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I. A kutatás előzményei

A legttsset jst́zott é́ hivatkozott élő oláz zenézerző,

Salvatore Sciarrino munksival foglalkozó irodalom msra

igen  ́ok  tételt  ́zsmlsl.  Ennek  legnagyoss  ré́zét

t́́zegyűjtttte  Pietro  Míuraca  2018-san  kiadott

ktnyvének  függelékésen.  Ez  a  mű  a  Sciarrino  addigi

életművéről  ké́zült  eĺő  stfogó  igényű  monogrsfia,

jelentő́ége alapvető ssrmilyen – a ́zerzővel kapćolató

– kutatśhoz.  Háonlóan alapó megktzelíté́́el  nyúl  a

témshoz  néhsny  PhD  dí́zertsció,  melyek  ktzül

kiemelkedik Carlo Carratelli, Jamé Denní Bunch é́ – a

Sciarrino  műveinek  előadójaként  ktzímert

fuvolaművé́z – Matteo Céari munksja. A ́zakirodalom

tovssss  ́zsmó  cikket,  tanulmsnyt  tartalmaz  egyé

művekkel vagy ́zempontokkal kapćolatsan, eĺő́orsan

oláz, kíess ré́zsen angol é́ francia nyelven. 

Maga Sciarrino í ́zívéen nyilatkozik, nemćak

́ajst  zenéjéről,  a  kutatśsan  megkerülhetetlen  ́zerepe

van  elméleti  ktnyvének  (Le  figure  della  musica  da

Beethoven  a  oggi)  é́  tanulmsny-kttetének  (Carte  da



suono),  illetve  ́zsmó  –  írśsan  í  megjelent  –

interjújsnak.

A  kiterjedt  sisliogrsfishoz  é́  a  ́zerző

jst́zott́sgshoz képét azonsan kevé́ olyan írś van, ami

Sciarrino-darasok  ré́zletéess,  mélyess  elemzé́ére

vsllalkozna. Ennek két́égtelenül az í lehet az oka, hogy

a Sciarrino-zene nem igazsn értelmezhető hagyomsnyó

zeneelméleti  kategórisk  ́egít́égével,  amire  a  ́zerző

́ztvegeisen  elő́zeretettel  fel  í  hívja  a  figyelmet.

Szsndékom az volt, hogy megtalsljak egy olyan analízí-

típút,  megktzelíté́módot,  amely  t́́zhangsan  sll

Sciarrino éztétikai é́ kompozíció́ elveivel, ugyanakkor

a lehető legalapóassan képé feltsrni ennek a zenének a

műktdé́módjst.



II. Források

Dí́zertscióm  eĺődlegé  forrśai  Sciarrino  hanǵzeré

darasjai voltak, a fókúzt a korai alkotóperiódúra (1970-

é  évek  ktrnyékére),  azon  selül  a  ́zólóművekre

irsnyítva.  A kottsk  a  Ricordi,  illetve Rai  Trade kiadók

gondozśssan  jelentek  meg.  Néhsny  éetsen  fontó

forrśt jelentettek egy-egy daras kiadott hangfelvételei í,

illetve a ́zerző puslikslt grafikú vszlatai. Ezek mellett

jelentő́  ́zerepet  jst́zottak  kutatśomsan  Sciarrino

́ztvegé  megnyilvsnulśai,  kültnt́  tekintettel  a  Le

figure  della  musica (A  zene  alakzatai  Beethoventől

napjainkig) című interdízciplinsrí megktzelíté́ű zenei

tanktnyv. 

Mśodlagó  forrśként  ́zsmó  tanulmsnyt

háznsltam,  ktzülük  kiemelkedik  a  ré́zleté  elemzé́re

kivsláztott  All’aure  in  una  lontananza című  műről

ké́zült  korsssi  analízí,  Brendan  P.  McConville

munksja.



III. Módszer

Kutatśomat  hsrom  fő  ́zempont  ́zerint  végeztem.  A

dí́zertsció eĺő ré́zésen stfogó képet kívsntam nyújtani

Sciarrino gondolkodśmódjsról – éztétikai kérdé́ektől a

hanǵzertechnikai  jeleńégekig  –,  a  ktvetkezteté́eket

́zsmó  daras  megfigyelé́ésől  levonva.  Ezek  alapjsn

kidolgoztam egy elemzé́i  ́tratégist,  amit  egy ́zólómű

ré́zleté analízíén keréztül mutattam se. Ezeken kívül

fontónak  tűnt  Sciarrino  –  ktnyvésen  kifejtett  –

figuráinak  viźgslata  a  ́zerző  ́ajst  kompozíció́

megoldśainak értelmezé́ének kontextússan.



IV. Eredmények

Dí́zertscióm az eĺő magyar nyelvű tudomsnyó munka

az  oláz  zenézerző  művé́zetéről.  Ezen  túl  azt

gondolom,  ́zerepe  túl  í  mutat  a  Sciarrino-műveken,

vagyí  a  semutatott  zenei  megktzelíté́ek  é́  elemzé́i

mód́zerek  termékenynek  sizonyulhatnak  mś

(eĺő́orsan kortsŕ) zenézerzők alkotśainak viźgslója

́zsmsra  í.  A  teljé,  nemzetktzi  Sciarrino-irodalom

vonatkozśssan írśom újdońsga a ré́zleté analízíen

túl  a  Sonata  per  due  pianoforti című  daras  egyedi

kompozíció́ mód́zerének megfejté́e, semutatśa lehet,

aminek  jelentő́ége  véleményem  ́zerint  nem

korlstozódik a  konkrét  műre,  hanem fontó  lsnćzemet

jelent  Sciarrino  forma-  é́  anyag-kezelé́ének

megérté́ésen.



V. Az értekezés tárgyköréhez kapcsolódó tevékenység

dokumentációja

A  legnagyoss  hatśt  zenézerzői  gondolkodśomra  –

ktzvetlen  métereimét  ktvetően –  Sciarrino  művé́zete

gyakorolta. A kutatś folyamata ezt a hatśt két́égkívül

elmélyítette,  az  elmúlt  éveksen  keletkezett  darasjaim

magukon  víelik  az  elemzé́ek  nyomait.  A hatś  nem

́tilíztikai, inksss Sciarrino gondolkodśmódja, é́ egyé

éeteksen  zenézerzői  mód́zere  hagyott  nyomot

kompozícióimsan.  Azok  a  darasok,  melyek  leginksss

ktthetők  Sciarrino-kutatśomhoz:  Sospiro  congelato

(2015), füstjelek (2016), fiori sfiorati (2016), Dixit (2016-

17),  l’alone  del  silenzio (2018),  Ferne (2019),  Weitere

intime Briefe (2019), Hymne a la nuit (2020).

Az  Anima  Múicae  Kortsŕ  Zenei  Műhely

vezetőjeként  ké́zültem  Sciarrino  kamaraműveinek

magyaroŕzsgi semutatśsra,  a 2020 tavázsra tervezett

koncertet – a jsrvsnyhelyzet miatt – el kellett haláztani.

Kutatśom eredményeit – Sciarrino művek kapćsn

é́ ́zéléess kontextúsan í – nap mint nap háznóítom

a zeneakadémiai zenézerzé́- é́ analízí-oktatśsan.


