hangzást.40 A zenekari mozgalom
kialakulása magával vonzotta a hangszerkészítés sorozatgyártott instrumentumainak
megalkotását annak érdekében, hogy a tagok egymáshoz jól harmonizáló, tiszta
hangszereken tudjanak játszani.

A hangszerkészítő mestereken túl, az 1953-ban

megalakult Szegedi Hangszergyár látta el a vásárló közönséget hangszerekkel. 41 A
mozgalom eredményeképp a citera megjelent a színpadokon, melynek fellendülésében
újabb lökést adott az 1969-ben először megrendezett Röpülj páva címet viselő televíziós
népzenei tehetségkutató műsor.42

Sárosi: „Citera és citerajáték Szeged környékén.” 458.
A tökcitera lopótökből készült, egyszerű népi hangszer.
38
Sárosi: „Citera és citerajáték Szeged környékén.” 457.
39
Sárosi: „Citera és citerajáték Szeged környékén.” 457.
40
Sárosi: „Citera és citerajáték Szeged környékén.” 458–459.
41
N. N.: „Hangszergyárak Magyarországon.” https://hangszer-muzeum.webnode.hu/hangszergyarakmagyarorszagon/ (utolsó megtekintés dátuma: 2022. április 2.)
42
Fehér Anikó: „Hagyományőrzés és zene a televízióban.”
https://www.feheraniko.hu/hu/kommunik%C3%A1ci%C3%B3/kommunik%C3%A1ci%C3%B3/183hagyomanyorzes-es-zene-a-televizioban (utolsó megtekintés dátuma: 2022. április 2.)
36
37
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Pribojszky Mátyás
A hagyományos népzenei közegbe született Pribojszky Mátyás (1931–2014) a 20.
századi népi citerások kiemelkedő alakjává vált, virtuozitása, egyedisége és kreativitása
révén. A citera hangjával először egy házibál alkalmával találkozott négy éves kora
környékén Okányban, amelynek hatására már másnap a piacon sírva-toporzékolva
követelte édesanyjától, hogy vegyen neki egy citerát. Anyja hamarosan a megvásárolt
fekete, csikófejes hangszeren mutatta meg gyermekének a citerázás tudományát az Erdő
mellett nem jó lakni... kezdetű dalon keresztül két gyufaszál segítségével.43 „Ez a két
gyufaszál indított el későbbi világjáró citeraművészi pályámon.”44 Öt éves korától
kezdve rendszeres, elismert vendége volt citerajátékával a házibáloknak. 1942-ben, 11
éves korában családjával felköltöztek Csepelre, innen indult el igazán a citera
felfedezésének egyedi, kísérletező útja Pribojszky Mátyásnál. Míg Okányban, majd
később Békésen is a libatollal és nyomóval játszott citerazenét leste el az idősebbektől,
addig a Csepelre kerülése után az utcabeli gitáros, énekes fiúk hatására ujjal és
gitárpengetővel kezdett el játszani. Ekkor tanult meg több szólamban citerázni, és ekkor
sajátította el a húrlefogás tudományát is:
Dehogyis sejtettem én, hogy ezzel akarva-akaratlanul szögesen ellentétes irányba indulok el
a citera népies – ma úgy illik mondani: hagyományőrző – játékfelfogásához képest, s hogy
majd évtizedek múltán ebből az új módiból fog kialakulni az a játékintelligencia, ami
hangversenydobogóra emeli a magyar citerát, szét fog terjedni az egész országban, túllépi
határainkat, és úgy fogják hívni – máig sem tudom elismerésként vagy elítélésből – hogy
„pribojszkyzmus”.45

Ő kapott az országban először az Országos Filharmóniától Hivatásos Előadóművészi
Működési

Engedélyt,

amellyel

1971-től

hivatalosan

is citeraművész lett.

Visszaemlékezése szerint az elismerést Pribojszky nem saját személye, hanem a
hangszer megbecsültsége miatt érezte kiemelten fontosnak:

43

Pribojszky Mátyás: „Az út...idáig. (A szerző – önmagáról).” In: uő. Zendülés New Hungárián.
Budapest: Magánkiadás, 1995. o. n.
https://mek.oszk.hu/02800/02854/02854.htm#13 (utolsó megtekintés dátuma: 2022. április 02.)
44
Pribojszky: „Az út…idáig. (A szerző – önmagáról).”
45
Pribojszky: „Az út…idáig. (A szerző – önmagáról).”
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Idáig ilyen cím nem létezett, enyém volt az első. Csakhogy itt nem az én személyem a
lényeg, hanem a tény maga: a magyar citera ezáltal bevonult az olyan hangszerek közé,
amelytől hivatalosan is művészi teljesítmény várható el, magyarán: rajtam keresztül a
citera hangversenydobogóra került.46

1978-ban a Hungaroton Records kiadásában megjelent szólólemeze Citeraszó címmel,47
amelyen a népzene mellett Vavrinecz Béla Dobozi csárdás és Verbunkos fantázia címet
viselő népzenei átiratai is helyet kaptak.
Hangszerét elsőként vitte a pódiumra,48 koncertezett Iraktól kezdve, Japánon át
egészen az USA-ig,49 és több száz gyerekkel ismertette meg a citerázás rejtelmeit. 40
éves korában a Kecskeméti Országos Népzenei Fesztiválon ismerkedett meg Fodor
Andrással, és itt találkozott Bozay Attilával is. E találkozás jelentősége Bozay zenei
pályáját tekintve kiemelt fontossággal bírt, hiszen ezután ébredt intenzív érdeklődés a
komponistában e hangszer iránt. Több zeneszerzőt – például Györe Zoltánt és
Vavrinecz Bélát – is Pribojszky Mátyás inspirált,50 illetve kifejezetten az ő számára
írtak műveket, neve tehát nem csak népzenei aspektusban jelentős, hanem a klasszikus
zene területén is.

46

Pribojszky: „Az út…idáig. (A szerző – önmagáról).”
N. N.: Citeraszó. Zenei rendező: Juhász István. Budapest: Hungaroton, 1978.
http://album.hagyomanyokhaza.hu/album/album_show.php?id=824 (utolsó megtekintés dátuma: 2022.
április 2.)
48
Kovács Júlia: „Citerások Baráti Köre.” Népszava 110/45. (1982. február 23.): 6.
49
Andódy Tibor: „Pribojszky Mátyás, a citerás.” Békés Megyei Népújság 38/279. (1983. november): 9.
50
Györe Zoltán (1947) zeneszerző, genealógus. Az 1970-es évektől a magyar néptáncmozgalommal
került kapcsolatba, az 1980-as években a Magyar Rádió népzenei osztálya foglalkoztatta. Vavrinecz Béla
(1925–2004) zeneszerző, karmester. 1950 és 1955 között a SZOT Művészegyüttes, 1974 és 1983 között a
Budapest Táncegyüttes vezetője, 1957/1958-ban, 1960/1961-ben és 1983-tól 1985-ig a Duna
Művészegyüttes zenei vezetője.
47
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Zeneszerzők találkozása a citerával
A citera szerepe a 20. századi zeneszerzők műveiben
Már a 19. századi klasszikus zeneszerzők is használtak népies motívumokat műveikben,
a 20. század elején pedig egy új irányzat jött létre: útjára indult a folklorista zenei
mozgalom. Ebben az irányzatban már nemcsak népies motívumokat használtak a
szerzők, hanem műveik a népzenei formákon, népdalokon alapultak.51 Elsősorban
Kodály és Bartók népzenegyűjtői munkássága tette lehetővé, hogy eredeti, tiszta
forrásból táplálkozó klasszikus zenei művek jöhessenek létre.52 Gyűjtőútjaik célja a
zeneszerzői ihletforrás keresésén túl a magyar népdalok társadalmi megismertetése volt,
melyhez a népdal klasszikus zenébe való integrálásában és színpadon való
alkalmazásában látták a jövőt. Ezzel kapcsolatban Bartók Béla a következőképpen
fogalmazott:
Arról volt szó, hogy a zenében is valami specifikusan magyart kell teremteni. Ez az eszme
megragadott engem, és ráterelte figyelmemet népzenénk tanulmányozására, helyesebben
annak tanulmányozására, amit akkoriban magyar népzenének tartottak… Hamarosan
beláttam azonban, hogy a tévesen népdaloknak ismert magyar dallamok – amelyek a
valóságban az úri osztályhoz tartozó komponisták szerzeményei – kevés érdekességet
nyújtanak, és így 1905-ben hozzáfogtam a mindaddig teljesen ismeretlen magyar
parasztzene fölkutatásához.53

1904-ben húgának írt levelében pedig a következőket írja: „Most új tervem van: a
magyar népdalok legszebbjeit összegyűjtöm, és a lehető legjobb zongorakísérettel
mintegy a műdal nívójára emelem. Ez arra volna jó, hogy a külföld ilyen gyűjteményből
megismerhesse a magyar népzenét”.54
A 20. század során a folklorista zenei irányzat megjelenésével számos
zeneszerző nyitott a népzene felé, sokan közülük a citera felé is. A zeneszerzők
különböző zenei világokba különböző szerepekben illesztették a hangszert. A teljesség

51

Nagy Zoltán: Népi és népies motívumok Kodály Zoltán Háry János című daljátékában. Eger:
Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó, 2020.
52
Bartók Béla: „Miért és hogyan gyűjtsünk népzenét?” In: Szigethy Gábor (szerk.): A népzenéről.
Budapest: Neumann Kht., 2003.
53
Bartók Béla: „Önéletrajz.” In: Tallián Tibor (szerk.): Bartók Béla írásai 1. Budapest: Zeneműkiadó,
1989. 28.
54
ifj. Bartók Béla (szerk.): Bartók Béla családi levelei. Budapest: Zeneműkiadó, 1981. 125.
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igénye nélkül kiemelem a legfontosabbakat ezek közül.55 Györe Zoltán –
hasonlóképpen Vavrinecz Bélához – a hangszer eredeti, népzenei hangzásvilágát
megtartva emeli központi szerepbe a citerát. A hangszer hagyományos játéktechnikáját
megőrizve, eredeti repertoárjából építkezve klasszikus zenei szemléletmóddal emeli be
zenéjébe azt, zenekari kísérettel ellátva. 56 Király Ernő a hangszert továbbfejlesztve,
elektronikával kiegészítve létrehozta a citrafont, melyre több filmzene és zenedarab
készült: „A citrafont magyar népi citerák alapján, saját elgondolásom szerint
konstruáltam […]. Nem voltam megelégedve azzal, amit mindeddig kihoztak a
citerából, a lehetőségeket sokkal nagyobbnak hittem, s most látom, hogy nem
tévedtem.”57 Ahogy később látni fogjuk, az Új Zenei Stúdió improvizációs alkalmain
kiemelt szerepet kapott a citera, amelynek következményeként számos zeneszerző
nemcsak megismerkedett ezzel a hangszerrel, hanem műveik előadásának szerves részét
képezte, elsősorban az experimentális zenei világban. A társaság tagja, Bozay Attila
pedig a hangszer által inspirált ötletei révén a legkülönfélébb technikák alkalmazásával
megalkotta a 20. századi klasszikus zenei citerázás kiemelkedő műveit.

Az experimentális zenei irányzat
Az experimentális zene kialakulása a 20. század elejéhez köthető, magyarországi
megjelenése pedig az 1960-as évekre tehető. Jelentésének eredetét vizsgálva a latin
experimentum szóhoz kell visszanyúlnunk, amely az experiri igéből alkotva – kísérletet,
próbát jelent.58 Az experimentális zene legkiemelkedőbb és legismertebb alkotója John
Cage amerikai zeneszerző, aki az 1952-ben megírt 4’33” című kulcsfontosságú
darabjával megalapozta az experimentális zene irányvonalát.59 A 4’33” „a csend nemlétét, a körülöttünk lévő hangok állandó jelenlétét bizonyítja, s azt is, hogy méltók a
figyelmünkre. […] a környezet hangjai és zajai esztétikailag hasznosabbak, mint azok a

55

Lásd: Függelék, 1. táblázat: A 20–21. század citerára írott darabjai
Györe Zoltán: Citera-concertino. Budapest: Hungaroton Kiadó, 2009. Audio CD. 22–24.
57
N. N.: „Citrafon (1974).” https://mmakademia.hu/alkotas/-/record/MMAA71728 (utolsó megtekintés
dátuma: 2022. április 2.)
58
Tótfalusi István: „Experimentális.” In: Tótfalusi István: Magyar etimológiai szótár.
https://www.arcanum.com/hu/online-kiadvanyok/Lexikonok-magyar-etimologiai-szotar-F14D3/e-eF1E41/experimentalisF1FE8/?list=eyJmaWx0ZXJzIjogeyJNVSI6IFsiTkZPX0xFWF9MZXhpa29ub2tfRjE0RDMiXX0sICJxd
WVyeSI6ICJleHBlcmltZW50XHUwMGUxbGlzIn0 (utolsó megtekintés dátuma: 2022.04.02.)
59
Betsy Schwarm: „4’33”. Work by Cage.” https://www.britannica.com/topic/433-by-Cage (utolsó
megtekintés dátuma: 2022. április 2.)
56
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hangok, melyeket a világ zenei kultúrái hoznak létre.”60 A mű alátámasztja azt a
gondolatot, hogy a zene önmagáért beszél, és nem kizárólag a zeneszerző gondolatainak
közvetítésére hivatott.61 Az experimentális zene fő mozgatórúgója a pillanat
egyediségében, az előadás szingularitásában rejlik. Philip Melancthon Snyder V Music
In Higher Education: Toward A Pedagogy Of Creativity [Az experimentális zene a
felsőfokú oktatásban: a kreativitás pedagógiája felé] címet viselő disszertációjában
szemléletes példát hoz ennek megértéséhez: vegyük például Ludwig van Beethoven 5.
szimfóniáját!62 A zeneszerző a kísérleti folyamatot a mű végleges formájának rögzítése
előtt végzi, miközben kiválasztja a harmóniákat, ritmust, formát, dallamokat. Ennek
következményeként a kotta – és ezáltal a színpadra szánt mű is – meghatározott céllal
létrejövő, konkrét elemeket, egzakt utasításokat tartalmazó zenei matéria. A zene
kottára való kivetülésekor a mű már készen van, a kísérleti folyamat lezárult, ennek
színpadi interpretációja „csupán” a produktum bemutatása. Ezzel szemben az
experimentális zene a komponista-előadó-hallgató szerepkörök hármasának aktív
részvételét igényli. A darab megvalósulásának szerves része és feltétele egyrészt a
hallgató részvétele, érzékelése, fókuszálása és recepciója, másrészt a környezetet
befolyásoló tényezők, amelyek által konzerválódik a pillanat egyedisége. Ugyanaz a mű
nem hangzik el kétszer ugyanúgy. Az experimentum fenntartásának változó eszközei
többek között lehetnek a preparált hangszerek, a hangfalak és/vagy az előadók térben
való elhelyezése, a helyiség hőmérséklete és a közönség zajai is. John Cage szerint
„ebben a zenében nincsen más, csak hangok: lejegyzettek és lejegyzetlenek.”63 Cage
ugyanis megtapasztalta, hogy még a süketszobákban sincs teljes csend: még ott is hall
egy magasabb és egy mélyebb hangot, az előbbi az idegrendszeré, az utóbbi pedig a
véráramlásé. 64 Jenny Gottschalk tanulmányában a „kiszámíthatatlanság, változás,
tapasztalás, kutatás és személytelenség” szavakkal definiálja az experimentális zenét,65

60

Michael Nyman: Experimentális zene. Cage és utókora. Ford. Pintér Tibor. Budapest: Magyar Műhely
Kiadó, 2005. 62.
61
Philip Melancthon Snyder V: Experimental Music In Higher Education: Toward A Pedagogy Of
Creativity. Kézirat. Chapel Hill: University of North Carolina at Chapel Hill, 2013.
62
Saját fordítás.
63
Cage: A csend. 36.
64
Cage: A csend. 36–37.
65
Saját fordítás. Az eredeti szövegben: „indeterminacy, change, experience, research, and
nonsubjectivity.”
Jenny Gottschalk: Experimental Music Since 1970. London: Bloomsbury Publishing, 2016.
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amelyek a „komponálás, előadás, improvizáció, felvétel, installáció, hallgatás” által
kerülnek kivitelezésre. Michael Nyman nézete szerint:
A legtöbb ember, mikor zenét hallgat, arra gondol, hogy nem tesz egyebet, mint elfogadja
azt, amit számára hoztak létre. Csakhogy ez nem igaz, és azt gondolom, úgy kell
alakítanunk a zenénket, úgy kell alakítanunk művészetünket, egyáltalán, úgy kell
alakítanunk mindent, hogy az emberek vegyék észre, ezt mind ők maguk csinálják, és nem
egyszerűen valami olyasmi, amit nekik hoztak létre.66

E zenei koncepció tehát merően eltér a korábbi zenei stílusoktól: a zene nem
késztermék, hanem egy többszereplős alkotófolyamat része. Az experimentális zene
hazai terjesztését és az ebben a szellemben zajló alkotást az Új Zenei Stúdió
művészközössége tekintette feladatának.

Az Új Zenei Stúdió
Az Új Zenei Stúdió 1970 és 1990 között fennálló, az amerikai experimentális zene
hatására megalakult művészeti csoport, amelynek elsődleges célja a kortárs zene
megjelentetése a magyar színpadon.67 A Stúdió Simon Albert karmester és zenetudós
ösztönzésére jött létre, alapító tagjai között szerepel Sáry László, Jeney Zoltán, Eötvös
Péter, Vidovszky László és Kocsis Zoltán, később pedig többen is csatlakoztak
hozzájuk, köztük Dukay Barnabás, Serei Zsolt, ifj. Kurtág György, Csapó Gyula és
Wilheim András.68 A kezdeti időszakban, a rögtönzések idején (körülbelül 1973-ig) a
csoport tagja volt Bozay Attila is. 69 Később a társaság a szigorúbb lejegyzések felé
haladt, nyitva a dodekafon zenei világ felé, ekkor vált ki Bozay az Új Zenei Stúdióból.
Számos koncert és ősbemutató köthető a stúdió működéséhez, tagjainak
munkássága nemcsak a magyar koncertélet szempontjából volt kiemelkedően fontos,
hanem programjaik között előadások, zenei analízisek és a kortárs zene aktuális
kérdései által inspirált diskurzusok is kiemelt szerepet kaptak. Jeney Zoltán így
nyilatkozott a művészeti csoportról: „Együttesünk kezdetben közös improvizálásokkal
indult, majd közös együtt zenélésekkel, amelynek során olyan darabokat írtunk,
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Nyman: Experimentális zene. Cage és utókora. 59.
Szitha: A Budapesti Új Zenei Stúdió. 1.
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N. N.: „Új Zenei Stúdió.” https://info.bmc.hu/index.php?node=artists&table=KAR&id=195 (utolsó
megtekintés dátuma: 2022. április 9.)
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Szitha: A Budapesti Új Zenei Stúdió. Experimentális Zene Magyarországon 1970-1990 között. Kézirat.
Budapest: Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem, 2014. 38.
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amelyben egy sor új eszköz kísérleteződött ki.”70 E művészeti csoportosulásba tartozó
zenészek közös improvizációk, előadások, beszélgetések és viták révén hatottak
egymásra. A csoport közkedvelt hangszere lett a citera, keresték a benne rejlő zenei
lehetőségeket. A tagok többsége megtanult citerázni, improvizáltak rajta, színpadra
vitték, darabokat írtak rá: Eötvös Péter, Bozay Attila, Krizbai András, Jeney Zoltán,
Sáry László és Vidovszky László is jártassá vált a hangszer használatában. Szitha Tünde
A Budapesti Új Zenei Stúdió címet viselő disszertációjában így ír a citera és az együttes
kapcsolatáról:
A citera azonban nem a népi hangot képviselte a játékosok számától függően változó
összetételű, többnyire ütőhangszereket és billentyűsöket is tartalmazó együttesben.
Szerették felhangokban gazdag hangját (melyet többnyire kontaktmikrofonnal erősítettek
fel), viszonylag egyszerű játékmódjait, áthangolhatóságát s a szintetizátoréhoz hasonló
hangi rugalmasságát, de népzenei kötődésű dallamfordulatokat – emlékeik szerint –
sohasem játszottak rajta.71

Krizbai főképp a közös improvizációk érdekében tanult meg citerázni, „részt vett a
nyitott szerkezetű művek előadásaiban”72 is ezzel a hangszerrel: többek között Jeney
Zoltán Négy hang című darabjában illetve a saját Hangok és idők címet viselő művében.
Az Új Zenei Stúdió zeneszerzői által tetszőleges együttesekre komponált darabokban is
jelentős szerepet kapott a citera: Sáry László Psalmusa, Dukay Barnabás 12/12
kompozíciója is ezen a hangszeren szólalt meg először. 1971-ben Eötvös Péter
szintetizátorra kötötte a citerát, majd szabad improvizáció révén létrehozta a Music for
New York című darabot. Kurtág György ugyan nem volt az Új Zenei Stúdió tagja,
ugyanakkor figyelemmel kísérte munkásságukat, állandó kapcsolatban állt a körhöz
tartozó zenészekkel. 1971-ben megírta Az egyszarvú köszöntése, 1973 és 1975 között
pedig 4 dal Pilinszky János verseire című darabokat, melyekben fontos szerepet tölt be
a citera.73 Ez utóbbiban a zeneszerző basszusciterát írt elő vonóval, amely nem
szokványos megoldás. Mindezek mellett a citera lehetőségeinek teljes körű kiaknázása
Bozay Attila nevéhez fűződik.74
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N. N.: „Magyar Filmhíradó. Új Zenei Stúdió.” 1977/1.
https://www.youtube.com/watch?v=qU7h_F5Fn3s (utolsó megtekintés dátuma: 2022. április 2.)
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Szitha: A Budapesti Új Zenei Stúdió. 183.
72
Szitha: A Budapesti Új Zenei Stúdió. 37–38.
73
Szitha: A Budapesti Új Zenei Stúdió. 183–184.
74
Szitha: A Budapesti Új Zenei Stúdió. 183.
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Bozay Attila zeneszerzői korszakai
Bozay Attila 1939 és 1999 között élt Kossuth-díjas zeneszerző, zeneszerzés tanár,75 a
„Harmincasok” legifjabb képviselője.76 Művei nem sorolhatóak be kizárólag egy
stílusba,77 pályája során különböző zenei eszközök fúziójával kísérletezett, kialakítva
sajátos, egyedi hangját.78 Zeneszerzői munkásságát középiskolás éveitől, 1953-tól
datálja, ekkoriban készült művei közül kiemelkedő a Séta meseországban (1956) címet
viselő egyfelvonásos balett, illetve a Medáliák (1956) zongoraciklus. Zeneszerzői
stílusa ekkor a folklorizmus és a neoklasszicizmus határán mozog, erős érdeklődést
mutatva a dodekafónia felé. Közel három évtizeddel később, 1984-ben Bozay Attila így
nyilatkozott a Zeneműkiadó vállalat

igazgatójának, Varga Bálint

Andrásnak

visszatekintve erre a kezdeti időszakra:79
Abban az időben érthető módon nem alakult még ki a saját stílusom. Mások stílusában
írtam jobb-rosszabb apró darabokat. […] Kamaszkoromban ugyanis sok olyan darabom
született, amelyek formailag konvencionálisak voltak, iskolásan követtek bizonyos
neoklasszikus vagy neofolklorisztikus formákat, de harmóniaviláguk már másfelé tekintett.
Kromatikusabb dallamfordulatokat, kromatikusabb, alteráltabb harmóniákat kerestem. […]
Megvolt tehát az igény bennem a tonálistól eltérő hangzásvilágra, de nem tudtam még
megszervezni.80

Ifjúkori kísérletezéseit követően 1958 és 1968 közé tehető első, már saját zeneszerzői
stílusát megtaláló és alkalmazó periódusa, amelyre a második bécsi iskola mestereinek
(Schönberg, Berg, Webern) megismerése esszenciális befolyást gyakorolt. Erről a
következőképpen vallott Bozay: „Azt hiszem, számomra rendkívül fontos, hogy
egyszerre érezzem a nagyfokú kötöttséget és a szabadságot. A teljes kötöttség megbénít,
de a szabadság talán még jobban: szertelenné és fegyelmezetlenné tesz.”81 A
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Berlász Melinda: „Bozay Attila.” https://zeneakademia.hu/lexikon_nagy_elodok/bozay-attila-1605
(utolsó megtekintés dátuma: 2022. április 2.)
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Gombos László: „Bozay Attila zeneszerző művészi pályaképe.” https://mmakademia.hu/alkoto//record/MMA6916 (utolsó megtekintés dátuma: 2022. április 2.)
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Berlász: „Bozay Attila.”
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Földes Imre: „Harmincasok – Beszélgetések magyar zeneszerzőkkel (1966-1967). I. Beszélgetés Bozay
Attilával.” http://www.foldesimre.hu/oldal.asp?id=7 (utolsó megtekintés dátuma: 2022. április 4.)
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Varga Bálint András koncertszervező, promóciós menedzser, a Zeneműkiadó igazgatója. Számos
magyar zeneszerzővel készített interjút.
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Gombos: „Bozay Attila zeneszerző művészi pályaképe.”
81
Bozay Attila https://mmakademia.hu/alkoto/-/record/MMA6916 (utolsó megtekintés dátuma: 2022.
április 2.)
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folklorizmus és neoklasszicizmus hatása továbbra is permanens jelenlétet mutat
műveiben, amelyhez az eddigiekhez képest sokkal erőteljesebb dodekafón vonal társult.
Stilárisan szabadabban nyúlt a zenei matériák megformálásához, bátrabban kísérletezett
különböző műfajokkal és különböző együttesek alkalmazásával is.
Bozay Attila 1967-ben elnyerte az UNESCO ösztöndíját, így fél évet Párizsban
tölthetett.82 Az ott eltöltött időszak megalapozta zeneszerzői munkásságának újabb
korszakát (1969-1979): egyrészt a dodekafónia továbbfejlesztése foglalkoztatta
matematikát, kombinatorikát és permutációt alkalmazva, másrészt kísérletezett az
improvizációban és az aleatóriában rejlő lehetőségekkel. A párizsi úton túl pályáját
erősen meghatározó élmény volt részvétele az Új Zenei Stúdió (1970–1990) első,
improvizációs korszakában. Itt ismerte meg az experimentális zenei gyakorlatot és
attitűdöt,83 amelynek hatása, rögtönzésszerű elemei felfedezhetőek a citerára írott
műveiben is.84 A Két tájkép, az Improvizációk, a Pezzo concertato és a Tükör címet
viselő szerzeményei mindegyike ebben az időszakban született. Ezeket a darabokat a
következő fejezetekben részletesen fogom elemezni.
E több mint tíz évet felölelő kísérletezés után 1979-től Bozay Attila munkássága
új periódusba érkezett: megalkotta saját dekaton, azaz tízfokú hangrendszerét,85 ami a
kromatikus skála használatának lehetősége mellett teret nyitott a pentatóniával a
népzenei világ, az egészhangúsággal pedig az impresszionizmus felidézésére. E
rendszer alkalmazása a Csongor és Tünde című operájában érte el csúcspontját 1984ben.
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Gombos: „Bozay Attila zeneszerző művészi pályaképe.”
Dalos Anna: „Modernitás, önmeghatározás és a ’Harmincasok’ kibontakozása (1968–1972).” Muzsika
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Bozay Attila és a citera
Bozay Attila neve kiemelkedő a citerára írt klasszikus zenei repertoár tekintetében. A
szólisztikus és virtuóz szerep, amelyet a citerának szánt, olyannyira eltér a szokványos
hangszerkezeléstől, és olyannyira nehezek ezek a darabok, hogy sok ideig a szerzőn
kívül senki nem vállalkozott eljátszásukra. 2019-ban azonban a Metrum Ensemble
felkérésére a Két tájkép című darabot,86 2020-ban pedig az UMZE Kamaraegyüttes
felkérésére a Tükör című darabot megtanultam én is és színpadra vittük azokat
zenésztársaimmal. 87 1977-ben így nyilatkozott Bozay a Petőfi Népe folyóiratnak,
amikor arról kérdezték, előnyösnek tartja-e, hogy zeneszerzőként a saját darabjai
előadója is: „Szerencsés, ha a szerző elég jó előadó is, más esetben katasztrofális. Az én
esetemben ez kényszerűségből alakult így: egyrészt a kottaolvasás nehézségei miatt,
másrészt a hagyományostól teljesen elütő technikai követelmények miatt.”88 2000-ben
Bozay Plays Bozay címmel megjelent a szerző lemeze a Hungaroton kiadásában,
amelyen többek között az Improvizációk, a Pezzo concertato és a Tükör is hallható
Bozay előadásában.
Bozay 1969 szeptemberében találkozott Pribojszky Mátyással a Kecskeméti
Országos Népzenei Fesztiválon.89 Ez a találkozás olyannyira nagy hatással volt rá, hogy
a zeneszerző még ebben az évben Budai Sándortól, a sándorfalvi citerás és
hangszerkészítő mestertől saját hárfaciterát vásárolt. 1970 és 1977 között írta citerás
darabjait, melyeknek 1973-tól rendszeres előadójává vált. Koncertezett többek között
Kanadában, Hollandiában, Franciaországban, Lengyelországban, Belgiumban és
Svájcban is. 90
A klasszikus zenében elterjedt „Bozay-citera” elnevezés tulajdonképpen egy
népzenei körökben is ismert hárfacitera,91 Bozay által kigondolt hangolással,
scordaturával. Ez a tizenkét hangú zene előadására is alkalmas hangolás merően eltér a
hagyományos burdon hangzásvilágtól: a dallamjátszó húrok hangolását megtartotta, az
Az előadók Kéringer László (ének), Rákoczy Anna (fuvola) és Debreczeni-Kis Helga (citera) voltak.
Az előadók Szalai András (cimbalom) és Debreczeni-Kis Helga (citera) voltak.
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Horváth Ágnes: „Vendégünk volt: Bozay Attila zeneszerző.” Petőfi Népe 32/208. (1977. szeptember):
o. n.
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Fodor András: „Forgóajtó. Népi citera – szimfonikus zenekar.” Film Színház Muzsika 21/15. (1977.
január-június): 8.
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Kristóf Károly: „Csőrfuvolára, citerára. Bozay Attila zeneszerző új műveiről beszél.” Esti Hírlap
24/153. (1979. július): o. n.
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Egy hárfaciterának több zengőhúrja van, mint a nála elterjedtebb hasas vagy kisfejes citeráknak.
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oldalhúrokat és a basszushúrokat azonban a tizenkét fokú hangolást erősítő, tonalitástól
elszakadó hangolásra cserélte. Bozay Attila darabjaiban a citera mint experimentum,
kísérletezési lehetőség jelenik meg, nem törekszik a hangszer hagyományos
játékmódjának és hangzásvilágának megőrzésére.92 Zeneszerzői eszközei között a
különböző effektusok, zörejek, mikrohangközök alkalmazása okkal idézheti fel a
hallgatóban az elektronikus zenei világot. Habár Bozay az elektronikus zenétől
következetesen elhatárolódott, annak hatása, filozófiája felfedezhető műveiben.
A speciális hangszerkezelés, játéktechnikai elemek és hangolás okán Bozay
saját, népzenében nem használatos kottázási módot alakított ki a citera szólamának
leírásához. A dallam egésze a két egymás alatti sor együttes olvasásával alakul ki: az
alsó sor jelöli a dallamhúrokon játszott hangokat, a felső sorban pedig a basszus-és
oldalhúrok hangjai olvashatóak. E korszak általános jellemzői közé tartozik a kottaírás
megújítása olyannyira, hogy a darabok eljátszásához jelmagyarázat szükséges, anélkül
nem értelmezhető.93 Kottáiban szembeötlő a szerző végtelen precizitása is: jelzi a
hangok megszólaltatásának helyét, módját, hangerejét és a hangok egymáshoz való
viszonyát is.
A következőkben a műveket áttekintve sorra veszem a Bozay által használt
játéktechnikai elemeket, Függelékben csatolom a jelmagyarázatot.

Két tájkép
Bozay Attila már 1970-ben, a hangszerrel való ismerkedés kezdeti fázisában elkezdett
dolgozni a Két tájkép címet viselő kamaraművén, amelyben a baritonhang és a fuvola
mellett a citera is hangsúlyos szerepet kap. 1977. február 17-én mutatták be a darabot
Torontóban, ahol a szerző saját maga játszott citerán.94 Magyarországon csak 2000.
június 7-én szólalt meg a mű Faragó Béla átiratában. Itt a citera helyett preparált
zongora szerepelt, Ambrus Ákos énekelt, Matuz István fuvolázott, Faragó Béla pedig
zongorázott.95 Az eredeti hangszerfelállásban az ősbemutató Magyarországon 2019-ben
került megrendezésre.96
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Dalos Anna: Ajtón lakattal. Zeneszerzés a Kádár-kori Magyarországon (1957–1989). Budapest:
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2007. 411.
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A források alapján a szerző először az Improvizációk című darabhoz mellékelte a
kottában használt szakszavak és jelölések magyarázatát, már a Két tájképben is bőven
akad különleges, magyarázatra váró terminus. Két részre oszthatjuk a művet – melynek
alapjául a zeneszerzővel szakmai és baráti kapcsolatban álló Fodor András versei
szolgálnak: az első a Táj, a második pedig A hóhullásban címet viseli. 97 Az első rész
hangszerkezelés szempontjából szembetűnően bonyolultabb, mint a második. Egyrészt
a technikai kívánalmak folyamatos változása és sokfélesége, másrészt pedig az
ütemmutató és az ütemvonalak teljes hiánya teszik a Tájat nehezen értelmezhetővé.
Vegyük sorra a citerán nem hagyományos, Bozay által kitalált játéktechnikai elemeket!
Kétféle jobb kézre vonatkozó játéktechnikát különböztet meg egymástól Bozay:
az egyik az ujjal, a másik a pengetővel való pengetés. Ebben a darabban kizárólag
félkemény plektrumot használ, későbbi műveiben azonban már többféle vastagságot is
előír. A bal kéz szokásostól eltérő technikai elemei közé sorolható a hang lefogási
helyének meghatározása: modo ordinario vagy chiuso.98 A modo ordinario a fogólapon
a megszokott területen (a két érintő között) való lefogást, a chiuso pedig az érintőkön
való lefogást jelenti, ez utóbbi által lágyabb, kevésbé zengő hangot eredményezve. A
pengetés helyét is meghatározza: míg a modo ordinario a természetes pengetési helyet
jelöli (körülbelül a tőke és az érintősor végének az 1/3-nál), addig a sulla tavola a húr
végéhez közel, a tőkénél, amely által élesebb, kevésbé telt hangzást kapunk. A sotto
ponticello a húrtartó szög és az elülső híd közötti terület, sul ponticello pedig az elülső
hídon túli terület. Ebben a darabban Bozay használja a sul tasto kifejezést is, ami a
fogólap feletti pengetést jelöli. 99 Érdekes módon ezt a fogalmat a későbbi ábráján nem
magyarázza meg. Egy másik jelölés, amire nem találtam magyarázatot egy kör, amiből
egy függőleges vonal indul: tapasztalataim alapján ez azt jelenti, hogy a húrt két ujjal
felfelé kell húzni, majd elengedni, ezáltal a húr csattanó hang kíséretében érinti a
hangszer fedőlapját.100
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Lásd: Függelék.
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Hangképzés tekintetében az újszerű játékmódok közé tartozik az üveghangok
használata, amelyet az adott hang feletti kör jelöl. Kérdés, hogy mit jelenthet a soli, az
a2, az a3 és az a6 jelölés, amit bizonyos hangok felett láthatunk a kottában.
Véleményem és tapasztalataim szerint a megszólaló húrok számát jelölheti. Fontos
megemlíteni továbbá, hogy a két sorban külön kell értelmezni a technikai utasításokat,
jelöléseket. Amennyiben a zeneszerző feloldja az előző jelet, az csak az adott sorra
vonatkozik. A hagyományos citerajátékban elterjedt pengetési mód, a pergetés
(tremolo) egy fajtáját,101 a bisbigliandót102 a zeneszerző megkülönbözteti az általános
pergetéstől. Bár Bozay nem ad saját, citerára alkalmazott magyarázatot a kifejezéshez,
feltételezhető, hogy mivel leginkább hárfán alkalmazott technikáról van szó, a játékmód
is ahhoz hasonlít. Valószínűsíthető, hogy egy, két vagy akár több, egy kézen levő
ujjakkal gyors, felváltott pengetésű, halk tremolóról van szó. Bozay mindig jelöli a
kottában, hogy a bisbigliandót ujjal kell megvalósítani, ez is alátámasztja a hárfa
játékmódjához hasonló megszólaltatási mód érvényességét. Gyakran előfordul a zengő
húrok fedőlaphoz nyomása is, ezáltal sokkal több tónus- és hangbeli lehetőség tárul fel a
citerázásban. Az alábbi kottában, amely a Két tájkép egy részlete, az alsó két kottasor
vonatkozik a citerára.

1. kotta: Bozay Attila: Két tájkép. Táj. 1. oldal/3. Budapest: Editio Musica Budapest, 1978.
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Balogh–Bolya: Magyar citerazene I. 142.
Bisbigliare jelentése: suttogni (olasz)
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Megfigyelhető, hogy a basszuskulcsban az első triola ritmusképletnél az alsó zárójeles
hang felett egy másik is található. Újabb kérdés, hogy miért tette Bozay az alsó hangot
zárójelbe? Megfejtésem szerint a zárójeles hang a húr, amin le kell fogni, a felette
látható hang pedig a hang, amit meg kell szólaltatni.

Improvizációk
Bozay Attila három részből álló Improvizációk sorozatának első darabja kiemelkedő,
virtuóz, reprezentatív, szóló citerára írott mű. 103 Ősbemutatója 1972-ben volt Svájcban,
ahol szintén – akárcsak a Két tájképben – a szerző zenélt. Úgy gondolom, hogy a magas
színvonalú mű kiemelkedő a zenetörténetben, hiszen a hangszer lehetőségeit, gazdag
sokszínűségét kreatív módon kiaknázó és bemutató darabról van szó. Az Új Zenei
Stúdió kezdeti éveiben, a rögtönzés időszakában szerzett, citerával kapcsolatos
experimentumainak, a fellelt effektusoknak és színeknek strukturált, összegző tárháza
az Improvizációk, valódi műalkotás.104 Az instrumentum változatos megszólaltatása
révén újabb és újabb oldaláról ismerhetjük meg azt, már-már az elektronikus zene
határát súrolva.
Bár a cím előrevetíti a darabban rejlő rögtönzési lehetőségeket, az előadót mégis
szoros keretek közé szorítja a szerző a részletekbe menően pontos technikai leírásaival,
előadói utasításaival, ritmikáival és a hangok egzakt leírásával. Előadói szempontból
valójában nincs annyi improvizációs lehetőség, mint amennyit a cím alapján
feltételeznénk.
Említésre méltó az a kettősség is, hogy a hangszerkezelést tekintve újító és
korszakalkotó tevékenysége ellenére szerkesztésmódjában kifejezetten hagyományos
vonalat követ, amely az egyes tételek elnevezésében jól láthatóan megnyilvánul (Quasi
intrada, Nénia, Capriccioso). Ezeket a részeket koronás szünetek választják el
egymástól.105
Most vegyük sorra a Bozay által használt újabb, a Két tájképben nem
alkalmazott játéktechnikai elemeket! Az előbbiben kizárólag csak félkemény

103

A második négyféle csőrfuvolára és vonóstrióra íródott, a harmadik preparált zongorára és
vonószenekarra.
104
Kocsár Miklós: „Bemutatók krónikája.” Muzsika 17/6. (1974. június): 27.
105
Dalos: „Modernitás, önmeghatározás és a ’Harmincasok’ kibontakozása (1968–1972).”
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plektrumot használt, 106 az Improvizációkban azonban már a félkemény mellett kemény,
puha és fém plektrum használatát is meghatározza. A „tompítva” jelzés balkézbe írt
játéktechnika, amelynek megvalósításához a kezét a húrokra helyezi, majd jobb kézzel
megpengeti azokat, így megszólal egy bizonyos hangmagasság, a hangszer
lehetőségeihez mérten jóval tompábban. 107 Nem szokványos megszólaltatási mód
továbbá a fém hangolókulcs használata a hangszerjátékban. Többféle jelölést is
alkalmaz: az egyik egy lefele fordított „T” betű. A húrra helyezve a hangolókulcsot
elkezdi húzni a megadott irányba, miközben pengeti. Ezáltal nem csak a bundozott
hangokat

tudja

megszólaltatni,

hanem a

hangok között

negyed és

mikro

hangkülönbségek is érzékelhetővé válnak, ami leginkább a gitároknál használt slide
gyűrű hangjához hasonlítható.108 Ezt a technikát időnként megfűszerezi azzal, hogy a
hangolókulcsot nem merőlegesen helyezi a húrokra, hanem annak dőlésszögét játék
közben változtatja. Értelmezésem szerint időnként a hangolókulccsal penget, olykor
ráejti a hangszerre, esetenként pedig a húrra támasztja úgy, hogy a talpa a fedőlapon
maradjon. Ez utóbbinál a pengetéssel egyidejűleg különleges kölcsönhatás jön létre a
fedőlap, a rezgő húr és a hangolókulcs között. A pengető nem hagyományos használata
a recés felületű basszushúrokra merőlegesen helyezett horizontális irányú, recsegő
hangot eredményező pengetés. Alkalmanként pengetés nélkül, a bal kéz ujjait olyan
erősen érinti oda a húrokhoz a fogólapon, hogy megszólalnak a hangok.109 Újszerű
zenei megoldás az ujjal kopogás is a hangszer testén. A 20. századi újító jelöléseken túl
alkalmaz néhány olyan hangszerspecifikus jelölést is, amelyeket nem magyaráz meg,
ezért a kotta átfogó megfejtése további kutatómunkát igényel.

Pezzo concertato
Az 1975-ben befejezett citerás kompozíciójában a hangszert a szimfonikus zenekari
közegbe illesztette Bozay. Már az Improvizációk is példátlan mű volt a citera
lehetőségeinek kiaknázásában, a Pezzo concertatóban pedig e technikai elemek
megtartása és továbbfejlesztése révén a szimfonikus zenekar méltó partnerévé emelte a
106

A plektrumok milliméter pontosságú adatát a szerző nem adja meg.
Nem kizárt a fordítottja, - a kezek felcserélése sem, azonban Bozay Attila ebben a darabban ezt nem
alkalmazza.
108
The Editors of Encyclopaedia: „Slide guitar.” https://www.britannica.com/art/slide-guitar (utolsó
megtekintés dátuma: 2022. április 3.)
109
Ezt a technikát tappingnek hívják.
107
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hangszert.110 A művet 1977. március 20-án mutatta be Bozay Attila és a Magyar Rádió
és Televízió Szimfonikus Zenekara Lehel György vezényletével a Zeneakadémia
Nagytermében.111 Bozay Attila nem szerette, ha citeraversenynek titulálták a Pezzo
concertatót, mert a darab szerkezete nem egyezik a versenyművek hagyományos
formájával: míg a versenyművek három tételesek, 112 addig az ő műve egy tételes, ezen
belül – Kroó György zenekritikus szerint – kilenc kisebb részre bontható darab.113
Bozay már a Pezzo concertatóban is nyitott az aleatória felé, e zeneszerzői stílus csúcsát
citerás művei közül a majd a Tükörben éri el. A citera változatos szólama a népzenétől
teljesen elrugaszkodott zenei világot tükröz,114 mégis – így Fodor András – „hazai
egzotikum nélkül is kiváló és karakteres magyar zenemű született!”115 Már az
Improvizációkban is a citerázás széles skáláját bejárta, mégis sikerült újat mutatnia a
Pezzo concertatóban. Határozottan érezhető a már korábban megtanult technikák
tudatosabb, hatékonyabb használata.116 Bozay így nyilatkozott a Petőfi Népe
folyóiratnak: „Az Improvizációk kihasználják a citera majdnem teljes interpretációs
adottságait, de a versenyműben még újabb lehetőségeket fedeztem fel.”117
Vegyük sorra a citerázás technikai újdonságait ebben a darabban is! Az egyik
nóvum az eddig alkalmazott technikák magabiztos használatán túl a citera vonóval való
megszólaltatása.118 A másik újdonság megfejtése nehézségekbe ütközött, hiszen egy
hangszerspecifikus, saját kézzel rajzolt, magyarázat nélküli jelölésről van szó.
A kottát a hangfelvétellel összevetve azt tapasztaltam, hogy a hangzás
hasonló a hangolókulcs slide-szerű hangjához, viszont az eddigiektől eltérő
jelölés miatt

valószínűsíthetően eltérő technikai megvalósítást

kell

keresnünk. Lévai Júlia az Élet és Irodalom folyóirat hasábjain megjelent Térjáték a
hárfaciterára című cikkében említést tesz egy figyelemreméltó, egyedi hangképzésről:
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Berlász Melinda–Maróthy János:„Bemutatók krónikája.” Muzsika 20/5. (1977. május): 35.
Bieliczkyné Buzás Éva (szerk.): Rádiófónia. 75 esztendő a magyar zene hullámhosszán (1925–2000).
Hajdúszoboszló: Magánkiadás, 2011.
112
Böhm László: Zenei műszótár. Budapest: Editio Musica Budapest, 1961. 265.
113
Kroó György: „Citera a pódiumon.” Élet és Irodalom 21/1–26. (1977. április 23.): 13.
114
Berlász–Maróthy:„Bemutatók krónikája.” 35.
115
Fodor András: „Forgóajtó. Népi citera – szimfonikus zenekar.” Film Színház Muzsika 21/15. (1977.
január-június): 8.
116
Kroó: „Citera a pódiumon.” 13.
117
Horváth Ágnes: „Vendégünk volt: Bozay Attila zeneszerző.” Petőfi Népe 32/208. (1977. szeptember
4.): o. n.
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Kroó: „Citera a pódiumon.” 13.
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az üveggel lefogott hangokról.119 Mivel a zeneszerző korábbi darabjaiban nem
alkalmazott ilyen játéktechnikát, feltehetően ez lehet a keresett jelölés megoldása.

Tükör
A Tükör című aleatorikus mű citera-cimbalom duóra született 1977-ben.120 Ötletadója
Fábián Márta cimbalomművész volt, „a végső lökést azonban a Zágrábi Biennále
műsorának szerkesztése adta; a rendezők nagyon érdeklődtek a darab iránt, s igen
kedvezően fogadták a bemutatón is.”121
Az aleatória érdekessége, hogy egyazon mű előadása végtelen mennyiségű
variációban megvalósítható ,122 ez a Tükörre különösen igaz, hiszen a darab különböző
részeinek összeillesztésében a szabályrendszer és a véletlenszerűség előírásának
betartásával létrejövő megannyi variációs lehetőségen túl a szünetek hossza és az egyes
ütemek tempója is az előadóra van bízva. 123
Ami a citerajáték módját illeti, a Tükör című darab játéktechnikai szempontból a
Két tájképre hasonlít, jóval egyszerűbb ebből az aspektusból, mint a Pezzo concertato
vagy az Improvizációk. Itt a fókusz nem a hangszer adta lehetőségek kihasználásán,
felfedezésén és bemutatásán volt, inkább a zenei matéria formai játékán, és a két
hangszer interakcióján.

119

Lévai Júlia: „Térjáték hárfaciterára.” Élet és Irodalom 32/1–26. (1988. április 8.): 12.
„Zenei irányzat, amely a kompozíció egyes részeit előre rögzíti ugyan, de azok sorrendjét és az előadás
módját általában, az előadóra bízza.”
Böhm: Zenei műszótár. 345.
121
Horváth: „Vendégünk volt: Bozay Attila zeneszerző.” o. n.
122
Nyman: Experimentális zene. Cage és utókora. 36.
123
„A római számokkal jelölt 3 csoporthoz tartozó elemeket kereteik mentén egyenként kivágjuk, majd az
I csoport 120 illetve a II csoport 24 elemét alaposan összekeverjük. Ezután az összekevert 144 elemet
sorba rakjuk és minden 20-ik I típusú elem után az ugyancsak összekevert III típusú elemekből egyet
elhelyezünk. A létrejött sorrendet rögzítjük, a szükséges violin-basszuskulcsváltásokat beírjuk. Minden új
előadás új szólamszerkesztést tesz lehetővé, a fenti szabályok azonban változatlanok maradnak.” – Bozay
Attila: Tükör (1977.)
120

30

Bozay Attila citerán alkalmazott játéktechnikáinak beépítése
a zeneoktatásba
Dolgozatom zárásaként Bozay Attila fent említett játéktechnikai elemeiből válogatva
készítettem gyakorlatokat és etűdöket.124 A mintapéldák segítségével nemcsak az
intézményes keretek között zajló citeraoktatást lehet változatosabbá, magasabb
színvonalúvá, kreatívabbá tenni, hanem az autodidakta módon tanuló hangszerjátékosok
számára is élményt nyújthatnak. Az alapfokú oktatásban ezen játéktechnikai elemek
elsajátításának célja az élményszerzésen túl az, hogy megmutassa a citera adta
lehetőségeket a diákok számára. Pedagógiai szempontból a gyakorlatok megtanulása
kísérletezésre és kreativitásra inspirálja a gyerekeket. Az gyakorlatok frissítően hatnak
az óra során elfáradt, lankadó figyelmű citerázó diákok számára, illetve jól megállják a
helyüket a tanórák elején bemelegítő gyakorlatként is. Példának okáért a jobb kéz
tekintetében a modo ordinario és a chiuso játékmód megkülönböztetése fejleszti a
finommotorikát, illetve a megformált hangok közötti differenciálást.
A középfokú oktatást tekintve az etűdök célja a technikai fejlődés, hiszen a
hangszerkezelés aspektusában komoly kihívást jelenthet egy-egy gyakorlat, ezáltal
szignifikáns fejlődésnek nyithat teret. Példának okáért a basszushúrokon való játék –
akárcsak a hangok lefogása hangolókulccsal – fejleszti a hallást és lehetőséget nyújt a
negyedhangok használatára is.
Ezek a gyakorlatok akkor érnék el valódi céljukat, ha nemcsak az alap-és a
középfokú tanterv szerves részét képeznék, hanem az egyetemi oktatás alapvető részévé
válhatnának.

Ez

a

strukturált

rendszer

megalapozná

a

citerajátékosok

hangszerkezelésének minőségbeli ugrását nemcsak a magyar népzenei hagyományokon
keresztül, hanem a magyar klasszikus zenei örökségünket is ápolva.
Virány Gábor zenekritikus 1978-ban így írt a Pezzo concertatóról: „Reméljük,
hogy nemcsak Erkel-díjas szerzőnk, hanem mások is megtanulják ezt a bravúros, de a
fáradságot nagyon is megérdemlő alkotás szólóját; hazai és külföldi karmestereink
pedig a világ minden táján műsorukra tűzik ezt a darabot is.”125 Bízom abban, hogy ez a
távoli cél mihamarabb megvalósulhat.

124
125

A játéktechnikák szimbólumainak magyarázata a Függelékben található.
Virány Gábor: „Bozay Attila. Pezzo concertato No. 2.” Parlando 20/6. (1978. június): 28.
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Gyakorlatok – alapfok
Az első gyakorlat (2. kotta) a pengetővel illetve az ujjal való játék könnyű variálását
segíti elő. A mintapélda ugyanazon a hangon gyakoroltatja mindkét játéktechnikát
egyrészt az egyszerűség kedvéért, másrészt azért, hogy a diák megfigyelhesse a
játéktechnika hangzásbeli különbségeit. A gyakorlat koncentrációt igényel, fejleszti a
finommotorikát, a tudatosságot és elősegíti a kreativitás kibontakozását. Bármilyen
skálán gyakoroltatható, arra azonban érdemes odafigyelni, hogy a gyakorlat során egy
húrt kell pengetni, nem pedig egy húrcsoportot, tehát a második érintősor hangjait is
tartalmazó skála választása esetén a mintapélda nehezebbé válik.

2. kotta: Pengető és ujjal való pengetés (1. gyakorlat)

A második gyakorlat (3. kotta) a pengetés helyének változtatására helyezi a hangsúlyt.
A mintapéldát biztos hangszertudásra alapozhatjuk olyan diákoknál, akiknél már
kialakult a modo ordinario pengetési hely. A tav. – a sulla tavola rövidítése – a tőkéhez
minél közelebbi pengetést jelenti.

3. kotta: Modo ordinario és sulla tavola pengetés (2. gyakorlat)

A harmadik gyakorlat (4. kotta) játékos, átmozgató, hangszert felfedező feladat, hiszen
a hangszerfejen elhelyezkedő hangolószögek és az elülső húrtartó láb közötti kisebb
húrszakasz pengetése a cél. Ezt a területet sotto pont. rövidítéssel látta el Bozay.

4. kotta: Sotto pont (3. gyakorlat)
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A negyedik gyakorlat (5. kotta) első hangja felett két jelölést láthatunk, egymástól
függőleges vonallal elválasztva. A jobb oldali a jobb kézre vonatkozik, ujjal való
lefogást jelent. A bal oldali értelemszerűen a bal kézre vonatkozik, azt jelenti, hogy
nincs semmi a bal kézben. Bozay ezt a jelölést arra használta, hogy a korábbi
szimbólumok érvényességét feloldja. A gyakorlat során az ujjakat olyan erősen kell
’rácsapni’ a fogólapra, hogy azok pengetés nélkül is megszólaljanak. Az ujjak
erősítését, mozgásuk irányának biztonságát segíti elő.

5. kotta: Tipping (4. gyakorlat)

Az ötödik gyakorlat (6. kotta) az üveghangok lefogásának helyét gyakoroltatja, mely
szintén a hangszer megismerését, felfedezését és a kreatív szemléletmód kialakítását
segíti elő. Az a7 jelölés azt jelenti, hogy a dallamjátszó húrok mindegyike megszólal. 126

6. kotta: Üveghangok (5. gyakorlat)

126

Az a7 jelentése: a megszólaltatandó dallamhúrok száma. Mivel nincs a dallamjátszó húrok számát
tekintve egységes, bevett rendszer – Bozay Attila citeráján például hat dallamjátszó húr volt, emellett
gyakori más hangszereken az 5 is, így ellentmondásokba ütközhetünk ezen a téren. Bozay a Petőfi Népe
folyóiratban így nyilatkozott: „.Akadályát látom abban is, hogy túl sokféle citera van és ezek többnyire
nem felelnek meg a magasabb zenei követelményeknek. Ha csak három-négy típus lenne, talán a
hangszer külföldi elterjesztése is megoldódna. Fontosnak tartom, hogy központilag szabadalmazott,
üzletben
kapható,
minden
igényt
kielégítő
hangszerek
kerüljenek
forgalomba.”
Horváth: „Vendégünk volt: Bozay Attila zeneszerző.” o. n.
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Gyakorlatok – középfok
Az első gyakorlat (7. kotta) a dallamhangok lefogásának helyét váltogatja. Az m.ord. a
hangok lefogásának természetes helyét jelenti, 127 a chiuso pedig az érintőn való
hanglefogást jelöli.

7. kotta: Modo ordinario és chiuso játéktechnika (1. gyakorlat)

Ugyanezen technikára alapozva bármilyen népdalt el lehet játszani chiuso játékmóddal.
(8. kotta)

8. kotta: Modo ordinario és chiuso játéktechnika (1. gyakorlat)

A második gyakorlat (9. kotta) a „Láttál-e már valaha” szövegkezdetű dallamra épülő
hallásfejlesztő gyakorlat. A jobb kéz hangjait fém hangolókulcs húrokra való
helyezésével és a bal kéz pengetővel való pengetése által szólaltatjuk meg. A legatoívek
a pengetés elejét jelzik: a dallam elején a C hang megpendítésre kerül, a D azonban
nem, mégis meg fog szólalni, ha a hangolókulcsot a D hang irányába húzzuk.

9. kotta: Hangolókulcs (2. gyakorlat)
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A hangok lefogásának természetes helye: a két bund között.
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A harmadik gyakorlat (10. kotta) a basszushúrok fogólaphoz nyomása révén
megszólaltatott hangok gyakorlását segíti elő. Bozay Attila kottázásában a felső sor
minden esetben a zengő húrokat jelöli, az alsó sor pedig a dallamjátszó húrokat. A
gyakorlat készítése során ezt a metódust vettem példaként. A feladat érdekessége, hogy
míg a basszushúron pengetővel kell a húrokat megpengetni, addig a dallamjátszó
húrokon ujjal.

10. kotta: Basszushúr (3. gyakorlat)

A negyedik gyakorlat (11. kotta) a húrok ujjal való pengetésének intenzitására épül. A
D hang feletti jelzés azt jelenti, hogy a húrt olyan erővel kell megpendíteni, hogy az a
hangszer testéhez csapódjon.

11. kotta: Húrok pengetésének intenzitása (4. gyakorlat)
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Az ötödik gyakorlat (12. kotta) mindezen korábban említett technikákat foglalja
magába.

12. kotta: Bozay játéktechnikái (5. gyakorlat)
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Összefoglalás
Dolgozatomban a citerás népzenei hagyományokból kiindulva, a virtuozitásuk és
egyediségük miatt kiemelkedő adatközlőket megemlítve eljutottunk az e közegből
pódiumra kerülő Pribojszky Mátyáshoz, akinek munkássága nagy hatást gyakorolt
Bozay Attilára is. Találkozásuk olyannyira inspirálónak bizonyult a zeneszerző
számára, hogy Bozay megírta a Két tájkép, az Improvizációk, a Pezzo concertato és a
Tükör című darabjait. Megvizsgáltam az Új Zenei Stúdió citerás vonatkozásait és ennek
kapcsán az experimentális zene lényegét. Sikerült kimutatni, hogy a korábban
experimentális stílusba sorolt Bozay Attila citerás darabjai nem ide tartoznak. Bár a
korabeli zeneszerzői és előadói közösség az experimentális zenét előtérbe helyezte,
Bozay mégsem e stílusban, hanem inkább ennek hatására alkotott. Az experimentum, a
kísérletezés az alkotói folyamatának lényegi részét képezte, ugyanakkor nem vált végső
céljává. Darabjai gondosan strukturált, precíz, átgondolt művek olykor az aleatória,
olykor inkább a dodekafónia jegyében experimentális folyamatok hatására.
Műveinek elemzése során az általa alkalmazott technikai újdonságokat
kiemeltem, összegyűjtöttem, értelmeztem, és definiáltam. Előzetes feltevésem részét
képezte az, hogy láthatóvá válik a kapcsolat a népzenei technikák és a Bozay által írt
citerás darabok játéktechnikái között. Azonban a kutatás eredményeként kijelenthető,
hogy a szerző gondolatai olyannyira innovatívak és ötletgazdagok, hogy inkább a
hangszer kialakítása, felépítése, fizikai törvényei okán idézheti fel a népzenei világot,
mintsem szándékos elgondolás miatt. Összességében tehát nyomokban kimutatható
kapcsolat a két zenei világ között, azonban feltételezhető, hogy ez nem szándékos,
inkább természetesen adódik. Mivel néhány jelölés és technika megfejtése komolyabb
kutatómunkát igényel, így távlati célként fogalmazódott meg ezen technikákból egy
átfogó tanulmányt és gyakorlatsort készíteni, melynek alapjául szolgálhat e dolgozat.
Kutatómunkám meglepő eredménye, hogy jóval több citerára írott mű
keletkezett a vizsgált időszakban, mint ahogy azt feltételeztem. A gyakorlati alkalmazás
megerősítette, hogy a dolgozat végén elhelyezett, Bozay Attila citerán alkalmazott
játéktechnikájából merített etűdök zeneiskolákban is jól hasznosíthatók, játékos, a
hangszerjátékot fejlesztő gyakorlatok. Távolabbi cél, hogy a Bozay játéktechnikái
alapján készített gyakorlatok és a citerára írt 20. századi klasszikus zenei művek a citera
oktatás részét képezzék intézményes keretek között alap- közép- és felsőfokon egyaránt.
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Függelékek
1. függelék: Bozay Attila: Két tájkép (Fodor András verseire)
Táj
A malom mellett csillámlik a tó,
az út mentén a kenderáztató.
A fűzfák árnyán barna asszonyok,
fehér ingválluk messziről ragyog.
És mind nevet – egy térdig vízben áll –
a kenderkék nedves szaga száll.
Szellő billenti nyárfa levelét,
tobzódva hordja új színét a rét.
A szőlős dombon égi kékbe nőtt,
lombokba burkolt házak, háztetők…
Gyönyörű táj, úgy őrzöm arcodat,
mint élő képet béna foglalat.
A hóhullásban
A hóhullásban szépek a lányok:
fejüket meghajtva futnak az útra,
verdeső pillájuk szirmok közt billeg,
harmatos csillagok ülnek hajukba.
Úgy érzik, mintha az ég sűrűjéből
libegne köréjük zizegő dallam, –
márványos arcukon átsüt a mámor:
vérük, a vígtüzű rózsa kicsattan.
Hóhullásban szép az öregember,
amikor egyedül ballag a dombra:
süvege, válla a zuhogó szálak

1

rácsait szelíden tépkedi bontja, –
emelt arcából tág szeme kitartón
figyel a pelyheket ringató égre,
nyakába csüngő ősz haja, ezüstös
bajusza, fehéret ír a fehérre.

2. függelék: A 20–21. század citerára írott darabjai:
Az alábbi táblázatban olyan 20–21. században íródott klasszikus zenei műveket
sorakoztattam fel, melyekben szerepet kapott a citera. A darabok stílusukat tekintve
változatosak: experimentális, elektronikus, és népzenei feldolgozás is helyet kapott a
felsorolásban. Az adatokból megállapítható, hogy a citera beemelése a klasszikus
zenébe a 20. század során többféleképpen, számos zeneszerző által kísérletező módon
megtörtént.
Zeneszerző

Műcím

Évszám

Megjegyzés

Bozay Attila

Két tájkép

1970–71

Op 20; bariton,
fuvola, citera Fodor
András verseire

Bozay Attila

Improvizációk

1970

Op 22

Bozay Attila

Pezzo concertato

1974

Op 24; citera és
zenekar

Bozay Attila

Tükör

1977

Op 28; citera és
cimbalom

Dubrovay László

Dudaszó hallatszik

2001

-

Dubrovay László

Hangtáj-

2001

-

-

eredeti címe:

Magyarország
Dukay Barnabás

A rejtőző Földhöz

12/12;128 1977-ben
mutatta be Sáry

128

1980-as évek közepén átkomponálta, ekkor kapta A rejtőző Földhöz címet.
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László vonós
citerán129
Eötvös Péter

Music for New York

1971

szintetizátorra kötött
citera

Györe Zoltán

Citera-concertino

1982–1983

Túry Ferenc részére

környéke
Györe Zoltán

Prelúdium és

-

-

1972

meghatározatlan

változatok egy
somogyi népdalra130
Jeney Zoltán

Négy hang

négy hangszerre;
előadva: citerán131
Király Ernő

Reflexiók

1968–74

I–V. népi citerára;
Király Ernő több
darabot is írt
citrafonra, ezeket
dolgozatomban nem
vettem számba.

Krizbai András

Hangok és idők

1972

a zeneszerző részt
vett a mű
előadásában,132mely
először citera,
zongora, harmonika
és hegedű
együttesén szólalt
meg133

Kurtág György

Az egyszarvú

1971

köszöntése

kiadatlan,
eljátszatlan

129

Szitha: A Budapesti Új Zenei Stúdió. 184.
Pusztai Mihály: „A citera a ’szegények hangszere’? Beszélgetés Pribojszky Mátyás citeraművésszel.”
Dunántúli Napló 36/216. (1979. augusztus): 6.
131
Szitha: A Budapesti Új Zenei Stúdió. 184.
132
Szitha: A Budapesti Új Zenei Stúdió. 37–38.
133
bier: „Autokoncert.” Egyetemi Lapok 15/7. (1973.): o. n.
130
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Kurtág György

4 dal Pilinszky

1973–75

János verseire

Op11; vonós citera,
Bozay-citera;
kamaraegyüttes

Pongrácz Zoltán

Három kis darab

1956

-134

1972

Ősbemutató:

Orff-együttesre
Sáry László

Psalmus

citerával; a darab
végleges
változatában
zongora vagy
cimbalom szerepel
135

Szabados György

Az esküvő

1974

jazz

Vavrinecz Béla

Rábaközi szvit

1985

gyermekkar,
pávakör,
citerazenekar, népi
zenekar

Vavrinecz Béla

Kis szvit

1952

népi zenekar, citera,
koboz

Vavrinecz Béla

Össz-szám 4

1980

hangszercsoportra

alcím:
Hajdúszoboszlói
muzsikálás;
citeraegyüttes,
vegyes zenekar,
vonósok, duda

Vavrinecz Béla

Verbunkos fantázia

1977

Pribojszky
Mátyásnak; átirat

Vavrinecz Béla

134
135

Dobozi csárdás

1977

Pribojszky

Kovács Ilona: Pongrácz Zoltán. Budapest: Mágus Kiadó, 2004. (Magyar Zeneszerzők 29.)
Szitha: A Budapesti Új Zenei Stúdió. 184.
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Mátyásnak; átirat
Vavrinecz Béla

Négy szebényi dal

1975

könnyű vegyeskar,
citerazenekar

Vavrinecz Béla

A berényi utca

1977

népdalfeldolgozás;
kórus, citerazenekar,
vonószenekar

Vavrinecz Béla

Tűzciterák

1980

5

kettő zenekar, citera

3. függelék: Bozay Attila Improvizációk című művéhez mellékelt scordatura és
jelmagyarázat
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