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   Absztrakt 

   Mi a notáció? A mai szemmel hagyományosnak mondható kottakép kialakulása hosz-

szú fejlődésen ment keresztül. Kutatásban betekintést nyerhetünk eme szövevényes út 

állomásaiba. Az ütőhangszerek komolyzenébe való beilleszkedésének folyamatában lát-

hatjuk, hogy az ütős művészvilág megkövetelte az önálló multipercussion szólódarabok 

létrejöttét. Karlheinz Stockhausen Zyklus című műve az első jelentős set-up szólódarab. 

Milyen forradalmi újítások rejlenek az alkotásban? A progresszív kottázási jelek elemzé-

se mellett bemutatom a műhöz szükséges különleges hangszereket. A rengeteg új szim-

bólummal való zenei gondolat kifejtése új utakat nyit az előadóművészetben. A darab 

improvizatív jellege az új komponálási módszer megszületésével magyarázható. A szer-

ző számára már nem a dallam és a harmónia a vezérfonal, hanem a struktúra és a sta-

tisztika. Az értelmezés során rájövünk, hogy Stockhausen már alkotói feladatokat is kö-

vetel az ütőhangszeres művésztől. A számos instrukció alapján létrejövő zenében renge-

teg egyéni ötlet alkalmazható. 

   Kulcsszavak: notáció, Zyklus, hangszerek, szimbólumok, egyéni ötletek 

   Diszciplina: zeneművészet 

 

   Abstract 

   THE SOLUTION OF THE NOTATION SIGNS  

   IN THE SCORE OF KARLHEINZ STOCKHAUSEN’S ZYKLUS 

   What is notation? The development of traditional score has taken a long time. In our 

research we get a picture about this. The integration of percussion instrument into 

classical music required solo multipercussion pieces. Karlheinz Stockhausen’s Zyklus 

was the first multipercussion piece. What kind of innovation could be found in this 
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piece? Beside the presentation of special insruments I deal with the solution of the 

progressive notation signs. We could see a lot of new symbols which provide a new way 

for interpretation. The explanation of the improvising impression is the birth of a new 

composing method. For the composer the melody and harmony get into the 

background, but the structure and statistics get into the foreground.The artist has more 

tasks because he has to write this piece. After these instructions, the music is born in 

which you could use your personal ideas. 

   Keywords: notation, Zyklus, instruments, symbols, personal ideas 

   Disciplines: classical music 

Lengyel Erik Krisztián (2019): Notációs jelek megfejtése Karlheinz Stockhausen Zyklus 

című művében. OxIPO – interdiszciplináris tudományos folyóirat, 2019/3, 9–24. doi: 

10.35405/OXIPO.2019.3.9 

 

 

   A zene egyik alapeleme a kotta. Tanul-

mányomban egy új XX. századi notációs 

rendszerrel találkozhatunk, melyben a je-

lek és szimbólumok megfejtése izgalmas 

kutatómunkát igényelt. Karlheinz Stock-

hausen forradalmian újat alkotott és mű-

alkotása a mai napig meghatározó. Bemu-

tatásra kerül, hogy jutunk el a hieroglifikus 

képjelektől kezdve a Zyklus jelöléséig. A 

mű keletkezési háttere mellett megismer-

kedhetünk a darabhoz szükséges megfele-

lő hangszerekkel is. Magyarországon élő 

szerzőtől tanulmány e témában még nem 

született. Számos külföldi szakirodalom 

található azonban – ezek nagy része fel-

lelhető jelen tanulmányban. 

 

   A kottaírás fejlődése 

  Az első hieroglifikus képjelek, melyben 

már zenei formálásra utaló elemek is van-

nak, az óegyiptomi birodalomból szár-

maznak. Az évek során folyamatosan fej-

lődő írások közül a föníciai írás emelkedik 

ki, amely a beszéd rögzítéséhez használt 

hangjelekkel a zenei notációnk alapjait tet-

te le. A föníciai származékból építkezik a 

görög kottaírás, amelyben az írás már bal-

ról jobbra történik, és megjelennek benne 

a magánhangzók és mássalhangzók (1. áb-

ra).  

 

   1. ábra: Seikilos-dal. Sírfelirat, kb. i. e. 1. sz. 

Forrás: Net1 
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   A görög írás keleti változatából fejlőd-

tek ki például a bizánci, majd a szláv 

írások, nyugati változatából pedig a latin 

írások. A latin neumaírás a bizánci-görög 

elmélet szerint a bizánci hangjegyírás ele-

meinek leszármazottja. A szakirodalom-

ban rengeteg jól kidolgozott keletkezés-

elméletet és ezeknek a cáfolatát is megta-

láljuk, de egy biztos, hogy a neumaírásra 

szuverén, önálló alkotásként tekinthetünk. 

A neumák hangmagasságot, hangközöket 

és ritmust nem jeleztek, csupán emlékez-

tető jelek voltak, melyek az énekesnek a 

dallam irányát mutatták. Később megjele-

nik a kvadratikus neumaírás, amely már 

négy tágas kottavonalat használ, illetve 

pontos hangmagasságot is jelöl (Böhm, 

1961; Dobszay, 2017; Löblin, 1992). 

   A 13. századra a neumaírás fokozatos 

átalakulásának eredményeképpen a korál-

notációval találkozhatunk, melyben már 

diasztematikusan a dallamot egyes hangok 

sorozataként ábrázolják, nem pedig moz-

gásfolyamatként, mint a neumák. A 

Notre-Dame korszakban létrejön a modá-

lis notáció továbbá az ars antiqua kora 

megteremti a menzurális notációt. A men-

zurális notáció már a hangok értékét is 

jelöli és így a zene egyik alapeleme, a rit-

mus megszületik. A 4 vonalas kottarend-

szert először Arezzoi Guido dolgozta ki 

1025-26 környékén a Micrologus című 

művében, a kottavonalak terctávolságaival 

és különböző kulcsokkal (2. ábra).  

   A ma is használatos, hagyományos, öt-

vonalas rendszerű kottaírásunk a 17. szá-

zad óta alakult ki.  Ebben a kottarendszer- 

ben hangjegyek  jelzik  a  hangmagasságot  

   2. ábra: Guido-kéz. Forrás: Net2  

 
 

 

és hangértéket, de a paraméterek, mint 

például a tempójelzések, előadási utasítá-

sok jelölései hiányoznak. A barokk kor-

ban a zenélés valódi gyakorlata a hagyo-

mányban él. Johann Sebastian Bach Csel-

lószvitjeiben artikulációt kifejező kötő-

ívekkel találkozhatunk, majd a 18. század-

ban, a mannheimi iskolában kidolgozzák, 

hogy a kottába már dinamikai fokozó jel-

zések (crescendo, de-cresendo) is bekerül-

jenek. A 19. században a zeneszerzők 

(Mahler, Brahms, Berlioz) saját egyénisé-

gük tükrözése érdekében létrehozzák a 

frazírozás jelöléseit. A 20. században Ar-

nold Schönberg már különböző jelölések-

kel megkülönbözteti a fő- és mellékszó-

lamokat, a tisztán kísérő szólamoktól. A 

ritmikai alapértékek differenciálódásának 

jelölésében először Karlheinz Stock-

hausen alkot zenetörténetileg maradan-
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dót, majd a 20. század végén Brian 

Ferneyhough kottaképe ismét újat mutat 

(3. ábra – lásd még: Balázs, 2005; 

Dahlhaus, Eggebrecht és Boronkay, 1985; 

Cody, 1996; Duffek, 2014; Lighthouse, 

2014; Löblin, 1992). 

 

 

 

   3. ábra: Brian Ferneyough: Bone Alphabet. 

Forrás: Net3 

 
 

 

   Az ütőhangszerek megjelenése  

   a klasszikus zenében  

   Az üstdobok voltak az első ütőhangsze-

rek, melyeket Lully, a Thésée című korai 

francia operájában használt. Majd a klasz-

szika korában, a szimfonikus zenekarok 

létrejöttének idejében, egyre komolyabb 

és több szerep hárult az ütőhangszeres 

játékosokra. Ludwig van Beethoven IX. 

szimfóniájában már nagydobot, cintányért 

és triangulumot is alkalmaz. A romantika 

korában Héctor Berlioz már csőharangot, 

összeütős cintányért, függesztett cintá-

nyért, tenordobot és nagydobot is ír Fan-

tasztikus szimfóniájába. A 20. századi ze-

nében Igor Stravinsky az első zeneszerző, 

aki több ütőhangszerből összeállított set-

up-ot ír elő a Histoire du soldat (A katona 

története, 1918) című előadási darabjában. 

A megszólaltatáshoz elegendő egy ütő-

hangszeres játékos, amit két ok idézett elő 

John Baldwin szerint: az előadók hiánya 

és a New Orleans-i jazz együttesek hatása 

a dobokra. Stravinsky ötlete forradalmian 

hatott, majd számos zeneszerzőt megihle-

tett multi-percussion szólódarabok írásá-

ra. Az első ilyen jelentős alkotás Kalheinz 

Stockhausen tollából származik (Baldwin, 

1968; Blades, 1992; Szabó, 2008; Szalai, 

2013). 

 

 
   Stockhausen élete  

   és a Zyklus története 

   Karlheinz Stockhausen tanulmányait a 

kölni zeneművészeti főiskolán kezdte 

Frank Martin zeneszerzőnél. Anton We-

bern zenéjének tökéletes szerialista tech-

nikája teljesen lenyűgözte. A bonni egye-

temi évei alatt Werner-Meyer Epplertől 

tanult akusztikát, hangtant és információ-

elméletet. A professzorral közösen folyta-

tott kutatások és kísérletezések eredmé-

nyeképpen az elektronikus zene egyik 

megteremtője lett. Operaciklusa a Licht, 

mely hét operából áll. Forradalmian újító 

darabja a Helikopter-Streichquartett, a-

melynek előadói helikopterben ülve ját-
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szanak (Frisius, 2008; Griffiths, 2007; 

Stockhausen, 1989; Weasel, 2007; Wör-

ner, 1973). 

   A Zyklus 1959-ben íródott a darmstadti 

nyári kurzus zenei versenyének kötelező-

en eljátszandó darabjaként. A darab sta-

tisztikus szerkesztésmóddal íródott. A 

Percussive Notes Research Edition 1985-

ös szeptemberi kiadásában Stockhausen 

interjújában így nyilatkozik: „Végülis az 

ütős előadónak olyan fontosnak kell len-

nie, mint a zongoristának” (Udow, 1985, 

17. oldal). A darabot Wolfgang Steinecké-

nek írta, Christoph Caskel mutatta be, aki 

együtt dolgozott Stockhausennel a mű 

megírása közben. Ez az első olyan szóló 

multi-percussion darab, melyben a szerző 

által előírt hangszereken kell játszani. John 

Cage: 27’10.554” for a Percussionist című 

művében, melyet 1956-ban komponált, 

még nem volt meghatározva, hogy ponto-

san melyik hangszereken játsszon az elő-

adó, csak a hangszerek anyaga, mint pél-

dául fém, fa (4. ábra – lásd még: Ames, 

1990; Gerber, 2003; Stockhausen, 1989; 

Udow, 1985). 

 

 

   4. ábra: John Cage kottaképe, W jelentése fa, 

M jelentése fém. Forrás: Net4 

   Hangszer- és notációismeret 

    A darab, ahogy a címe is mutatja, kör 

formula szerint épül fel. Az előadónak a 

különböző instrumentumokat kör alakban 

kell maga köré rendezni, így egy három-

dimenziós mozgó kép alakul ki a fül szá-

mára. Az illusztráción a hangszerek kottá-

ban megjelölt képét is láthatjuk (5. ábra – 

vö.: Hudacsek, 2019; Szigetvári, 2012). 

 

 

   5. ábra: Hangszerek jelzései. Forrás: Stock-

hausen (1960) 

 

 
   Michael Udow Stockhausennel készített 

interjújából kiderül, hogy a szerző nagyon 

nagy hangsúlyt fektet a hangszerek minő-

ségére és a megfelelő instrumentumok ki-

választására. A tökéletes hangszerek iránti 

igényt, az elektroakusztikus zenében létre-

jövő hangzatok csoportosítása kényszerít-

hette ki a zeneszerzőből. Hudacsek Lász-

ló, ütőhangszeres művész besorolta 

Stockhausen Kontakte és Zyklus című 

műveinek ütőhangszereit (6. ábra). A cso-
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portosításból láthatjuk, hogy a John Cage 

darabjában is megjelenő három kategória 

ugyanúgy megtalálható, de a kategóriák 

újabb három részre oszthatók.  

 

 

   6. ábra: Kontakte, Zyklus ütőhangszereinek 

csoportosítása. Forrás: Hudacsek, 2019. 

 
 

 

   A kottában láthatunk némi segítséget a 

különböző hangszerek opcionális hangjai-

ra, de biztosabb tudás csak források felku-

tatásával lehetséges (7. ábra – lásd: Huda-

csek, 2019; Szigetvári, 2012; Udow, 1985). 

   Először a tisztán hangolt hangszereket 

mutatjuk be. A darabban szereplő marim-

ba 4 oktávos, vagy nagy A-ig mélyülő le-

het. A hangszer a tisztán hangolt, fa hang-

szerekhez sorolható (6. ábra). Az instru-

mentumot telt téglalapformával jelöli a 

szerző a notációban. A kottában megjele-

nő piktogramok abszolút újnak számítot-

tak és így idegennyelvű előadóknak is egy-

értelművé vált milyen hangszereken        

   7. ábra: Opcionális hangok, különböző verők, 

tremoló jelzések. Forrás: Stockhausen (1960) 

 

kell játszani. A hangszer hangjait ötvona-

las rendszerben olvashatjuk. A tom-

tomok hangolása nagy Fisz, nagy H, kis F 

és kis Bé. A hangszereket négyzettel ábrá-

zolja a szerző, és a négy hangmagasságot 

ötvonalas kottarendszer vonalközeibe írja 

(5. ábra). Az első vonalközben nagy Fisz 

van jelölve, a második vonalközben nagy 

H, a harmadik vonalközben kis F és a ne-

gyedik vonalközben kis Bé. A tom-

tomokon megszólaló rim-shot ütést egy 

ponton (hangon) átmenő egyenes vonallal 

jelöli. A hangszereket a membrános hang-

szerekhez soroljuk. Érdekesség, hogy a 

rim-shot ütéssel létrejövő hang már a félig 

hangolt, félig zörej kategóriába esik. A 

rim-shot, a káva és a bőr együtt ütése. A 

káva hangja módosítja a tom-tom tiszta 

hangolását és egy éles hangot generál a 

tom-tom hangjához.  

   A vibrafon jelölési formája megegyezik 

a marim-báéval, ámde üres téglalap (5. áb-

ra). A hangok hagyományos ötvonalas 

notációban vannak leírva. 3 oktávnyi 
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hangterjedelmű vibrafon a megfelelő az 

előadáshoz, és a hangszerválasztásnál a fő 

szempont a rezonáltság mértéke.  

   Stockhausen szerint egyetlenegy hang-

szer felelt meg a darabhoz: egy Deagen 

típusú leselejtezett modell, amelyben a 

motort nem használták, így a rezonátor-

lapkák sosem voltak elmozdítva eredeti 

helyükről, így minden hanglap nagyon 

hosszú ideig rezonált. A pedálozás jelölé-

sére a p. jelzést használja, az első verzió 

alapján szabad ideig tartható a pedál, a 

második jelzés szerint (ahol egy kötőív is 

rajta van) olyan hosszú ideig érdemes tar-

tani, amíg lehet. 

   A következő részben a félig hangolt, il-

letve félig zörej kategória hangszereit is-

mertjük. A kolompok stigmája a hangszer 

alakjával megegyezik (5. ábra). A hangok 

ötvonalas rendszerben vannak indikálva. 

Az instrumentumoknál a nagy rezonancia 

fontos. A kolompok hangmagassága: kis 

Bé, egyvonalas E, egyvonalas A, kétvona-

las Disz.  

   A cintányér egy mérlegszerű szimbó-

lummal van jelölve (5. ábra). Ha egyet lá-

tunk ebből a stigmából, akkor a függesz-

tett cintányérokra vonatkozik, ha egymás-

ba fordítva kettőt, az pedig a hi-hat cintá-

nyérra. A cintányérok a fém alapanyagú 

hangszerek kategóriájába sorolhatók. A 

függesztett cintányérhangokat háromvo-

nalas rendszerbe írja a szerző, amiben két 

hangmagasságot különböztetünk meg. A 

hangok a vonalközben vannak notálva. 

Stockhausennek egyetlen javaslata van a 

hangszerekhez, hogy minél többet rezo-

náljanak. A zeneszerző Michael Udow-

féle interjúja alapján egy úgynevezett „cin-

tányér fa” építését javasolja. A három-

négy cintányérból álló „fát” kapcsoljuk 

össze kicsi láncokkal a nagyobb rezonan-

cia érdekében. A cintányérokon való ütés 

helyét néha a szerző előírja, de az előadó 

ezeket ízlése szerint szabadon variálhatja. 

A két darab különböző hosszúságú afrikai 

Log Drumot Stockhausen a Kontakte cí-

mű kamaraművében kis F-re és kis Bé-re, 

egyvonalas E-re és egyvonalas A-ra han-

goltatta. Mivel a két mű között rengeteg 

hasonlóság fedezhető föl, és Stockhausen 

is párhuzamot von publikációiban ütős 

darabjai között, így feltételezhetjük, hogy 

a Log Drumok hangolása a Zyklushoz is 

megfelelnek. A hangszer notációja egy 

függőleges helyzetű téglalap, melynek kö-

zepén egy fekete vonal található (5. ábra). 

A négy hangmagasság, hasonlóan a tom-

tomokhoz, ötvonalas kottarendszerben 

van jelezve.  

   A Burmai vagy Thai gong egy fekete 

ponttal teli körrel van jelezve. A hangje-

gyeket kétvonalas rendszerben láthatjuk. 

A tam-tam mellett a gong adja a teljes 

basszus alapját a műnek. Az ütés helye 

szabadon variálható, viszont amikor a kö-

zepét kéri megszólaltatni a szerző, azt egy 

60 fokos vonalas áthúzással jelöli. A 

gongból nagy Fiszre hangolt szükséges 

(Gerber, 2003; Udow, 1985). 

   A következő sorokban a zörej kategóri-

ában szereplő instrumentumokról kapha-

tunk ismertetőt. A kisdob egy vízszintes 

helyzetű téglalappal van indikálva a notá-

cióban. A hangszer a bőrös instrumentu-

mokhoz sorolható. A kisdobon megszóla-
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ló hanghoz a húrt használni kell, de ha a 

darab elején felkapcsolva hagyjuk, akkor 

az zavaró más hangszerek környezetében. 

Andreas Boettger épített a probléma 

megoldására egy pedálmechanikával mű-

ködő kisdobot, amely nagyban elősegíti a 

zavartalan húr fel-le kapcsolását. A szerző 

legalább két különböző hosszúságú guirót 

javasol a mű interpretálásához. Az inst-

rumentum a fa alapanyagú hangszerekhez 

sorolható. A kottában duplavájatos tégla-

lappal van jelölve a hangszer. A javasolt 

elrendezésben egy fix és két opcionális 

helyen van feltüntetve (5. ábra, Gerber, 

2003; Hudacsek, 2019). 

   A csörgőnek hangerőben ugyanakkorát 

kell szólni, mint egy tomon megütött rim-

shot-nak. Számos előadó (Neuhaus, 

Florent Jodelet, Stuart W. Gerber) új 

hangszereket készített a megfelelő hang-

zás eléréséhez. Három darab egymásba 

fonódó kör a szimbóluma az instrumen-

tumnak (lásd: 5. ábra). Hudacsek László 

javaslata alapján bell tree-t, száncsengőt, 

illetve indiai csengettyűket érdemes egybe 

fűzni és függeszteni, ezeknek az egybe-

csengő hangja felveszi a versenyt a tom-

tomon megszólaló rim-shot ütések hang-

erejével.  

   A hi-hat cintányért kétvonalas rend-

szerben ábrázolja a szerző. A hi-hat meg-

szólalásának háromféle módját különböz-

tethetjük meg. Az első a zárt (closed) ütés. 

A hangot a két vonal közé rajzolja a szer-

ző. Ez az ütésfajta kétféleképpen jöhet 

létre. Az első módja a pedál egyszerű le-

nyomásával születik meg, a második a 

lábbal lenyomott hangszer megütésével 

jön létre. A nyitott ütésnél (open) a han-

got értelmezéstől függően a két vonal fölé 

vagy alá illusztrálja Stockhausen. Ennél az 

ütésfajtánál a felső cintányért kell megszó-

laltatni, és emellett néha rezonálni hagyni 

az alsó cintányért. A kúpnál való ütés 60 

fokos szögben rajzolt, vonalas áthúzással 

van jelölve minden cintányérhangnál.  

   A triangulum szimbóluma egy három-

szög, és hangjai kétvonalas rendszerben 

vannak ábrázolva, minden jelölés a vonal-

közben található. Triangulumból legalább 

két, nagyon magas hangú hangszert érde-

mes használni.  

   A tam-tamból nagy C-re hangolt szük-

séges. Andreas Boettger a darab közepére 

javasol egy tam-tam verővel megütött 

hangot, mint a darab legmélyebb hangját. 

A hangszer adja a basszusát a darabnak. 

Egy kör a piktogramja az instrumentum-

nak. Az tam-tam notációja kétvonalas 

rendszerben történik. (Gerber, 2003; 

Hudacsek, 2019; Udow, 1985). 

   A különböző ütők jelölését is láthatjuk 

(7. ábra). Ahol nincs előírt ütőjelölés, ott 

az előadó ízlése szerint variálhatja az ütő-

ket. A glisszandók kromatikusan és „hú-

zásos” játékmóddal is játszhatók, illetve a 

kettő egyesítése is helytálló opció. Minden 

„pont” jel egy ütést, hangot jelent. Min-

den vonal formula tremolót szimbolizál. 

Egy-egy hang, tremoló dinamikáját, hang-

erejét a pont vagy vonal vastagsága hatá-

rozza meg. Minél vastagabb egy vonal, 

pont, annál hangosabban, minél véko-

nyabb a vonal, pont, annál halkabban ját-

szunk a hangszereken. A guironak nincs 

dinamikai jelzése, itt a vonal vastagsága 
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mindig ugyanakkora mindössze irányok 

vannak jelezve a notációban. Egy adott 

szegmens gyorsítását egy 15°-os szögben 

felfelé tartó nyíl jelzi, és a lassítást ennek 

az ellentéte, egy lefele tartó nyíl mutatja. A 

szerző gondolatainak legminimalisztiku-

sabb kifejtése, a pont, vonal és ív alkalma-

zása. „A művészet nem másolja a láthatót, 

hanem láthatóvá tesz” – vallotta Paul 

Klee, akinek képében szintén megtalálhat-

juk, eme három szervezőelemet (8. ábra – 

Elderfield, 2013; Frisius, 2008; Hudacsek, 

2019). 

 

 

   8. ábra: Paul Klee: Castle and Sun. Forrás: 

Net5. 

 
 

 

 

   El kell dönteni, hogy az óramutató járá-

sával megegyezően vagy azzal ellentétesen 

olvassuk-e a darabot, és az is fontos, ho-

gyan rakjuk ki a kottát, mivel a darab ol-

vasható fejjel lefelé is. A darab kezdő-

pontját szintén a művésznek kell kitalálni, 

Stockhausen annyit ír elő, hogy egy adott 

periódus első hangjától induljunk, és a da-

rab vége a kezdőhanggal azonos legyen, 

így lesz teljes a kör. Miután ezeket megha-

tároztuk, létrejönnek bizonyos támasz-

pontok a művön belül. Ezeket a tom-

tomon megszólaló rim-shot ütések alakít-

ják ki. A darabnak nincs kiírt tempójelzé-

se. Az Udow-féle interjúból megtudhat-

juk, hogy Stockhausen az ütemes mérő-

nek, a 40-es bpm-et javasolja (Frisius, 

2008; Udow, 1985). 

 

 

 

   A periódusok megfejtése 

   A darabnak van egy hagyományos meg-

szólaltatási módja, amely a Cristoph 

Caskel-féle 1959-es ősbemutató felvételén 

alapszik. A felvételből számos ötletet le-

het meríteni. A darabot periódusok sze-

rint ismertjük. Egy periódusban 30 ütemet 

találhatunk. Az első periódus részeit vilá-

gosan fel lehet osztani a rim-shot ütések 

alapján 3+3+4+4+5+5+6 ütemre. Ezt a 

felosztási módszert érdemes a többi ol-

dalnál is alkalmazni a memorizálás meg-

könnyítése végett. Az első részben a tom-

tomok és a kisdob kap főszerepet, emel-

lett két darab hi-hat cintányérhang és egy 

marimbaglisszandó is hallható. A jobb kéz 

a „fekete” hanglapsoron, a bal kéz a „fe-

hér” hanglapsoron játszik, és a jelölt kez-

dőhangtól a záróhangig történő húzással 

szólaltatom meg a marimbaeffektet. A 

stockhauseni notáció egyik nagy proble-

matikája, hogy minden hangszer hangjai 

külön sorban vannak lejegyezve. A me-

morizálás és az értelmezés könnyítése vé-
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gett érdemes hagyományos kottaképbe 

átvezetni néhány részt, ahogy Stuart W. 

Gerber is tette (9. ábra). Az első struktú-

rában nincs helye improvizációnak, az 

összes hang, tremoló a helyén játszandó 

(Gerber, 2003). 

 

 

   9. ábra: A stockhauseni notáció átkonvertálá-

sa hagyományos kottaképre. Forrás: Net6. 

 

   Második periódusunk elején egy új 

rendszerrel találkozunk. A szerző három 

kapcsos zárójeles lehetőséget kínál, amely-

ből egy előadáson csak az egyiket kell el-

játszani. A sorok alatt még első struktúra 

alapján írt hangok is találhatók, amelyek-

ből mindent meg kell szólaltatni. A kotta-

kép egyre sűrűsödik a függesztett cintá-

nyérok megjelenésével. Stockhausen rá-

adásul már ütőváltásokat is előír a cintá-

nyérhangokhoz. A harmadik periódus el-

ső öt ütemében egy újabb struktúrával ta-

lálkozunk. A háromszögben található há-

rom figura közül az előadó dönti el, hogy 

melyik figurát mikor játssza. A három-

szögből kiágazó három vonal mutatja az 

az egyes figurák ütemben való helyét. Új 

hangszerünk a kolomp lesz az oldalon 

(10. ábra). A periódust izgalmassá teszi a 

verőforgatás megvalósítása a hatodik ü-

temben (11. ábra; v.ö.: Gerber, 2003). 

 

 

   10. ábra: A periódusok hangszerei. Forrás: 

Net7. 

 

 

 

   11. ábra: Harmadik periódus. Forrás: 

Stockhausen (1960) 

 

   A következő oldal első hat ütemében 

egy új ábrával találkozunk. A téglalapban 

található négy figura közül, a téglalap két 

széléig kiterjedő időegységen belül a mű-

vész dönti el, hogy mikor melyik figurát 

szólaltatja meg. A periódusban egyesül az 

első négy struktúra, és itt már az előadó 
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sok helyen maga határozza meg a szeg-

mensek sorrendjét. A darab ezen részének 

kivitelezése már teljesen egyéni fantáziát 

igényel. Az ötödik periódus első nyolc 

ütemében, az új ötödik rendszerrel szem-

besülünk. Notációs jelölésben teljesen 

megegyezik a negyedik struktúrával, ámde 

ebben a téglalapban egy hang vagy egy 

tremoló található az instrumentumok mel-

lett. A sűrű kottakép középpontjában a 

triangulum áll, melynek kottasora az oldal 

közepén látható. 

   A hatodik periódusban nem találkozunk 

új notációs jellel, itt a leépítési fázist indít-

ja el a szerző a struktúrák és hangszerek 

terén egyaránt. A mű dinamikai csúcs-

pontja az oldal végén található, ami a 

fémből készült hangszerek magas dinami-

kán való megszólaltatásával jön létre. A 

hetedik oldal érdekessége a harminc üte-

mig tartó vibrafontremoló, amely az úgy-

nevezett „mandolin roll”-lal kivitelezhető 

(12. ábra).  

 

   12. ábra: „Mandolin roll” (forrás: a Szerző) 

 

   Nehézsége, hogy egy kis szekund távol-

ságban kell kivitelezni. A kottakép ritkul, 

és már csak három darab struktúránk marad a 

periódusunkban. Először jelenik meg a 

darabban a lassítás és gyorsítás jelölése 

ezzel még színesebbé téve a kompozíciót. 

A nyolcadik periódusban a kolompok fo-

kozatos elhalkulása és a tam-tam beillesz-

kedése lágyítja a művet. 

   A mű feléhez érve a tam-tam és a gong 

kiteljesedése hallható az egyik legkötetle-

nebb lejegyzéssel. A periódus végén egy 

guiro glisszandó vezeti be a darab máso-

dik felvonását. A tizedik periódusban az 

első tizennyolc ütem alatt megismerjük a 

hatodik struktúrát, melyben a szerző az 

egyik téglalap figurája után a másik tégla-

lap figuráját kéri játszatni, és ezt már nyi-

lakkal is jelöli (13. ábra).  

 

   13. ábra: A tizedik periódus első része. For-

rás: Net8. 

 

   Újfajta nyilas ábrázolást észlelhetünk az 

oldal maradék tizenkét ütemében. A szer-

ző kifejezetten kéri, hogy a leírt hangok 

közül körbeérve minden egyes hang szó-

laljon meg. A tizenegyedik oldalon a hete-

dik szerkesztési módban sűrűsödik a kot-

takép. Az elemek tárháza bővül, de a sza-

bály ugyanaz, mint egy másik téglalapnál. 

A guiro ebben a részben szólal meg a leg-

többször (14. ábra).  
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   14. ábra: A hangszerek kiteljesedése. Forrás: 

Net7 

 

   A nyolcadik rendszerünk, melyben a két 

téglalap közül az egyiket kell kiválasztani, 

a tizenkettedik oldalon látható (15. ábra; 

Gerber, 2003).   

   A következő periódus első hat ütemé-

ben megismerkedünk a kilencedik szerk-

esztési móddal, mely a legimprovizatí- 

vabb rendszernek tekinthető. A második 

ütemtől a hatodik ütemig a tom-tom han-

gok lejegyzése vonal nélküli és a pontok 

mennyiségét látva egy csökkenő Fibonac-

ci-számsorral szembesülünk.  

 

  15. ábra: 12. periódus. Forrás: Stockhausen 

(1960) 

 
    A számsor megjelenéséből következ-

tethetünk ismét a természetes körfogásra, 

melyet a darab alapgondolata közvetít szá-

munkra. A második rész legösszetettebb 

strukturális rendjét a periódus végén talál-

ható lassítások, gyorsítások teszik izgal-

massá. A periódus utolsó nyolc ütemének 

szimbólumát fellelhetjük Paul Klee: God 

of War című képében is (16. ábra). 

 

   16. ábra: Tizenharmadik periódus, Paul Klee: God of War. Forrás: Hudacsek László 
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   A tizennegyedik periódus középpontjá-

ban a marimba glisszandók állnak. A mű 

során először ír ki a szerző a 

glisszandókhoz kézrendet az oldal nyol-

cadik ütemében (17. ábra).  

 

 

   17. ábra: A tizennegyedik periódus nyolcadik 

üteme Forrás: Stockhausen (1960). 

 

 
   A periódus végén a „tr” új jelzéssel ta-

lálkozunk, mely pergetést jelent. Ez az ef-

fekt, a verő gyors pattintásával valósítható 

meg. A tizenötödik periódus érdekessége, 

hogy már a marimbára írt szólamban is 

láthatunk lassítás és gyorsítás jelölést. A 

tizenhatodik periódusban a tom-tomok 

kerülnek központba, és a kisdobnál a per-

getés effekt kerül előtérbe. A tizenhetedik 

periódus a legimprovizatívabb a darab-

ban. A rim-shot ütések megadják a sűrű 

ponttömegek alapját (Gerber, 2003; 

Hudacsek, 2019). 

 

   Összegzés 

   Egy mű értelmezéséhez elengedhetetlen 

a notáció helyes megismerése. Az ütő-

hangszeres darabok jelölései fokozatosan 

változtak az évek során, a jelenkor elő-

adóművészeinek ezek a stigmák nagyon 

idegennek tűnnek. A saját elemzésem egy-

fajta nézőpont a Zyklushoz, hiszen a no-

tációs jelőléseket más szemszögből is le-

het nézni. Érdemes megemlíteni, hogy en-

nél az alkotásnál a szimbólumok ugyana-

zok fordított kottaképnél is, tehát a struk-

túráink akkor is megmaradnak, csak más 

sorrendben követik egymást.  

   A közönség számára improvizációnak 

tűnő darabban valójában kemény szabá-

lyok és rendszerek léteznek. A progresszív 

kottázási jelek nagy kihívást jelentenek a 

játékosnak, de ha visszatekintünk a notá-

ció történelmére, észrevesszük, hogy ezer 

éve sem volt egyszerűbb egy zeneszerző 

gondolatát újra rekonstruálni.  

   Stockhausen célja, hogy ne akarjunk 

mindent egyformán megvalósítani. A 

szerző lehetőségeket kínál, és arra ösztö-

nöz, hogy a játékos maga írja meg a saját 

változatát a szerző darabjának.  

   A Zyklus egy igazi versenyprodukció, 

melyben az előadónak komponista képes-

ségeit is kamatoztatnia kell. A mű meg-

szólaltatása az ütőhangszeres szólóiro-

dalmon belül is nagy kihívás. A megfelelő 

hangszerek beszerzése rengeteg energiát 

igényel és új hangszerek készíttetésére is 

szükség lehet.  

   Az alkotás megfelelő prezentálásához 

nagyon sok ütőre van szükség, hogy min-

den hangszerből az elképzelt hang meg-

szülessen, de a megjelenő új hangszínek 

forradalmian hatnak a zenészek és zene-

kedvelők számára egyaránt.  
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