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HOGYAN HASZNÁLJA (KI) NAPJAINK
ZENETUDOMÁNYA A FIBONACCI- SZÁMOKAT
ÉS AZ ARANYMETSZÉST?*

Az aranymetszés és a Fibonacci- számok zenei alkalmazásával kapcsolatban félre-
értések összetett láncolata alakult ki az utóbbi években.1 E téves értelmezések
fenntartásáért mind nagyobb számban megjelenô nyomtatott és elektronikus ta-
nulmányok, könyvek és disszertációk kezeskednek, s többségük látszólag magán
viseli a tudományos feddhetetlenség jegyeit. A nagy tiszteletnek örvendô zenei le-
xikon, a Musik in Geschichte und Gegenwart mintegy ötven tételt sorol fel a „Golde-
ner Schnitt” szócikk végén található bibliográfiában.2 Ha el is tekintünk attól a jó
néhány szövegtôl, amelyeket inkább írtak „lendületes stílussal, semmint körülte-
kintéssel”,3 a cikkek többsége a szakmai lektorálás szigorú folyamatán végigfutta-
tott tudományos közlemény. A leggyakrabban idézett és legkiválóbban érvelô írá-
sok egyike Allan Atlas „Gematria, Marriage Numbers and Golden sections in
Dufay’s ’Resvellies vous’” (Gemátria, házassági számok és aranymetszés Dufay
„Resvellies vous” címû mûvében, Acta Musicologica, 1987) címû tanulmánya. Ve-
gyük példaként Atlas szövegének egyik passzusát:
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* A tanulmány eredetije: Ruth Tatlow: „The Use and Abuse of Fibonacci Numbers and the Golden Sec-
tion in Musicology Today”, Understanding Bach 1. (2006), 69–85; © Bach Network, https://www.bach-
network.org/ub1/tatlow.pdf. A témához ld. még uô: Bach’s Numbers. Compositional Proportion and Signi-
ficance c. könyvét (Cambridge: Cambridge University Press, 2015), különösen annak 4. fejezetét. Bár
az eredeti tanulmányban az idézetek csupán angol fordításban olvashatók, a magyar fordítás vala-
mennyi idézet esetében lábjegyzetben közli az eredetit. A fordító köszönetét fejezi ki Recski András-
nak, aki a magyar fordítást matematikai szempontból ellenôrizte, valamint Veres Máténak, aki a három
Nikomakhosz- idézetet fordítását a görög eredetivel összevetette.

1 Hálás vagyok a Hinrischen Alapítványnak, amiért támogatták a kutatást e tanulmány eredeti változa-
tához, amelyet a 2002- es oxfordi Bach- szimpóziumon adtam elô. Köszönöm továbbá két matematika-
történésznek, Ivor Grattan- Guiness (Middlesex University) és Roger Herz- Fischler (Carleton Univer-
sity) professzoroknak a témához kapcsolódó, felvillanyozó levélváltásokat és beszélgetéseket.

2 „Goldener Schnitt”. In: Ludwig Finscher (hrsg.): Die Musik in Geschichte und Gegenwart. Kassel: Bären-
reiter, 1998.

3 „[…] with more vigour than discretion”. Az emlékezetes kifejezést Malcolm Boyd alkotta egy másik,
jól ismert numerológiai technika leírására, amely többek számára bizonyult vonzónak a zenetudo-
mány holdkóros peremvidékén. Ld. Malcolm Boyd: Bach: The Master Musicians. London, Melbourne:
Dent, 1983, 223.
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Egy meghatározott hosszúság aranymetszését, amelyet ismertek az ókori Egyiptom és
Babilónia építészei, amelyrôl „szélsô és közbülsô arányként” Eukleidész is közölt leírást,
és amelyet mágikus és isteni vonásai miatt magasztaltak késôbb olyanok, mint Leonardo
da Vinci („sectio aurea”), Luca Pacioli („divina proportione”), és Johannes Kepler („sectio
divina”), úgy kapjuk meg, ha az egészet megszorozzuk 0,618- del. És bár az eredmény-
ként kapott arányt mindig csak irracionális számmal tudjuk kifejezni, a racionális szá-
mokkal való közelítés annak a számsorozatnak a felhasználásával lehetséges, amelyet a
13. századi matematikus, Leonardo da Pisa vezetett le Liber abaci címû 1202- es könyvé-
ben, s ez annál jobban közelíti az aranymetszést, minél több tizedesjeggyel fejezzük ki.4

Meggyôzônek és tényszerûen helyesnek tûnik a leírás, ha azonban alaposan
megvizsgáljuk, kiderül, hogy az érvelésben számos hiba rejlik. Az aranymetszést
például valóban mágikus és isteni vonásai miatt magasztalták, csakhogy Leonardo
da Vinci és Pacioli kizárólag a geometria révén, szögmérôk segítségével talált rá,
nem pedig törtekkel vagy számsorozatokkal. Kepler ugyan tisztában volt azzal,
hogy a számsorozat Eukleidész arányához közelít, neki azonban arról nem lehe-
tett fogalma, hogy 1202- ben mit írt róla Fibonacci. Atlas leírásából úgy tûnhet, Fi-
bonacci tudatában volt annak, hogy a nyulak szaporodását illusztráló számsoroza-
ta Eukleidész arányának közelítése. Bár Atlas tévúton járt, úgy gondolta, hogy a je-
lenséget a maga történetiségében érti, s érvelését azzal a logikus konklúzióval
zárta, hogy Dufay tudatosan használta az aranymetszést, amikor „Resvellies vous”
kezdetû chansonjának 271. minimáját szimbolikus jelentéssel ruházta fel.

Dufay „Resveilles vous” kezdetû chansonja 438 minima hosszúságú; az aranymetszés
hosszabb és rövidebb szakasza közötti osztópont tehát 270,684- nél található, vagyis gya-
korlatilag a 271. minimánál, a 46. brevis elsô ütésén. Ennek jelentôsége egyértelmû: Du-
fay annak a frázisnak a dallami és artikulációs csúcspontjával jelzi az egész darab szerke-
zeti fordulópontját, amely dióhéjban magában foglalja a mû szimbolikus jelentését.5

Atlas módszere tökéletesen példázza, hogy mi a probléma az aranymetszéssel
kapcsolatos zenetudományi írások többségével. Az alapvetô metodológia hibás,
amennyiben nem különíti el a zeneszerzô tudatos kompozíciós döntéseit a mûre
jellemzô szerkezeti vonásoktól. Az, hogy egy darabban jelen van az aranymetszés,

413RUTH TATLOW: Hogyan használja (ki) napjaink zenetudománya…

4 „Known to the architects of ancient Egypt and Babylonia, described by Euclid (as the extreme and
mean ratio) and later praised for its magical and divine qualities by the likes of Leonardo da Vinci
(’sectio aurea’), Luca Pacioli (’divina proportione’) and Johannes Kepler (’sectio divina’), the Golden
section of a given length may be arrived at by multiplying the whole by 0.618. And though the result-
ing proportion will always be expressed as an irrational fraction, its equivalent in rational numbers
can be approximated by means of the number sequence devised by the 13th century mathematician
Leonardo da Pisa in his Liber abaci of 1202, which more and more closely approximates the Golden
section as it approaches its higher terms.” Allan Atlas: „Gematria, Marriage Numbers and Golden Sec-
tions in Dufay’s ’Resvellies vous’”, Acta Musicologica 59. (1987), 122.

5 „Dufay’s ’Resvellies vous’ is 438 minims long; the point of division between the longer and shorter
parts of the Golden section then is 270.684, or more practically, the 271st minim, and thus falls on
the downbeat of the 46th breve. The significance seems clear: Dufay marks the structural point of the
piece as a whole with the melodic and articulatory high point of the very phrase that contains in a nut-
shell the symbolic meaning of the work.” Uott, 122–123.



nem feltétlenül jelenti azt, hogy a zeneszerzô tudatosan eltervezte a használatát.
Atlas ráadásul hiányos történeti ismeretekkel rendelkezett. Nem tudta, hogy Fibo-
nacci feljegyzéseit a 19. században fedezték fel, ahogy azt sem, hogy maga Fibo-
nacci nem volt tisztában a ténnyel, miszerint a nyúlsorozat megközelítôleg az úgy-
nevezett „aranymetszést” fejezi ki számokban. Atlas egymás mellé helyezte a té-
nyeket – hogy az aranymetszést6 mágikus és isteni minôségei miatt magasztalták
1509- ben, s hogy Fibonacci a számsorozatot 1202- ben írta le –, s ennek nyomán
úgy hitte, hogy azért használta Dufay a Fibonacci- számokat 1423- ban, hogy a „má-
gikus és isteni” arányhoz méltó kompozíciót hozzon létre. A Fibonacci- sorozat se-
gédeszköze nélkül azonban Dufay nem alakíthatta ki tudatosan ezt a szerkezeti
fordulópontot a 271. minimánál.

Jelen tanulmány megírásával az a célom, hogy hozzájáruljak a félreértések to-
vábbgyûrûzésének megfékezéséhez, és hogy ezzel az esztétikai szempontból rend-
kívül izgalmas jelenséggel kapcsolatban új, történetileg érvényes további kutatáso-
kat inspiráljak.

I. Történeti bizonyítékok a matematika területérôl

i) Az eukleidészi arány története és áthagyományozása

Eukleidész a Kr. e. 3. században írta le az arányosság egyik fajtáját, amelyet „szél-
sô és közbülsô aránynak” nevezett.7 Az AB szakaszt akkor osztjuk a szélsô és köz-
bülsô arány szerint két nem egyenlô részre, amikor a teljes szakasz (AB) úgy
aránylik a hosszabbhoz (CB), ahogy a hosszabb (CB) a rövidebbhez (AC).

A––––––––––––C––––––––––––————B

AB:CB=CB:AC

Eukleidész aránya sokféle néven ismert: „aranymetszésként”, „isteni arányként”,
illetve „szélsô és közbülsô arányként” is. Az „isteni arány” kifejezést csak a 16.
században, az „aranymetszést” a 19. században kezdték használni Eukleidész
„szélsô és közbülsô arányára”. A továbbiakban a matematikusok gyakorlatát kö-
vetve a „szélsô és közbülsô arány” kifejezést fogom használni az eukleidészi arány
leírására, hogy elkerüljem az „aranymetszés” szót a hozzá tartozó sokféle esztéti-
kai allúzióval.8

A szélsô és közbülsô arány egy régi görög osztás, amelyet Eukleidész többször
is leír az Elemekben:
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6 Az aranymetszés vagy „goldener Schnitt” kifejezés elôször 1835- ben tûnik fel. Lásd alább (I.iii.b).
7 Roger Herz- Fischler: A Mathematical History of Division in Extreme and Mean Ratio. Waterloo, Ontario:

Wilfrid Laurier University Press, 1987, 164–165.; új kiad.: uô: A Mathematical History of the Golden Num-
ber. New York: Dover, 1999, 164–165.

8 Uott. Roger Herz- Fischler átfogó munkája nélkül képtelen lettem volna megérteni, illetve felfejteni a
témát és zenetudományi implikációit.



a) a téglalap és a négyzet megalkotásakor (VI. könyv, 30. tétel);
b) a szabályos ötszög megalkotásakor (IV. könyv, 11. tétel; XIII. könyv, 8. tétel);
c) az ikozaéder (XIII. könyv, 16. tétel) és a nyolcszög megalkotásakor (XIII.

könyv, 17. tétel).
Az osztás vonalzó és körzô segítségével hozható létre. Eukleidész sehol sem

említi a megfelelô szög méretét. Nem fejezi ki számokban az arányt. Az Elemekben
nem szerepelnek racionális számok. A hosszúságok, illetve a számok Eukleidész
számára a mennyiség különbözô fajtái; az aritmetika foglalkozott mindennel, ami
diszkrét, a geometria mindennel, ami folytonos.9 A szélsô és közbülsô arány leírá-
sakor Eukleidész egyszer sem használja az „arany”, vagy a „metszés” szót.
Thomas Heath amellett próbált érvelni, hogy amikor Proklosz a Kr. e. 5. század-
ban a „metszés” kifejezést használta,10 akkor erre az osztásra utalt, ezt a felvetést
azonban alaposan megcáfolták azóta.11

Bár Eukleidész arányosságának áthagyományozása hosszú, és a matematika
szempontjából izgalmas történet, számunkra az elsô mérföldkövet Luca Pacioli
mûve jelenti. Nem azért, mert Pacioli bármivel is gazdagította volna a matemati-
kát, hanem azért, mert tôle származik az érzelmi töltettel rendelkezô „isteni” jel-
zô bevezetése a szélsô és közbülsô arányról szóló irodalomba. Pacioli a De Divina
Proportione (Az isteni arányról) címet adta 1509- ben publikált három munkája ösz-
szességének és elsô kötetének egyaránt (Compendio divina proportione, Trattato del-
l’architettura, Libellus in tres partitales divisus – Az isteni arány kompendiuma; Elmé-
letírás az építészetrôl; Könyv három részben). Az isteni arány kompendiuma címû
írásban az isteni arányra a következô jelzôket használja: lényegi, egyedülálló, ki-
mondhatatlan, megnevezhetetlen, felfoghatatlan, minden mást felülmúló, leg-
nagyszerûbb, szinte érthetetlen, legkiválóbb; végül így fogalmaz:

Amiképp Istent sem vagyunk képesek megfelelôen definiálni, illetve szavak révén megér-
teni, úgy az arányosságunkat sem leszünk képesek kifejezni egyszerû számokkal, sem ra-
cionális mennyiségekkel, mindig rejtett és titkos marad, ezért a matematikusok irracio-
nálisnak nevezik.12

Pacioli nem tudta kifejezni az isteni arányt egész számokkal, bármily nagysze-
rûnek gondolta is ezt az osztást.

Dufay, a zeneszerzô 1400 körül született, 1474- ben hunyt el, s jó fél évszázad-
dal azelôtt volt aktív, hogy Pacioli könyve megjelent. Különös csavart jelentett vol-
na Dufay életében, ha a szélsô és közbülsô arány kifejezésére racionális számokat
tudott volna használni. Ha az arányosságot isteni vonásai miatt magasztaló mate-
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9 Ivor Grattan- Guinness: The Fontana History of the Mathematical Sciences. London: Fontana, 1997,
60–61.

10 The Thirteen Books of Euclid’s Elements. Transl. Thomas L. Heath. New York: Dover, 1956, 98–99.
11 Herz- Fischler: A Mathematical History…, 96–99. és 167.
12 „Commo Idio propriamente non se po diffinire ne per parolle a noi intendere, così questa nostra pro-

portione non se po mai per numero intendibile asegnare, né per quantità alcuna rationale exprimere,
ma sempre fia occulta e secreta e da lì mathematici chiamata irrationale.” Luca Pacioli: De divina pro-
portione. Venezia: Paganini, 1509, 4.



matikusok számára nem álltak rendelkezésre ezek a számok, elképzelhetô- e va-
jon, hogy Dufay a birtokukban volt? És ha figyelembe vesszük a történelmi ténye-
ket, vajon mennyiben tekinthetôk érvényesnek azok a zenetudományi állítások,
amelyek az aranymetszés tudatos használatáról beszélnek 1509 elôtt keletkezett
kompozíciókban?

Pacioli második kötete az építészetben, az emberi testben és a betûformálás-
ban megfigyelhetô arányokat tárgyalja, s jórészt az antik római építész, Vitruvius
munkáira épít. Az arányokat harminckilenc alosztályba csoportosítja, ezekkel il-
lusztrálja a betûk, az épületek és az emberi test felépítését. Valamennyi arány egy-
szerû racionális számokkal kifejezhetô. Mivel a második kötet, az Elméletírás az épí-
tészetrôl egybe volt kötve az elsôvel, Az isteni arány kompendiumával, tévesen úgy tartot-
ták, hogy Pacioli a szélsô és közbülsô arányt használja az építészet vonatkozásában.
Herz- Fischler 1799- ig vezeti vissza ezt a hibát,13 amikor is az Histoire des mathéma-
tiques második kiadásában Montucla a következôképpen írta le Pacioli mûvét:

A mû jó része olyan ábrákat tartalmaz, amelyek azt mutatják be, hogy az isteni arány mi-
ként alkalmazható az építészetben, illetve hogyan lehet belôle betûket kialakítani, s ezek-
bôl olyan jó ízlés tükrözôdik, hogy az a gyanúm, az antik szobrokról vették ôket.14

Montucla téves állítását számtalanszor elismételték, és az aranymetszéssel kap-
csolatos népszerû mítoszok szerves részévé vált. Pacioli nem alkalmazta a szélsô és
közbülsô arányt a betûalkotásra, az építészetre vagy az emberi test felépítésére.

Az isteni arányról címû Pacioli- mû harmadik kötete, a Libellus nem más, mint a
platóni szabályos testekrôl szóló latin nyelvû Piero della Francesca- tanulmány, a
De quinque corporibus (1478)15 szó szerinti olasz fordítása. Sem Piero della Frances-
ca, sem Pacioli nem használta a Fibonacci- számokat a testek felépítésének leírása-
kor. És itt lép be a képbe Leonardo da Vinci. Ô illusztrálta Pacioli mûvét, ô rajzol-
ta le a platóni testeket. Leonardo ismerte Eukleidész arányosságát. Körzôt hasz-
nált, és könnyedén reprodukálta a szélsô és közbülsô arányt,16 de nem ismerte és
nem is használta az arányosságot kifejezô racionális számokat.

Ötven évvel ezelôtt a mûvészettörténész Rudolf Wittkower az alábbi következ-
tésre jutott a korszak mûvészeti és építészeti traktátusainak tárgyalása során:

Úgy tûnik számomra, hogy a reneszánsz mûvészetelméletben azért nem tárgyalták az
aranymetszést, mert irracionális vonásai miatt nem lehetett összhangba hozni Alberti
„megbízható és meghatározott magyarázatával a dimenziókról” (De Pictura). A gyakorlat-
ban ráadásul csak másodlagos jelentôsége volt az aranymetszésnek. Az arányok legfonto-
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13 Herz- Fischler: A Mathematical History…, 150.
14 „Une forte partie de l’ouvrage est composé de planches, représentant l’application de la proportion

divine à l’architecture, à la formation des lettres capitales qui me paroissent même de si bon go‡t,
que je les soupçonne tirées des monumens anciens.” J. F. Montucla: Histoire des mathématiques. Paris,
1799, 551.

15 Az öt szabályos (vagy platóni) test a tetraéder, a hexaéder (kocka), az oktaéder, a dodekaéder és az
ikozaéder.

16 Martin Kemp (ed.): Leonardo on Painting. New Haven–London: Yale University Press, 1989, 119–123.



sabb reneszánsz tanulmányaiban, Leonardóéiban egyáltalán nem találkozunk az irracio-
nális mennyiségek tudatos használatával.17

Igazán sajnálatos, hogy a zenetudomány képtelen volt tekintetbe venni e köze-
li társtudomány területén dolgozó kiváló kolléga írásait.

Az 1509- es helyzetet a következôképpen foglalhatjuk össze:
a) A szélsô és közbülsô arányt jól ismerték. Vonalak, szögmérôk és körzôk se-

gítségével hozták létre. Így reprodukálhatták festményeken, ha a mûvész körzôt
használt, vagy az építômûvészetben és építészetben, amennyiben az építôk szög-
mérôket és mérôónokat alkalmaztak.

b) Az eukleidészi osztást nem tudták még racionális számokkal kifejezni.
c) Ebben a korszakban a racionális számok voltak a matematika számára a leg-

fontosabbak.
d) Az arányelmélet meghatározta a kor zenei és mûvészeti írásait.
e) Az additív sorozatoknak semmi jelentôségük nem volt a matematikusok

számára.
f) A zeneszerzôk nem használhatták tudatosan a szélsô és közbülsô arányt a

kompozícióik létrehozásában anélkül, hogy azt ne fejezték volna ki számokkal.

ii) Az úgynevezett „Fibonacci- sorozat” története és áthagyományozása

A Fibonaccinak is nevezett Leonardo da Pisa egy rekurzív sorozatot írt le Liber
Abaci (1202) címû mûvében, s ehhez a nyúlszaporulat apokrif történetét használ-
ta illusztrációként:

Egy ember egy pár nyulat tesz egy fallal teljesen körülvett helyre, hogy megtudja, hány
pár származhat ettôl a pártól egy év alatt: természetüknél fogva a nyulak egy párt ellenek
egy hónap alatt, és a születésük utáni második hónaptól kezdve szaporodnak. Mivel az
említett pár az elsô hónapban is ellik, meg kell kettôznünk, vagyis az elsô hónapban két
pár lesz. E két pár egyike újabb párat ellik a második hónapban, így tehát a második hó-
napban 3 pár lesz; ezek közül a következô hónapban kettô lesz vemhes, a harmadik hó-
napban tehát 2 pár nyúl fog születni; vagyis 5 pár lesz ebben a hónapban; közülük ugyan-
ebben a hónapban 3 lesz vemhes, a negyedik hónapban tehát már 8 pár lesz; közülük 5
fog nemzeni újabb 5 párt: a meglévô 8 párhoz adva tehát 13 pár nyúl lesz az ötödik hó-
napra; ezek közül az az 5 pár, amely ebben a hónapban született, nem ellik ebben a hó-
napban, de a másik 8 vemhes lesz. A hatodik hónapban tehát 21 pár lesz […], végül 377
pár nyúl lesz; a nyúlpároknak ez a száma az elsôként említett pártól ered egy bizonyos
helyen, egyetlen év alatt. A margón látható, hogy miként csináltuk, nevezetesen az elsô
számot hozzáadtuk a másodikhoz, az 1- et a 2- höz; a másodikat a harmadikhoz; a harma-
dikat a negyedikhez; végül a tizedik számot a tizenegyedikhez, a 144- et a 233- hoz, így
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17 „To my mind, Renaissance art theorists omitted discussing the golden section because its irrational
properties could not be reconciled with Alberti’s ’reliable and definite annotation of dimensions’
(De Pictura). Moreover the golden section was only of secondary importance in practice. In the
most important group of Renaissance studies in proportion, those by Leonardo, we never find a delib-
erate use of irrational magnitudes.” Rudolf Wittkower: Architectural Principles in the Age of Humanism.
Chichester: Academy Editions, 1998, Appendix IV, 153.



kaptuk meg az említett nyulak összességét, 377- et; és ezen a módon tovább lehet vinni
az egészet végtelen számú hónapon át.18

A nyúlsorozat Fibonacci- sorozatként vált ismertté jóval késôbb. Fibonacci Liber
Abaciját csak 1857- ben publikálta Baldassarre Boncompagni herceg két kötetben.19

Targioni Tozzetti feltehetôen 1745- ben fedezte fel az eredeti kéziratot egy olasz
könyvtárban, de ennek híre nem nôtt túl egy aprócska lábjegyzeten, így Fibonacci
írásai háborítatlanul hevertek további száz éven keresztül.20 A nyúlprobléma ön-
magában áll a Liber Abaciban, elôtte a tökéletes számokról (6, 28, 496 stb.),21 utá-
na a négyismeretlenes elsôfokú egyenletekrôl esik szó.22 Fibonacci sehol sem kap-
csolja össze a számsorozatot az eukleidészi aránnyal, és úgy tûnik, nem volt tisztá-
ban sorozatának tulajdonságaival. Ami azt jelenti, hogy még ha Fibonacci Liber
Abacijának egy kéziratos másolata valamiképpen Dufay kezébe került is, a zene-
szerzô nem ismerhette volna fel, hogy a nyúlsorozat Eukleidész arányosságát feje-
zi ki.

iii) A szélsô és közbülsô arányt kifejezô számsorozat története és áthagyományozása

a) Simon Jacob és Johannes Kepler
A számsorozatot már jóval azelôtt ismerték, hogy Fibonacci neve hozzákapcsoló-
dott volna. Nincs szükség különösebb aritmetikai készségre ahhoz, hogy az ember
megalkosson egy additív számsorozatot, ahhoz azonban különleges képességek
kellenek, hogy megértsük egy efféle számsorozat tulajdonságait, alkalmazhatóságát
és implikációit. A matematika története során a sorozat olykor felbukkan a szélsô
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18 „Qvidam posuit unum par cuniculorum in quodam loco, qui erat undique pariete circundatus, ut
sciret, quot ex eo paria germinarentur in uno anno: cum natura eorum sit per singulum mensem
aliud par germinare; et in secundo mense ab eorum natiuitate germinant. Quia suprascriptum par in
primo mense germinat, duplicabis ipsum, erunt paria duo in uno mense. Ex quibus unum, silicet pri-
mum, in secundo mense geminat; et sic sunt in secundo mense paria 3; ex quibus in uno mense duo
pregnantur; et geminantur in tercio mense paria 2 coniculorum; et sic sunt paria 5 in ipso mense; ex
quibus in ipso pregnantur paria 3; et sunt in quarto mense paria 8; ex quibus paria 5 geminant alia
paria 5: quibus additis cum pariis 8, faciunt paria 13 in quinto mense; ex quibus paria 5, que gemina-
ta fuerunt in ipso mense, non concipiunt in ipso mense, sed alia 8 paria pregnantur; et sic sunt in
sexto mense paria 21 […], erunt paria 377, et tot paria peperit suprascriptum par in pr[a]efato loco
in capite unius anni. Potes enim uidere in hac margine, qualiter hoc operati fuimus, scilicet quod
iunximus primum numerum cum secundo, uidelicet 1 cum 2; et secundum cum tercio; et tercium
cum quarto; et quartum cum quinto, et sic deinceps, donec iunximus decimum cum undecimo,
uidelicet 144 cum 233; et habuimus suprascriptorum cuniculorum summam, uidelicet 377; et sic
posses facere per ordinem de infinitis numeris mensibus.” Scritti di Leonardo Pisano. Mathematico del
secolo decimoterzo, 1–2. Publ. da Baldassarre Boncompagni. Roma: Tipografia delle scienze matema-
tiche e fisiche, 1857–1862, 1., 283–284.

19 Ld. az elôzô jegyzetet.
20 John Leslie: The Philosophy of Arithmetic. Edinburgh: Abernethy & Walker, 1817, 226., lábj.
21 Tökéletes számoknak nevezik azokat a természetes számokat, amelyek megegyeznek az önmaguknál

kisebb osztóik összegével. A 6 például tökéletes szám, mert az önmagánál kisebb osztói az 1, a 2 és
a 3, és 1+2+3=6. A következô tökéletes szám a 28, mivel 1+2+4+7+14=28. A harmadik tökéletes
szám a 496, a negyedik a 8128.

22 Leslie: i. m., 226., valamint Scritti di Leonardo Pisano, 1., 283–284.



és közbülsô arány kifejezéseként. A legkorábbi elôfordulásai mintha függetlenek
lennének egymástól, mintha a matematikusok egymagukban fedezték volna fel az
összefüggést.

Az eukleidészi arány és a számsorozat közötti kapcsolatok után kutatva Leo-
nard Churchin és Roger Herz- Fischler rátalált Eukleidész Elemek címû munkájának
1509- es, Pacioli által gondozott kiadásában egy dátum nélküli, kézírásos bejegy-
zésre.23 A 16. századi kéztôl származó bejegyzés számbeli megoldást kínál Euklei-
dész II. könyvének 11. tételéhez, és a szélsô és közbülsô arány szerint osztott olda-
lak mellé a 233, a 89 és a 144 számokat írja. Honnan származik vajon ez a tudás,
kérdezik a szerzôk, tekintettel arra, hogy annak nem lehet forrása a kor két legje-
lentôsebb matematikusa, Piero della Francesca vagy Bombelli, akik 1526 és 1572
között éltek.

Egészen a legutóbbi idôkig úgy gondolták, hogy Johannes Kepler volt az elsô,
aki nyomtatásban is megjelentette a szélsô és közbülsô arány számbeli kifejezé-
sét, 1995- ben azonban Peter Schreiber közreadott egy jegyzetet a Historia Mathe-
matica hasábjain, amely felülírta ezt a nézetet.24 Schreiber azt fedezte fel, hogy az
1564- ben elhunyt Simon Jacob már korábban publikálta a szélsô és közbülsô
arány számbeli megoldását. A VII. könyv 2. tételében szereplô eukleidészi algorit-
mus tárgyalásához fûzött margóbejegyzésében Jacob leírta a „Fibonacci- sorozat”
elsô huszonnyolc elemét, és így fogalmazott:

Minél tovább ér az ember e sorozatban, annál közelebb kerül ahhoz az arányhoz, amelyet
Eukleidész a II. könyv 11. tételében, illetve a VI. könyv 30. tételében ír le, de bármily kö-
zel kerüljön is ehhez az arányossághoz, soha nem fogja tudni sem elérni, sem meghalad-
ni azt.25

Tekintettel arra, hogy a megjegyzésnek, amely a szélsô és közbülsô arányt ösz-
szekapcsolja a számsorozattal, semmi köze Jacob céljához, a törtek egyszerûsítésé-
nek vizsgálatához, Schreiber szerint Jacob vagy egy másik forrásból másolta az ösz-
szefüggést, vagy maga fedezte fel azt, és „nem tudott ellenállni a kísértésnek,
hogy érdekes felfedezését le ne jegyezze”.26

Joachim Tanckius professzornak írott 1608. május 12- i magánlevelében Johan-
nes Kepler kifejti, miként jött rá a szélsô és közbülsô arány számokkal való kifeje-
zésére:
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23 Leonard Curchin–Roger Herz- Fischler: „De Quand date le premier rapprochement entre la suite de
Fibonacci et la division en extrême et moyenne raison?”, Centaurus 28. (1985), 129–138.

24 Peter Schreiber: „A Supplement to J. Shallit’s Paper ’Origins of the Analysis of the Euclidean Algo-
rithm’”, Historia Mathematica 22. (1995), 422–424.

25 „Je weiter mann solche ordnung je näher mann zu der Proportion kompt Davon beim Euclide die 11
Proposi. des 2 unnd 30 des 6 Buchs handeln und wiewol man immer ihe näher kompt mag doch nim-
mermehr dieselb erreicht auch nicht übertretten werden.” Uott, 424.

26 „[…] could not resist reproducing his interesting find”. Schreiber: A Supplement, 424. 1985- ben a ke-
zemben volt Jacob rendkívül ritka könyvének egyik példánya, az 1565- ös kiadás (A:Wn- 72.H.32), de
nem figyeltem fel a számsorozat és Eukleidész közötti fontos kapcsolatra, mivel akkoriban más érde-
kelt. Ld.: Ruth Tatlow: Bach and the Riddle of the Number Alphabet. Cambridge: Cambridge Univesity
Press, 1991, 52., 133.



Az isteni arány nem fejezhetô ki tökéletesen számokkal: ugyanakkor kifejezhetô oly mó-
don, hogy egy végtelen eljárás révén közelebb és közelebb kerülünk hozzá, és a négyzet
ábrázolásakor csupán egy egységre leszünk tôle.27

1611- ben aztán Kepler publikálta is felfedezését De Nive sexangula (A hatszög-
letû hópehelyrôl) címû munkájában:

A szabályos testek közül a dodekaéder és az ikozaéder kizárólag ötszög, illetve háromszög
alakú lapokból építhetô meg, utóbbi esetben olyan háromszögekbôl, melyekbôl öt egy
pontban érintkezik. Sem e két test, sem az ötszög nem alkotható meg anélkül az arányos-
ság nélkül, amelyet a geométerek manapság isteninek neveznek. […] Ezt kerek számban
nem lehet tökéletesen kifejezni. […] Vegyük a legkisebb számnak az 1- et és az 1- et. […]
Adjuk össze, és megkapjuk a 2- t; adjuk hozzá a második 1- et, az eredmény 3 lesz; adjuk
hozzá a 2- t és 5- öt kapunk; adjuk hozzá a 3- at, 8 lesz az eredmény; adjunk 5- öt a 8- hoz,
kijön a 13; 8- at a 13- hoz, megkapjuk a 21- et. Az 5 úgy aránylik a 8- hoz, ahogy megköze-
lítôleg a 8 a 13- hoz, és a 8 úgy aránylik a 13- hoz, ahogy a megközelítôleg a 13 a 21- hez.28

A 17. század végén, a 18. század elején a rekurzív sorozatok divatos területnek
számítottak az algebra kutatóinak körében,29 de 1611- ben Fibonacci mûve még
mindig a római könyvtárban rejtôzött, a matematikai kérdések tárgyalásának pe-
dig semmi köze nem volt a zenéhez.

b) Aranyszámmánia
Az aranymetszések után való kutakodás, vagyis az aranyszámmánia csupán az
1830- as években kezdett hódítani. Az érdeklôdés elôször Németországra korláto-
zódott, de fokozatosan kiterjedt egész Európára. A folyamat legfontosabb esemé-
nyeit az alábbi kronológia szemlélteti:

1835: Matematika- tankönyvének átdolgozott kiadásában Martin Ohm a „stetige
Proportion” (folytonos arány) megszokott kifejezést a „Goldener Schnitt” (arany-
metszés) terminussal váltja fel, vonzó nevet adva az eukleidészi szélsô és közbül-
sô aránynak.30
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27 „Jam uerò diuina proportio numeris exprimi perfectè nequit, exprimi tamen sic potest, út in infini-
tum progressi semper proprius accedamus, nec plus una unitate deficiamus in ipsa quadrati delin-
eatione.” 1608. május 12- i levél, 116–118. sor. Max Caspar (hrsg.): Johannes Kepler Gesammelte Werke,
Band XVI.: Briefe 1607–1611. München: C. H. Beck’sche Verlagsbuchhandlung, 1954, 157. Idézi
Herz- Fischler: i. m., 161.

28 „Duo sunt corpora regularia, dodecaedron et icosaedron, quorum illud quinquangulis figuratus
expressè, hoc triangulis quidem, sed in quinquanguli formam coaptatis. Vtriusque horum corporum,
ipsiusque adeò quinquanguli structura perfici non potest sine proportione illa, quam hodierni
Goemetrae Diuinam appellant. […] In numeris exemplum perfectum dare est impossibile. […] Sint
minim 1. et 1. […] Adde, fient 2. cui adde maiorem 1 fient 3. cui adde 2 fient 5. cui adde 3 fient 8.
cui adde 5 fient 13. cui adde 8 fient 21. Semper enim vt 5 ad 8, sic 8 ad 13, ferè, et vt 8 ad 13, sic 13
ad 21, ferè.” Johannes Kepler: „Strena seu de Nive sexangula”. In: Max Caspar–Franz Hammer
(hrsg.): Johannes Kepler Gesammelte Werke, Band IV.: Kleinere Schriften 1602–1611. München: C. H. Beck-
’sche Verlagsbuchhandlung, 1941, 270. Idézi Herz- Fischler: A Mathematical History…, 161.

29 Leonard Eugene Dickson: A History of the Theory of Numbers, 1.: Divisibility and Primality. Washington:
Carnegie Institute of Washington, 1919, 393–411.

30 Uott, 1582.



1854: Adolf Zeising a számsorozat és az aranymetszés számos különbözô for-
májára talál rá a természetben és a mûvészetekben, így a napraforgóban, az embe-
ri test arányaiban és a klasszikus szobrokban.31

1855: Röber amellett érvel, hogy az aranymetszést szinte az összes egyiptomi
piramis építésekor használták.32

1857: Baldassare Boncompagni két kötetben publikálja Fibonacci kéziratait
Rómában.33

1878: Edouard Lucas (1842–1891) francia matematikus megalkotja a „Fibo-
nacci- sorozat” kifejezést.34

Az aranyszámmánia 19. század végi, németországi divatja 1910 után úgy ter-
jedt át más országokra, mint „egy váratlan és pusztító járvány, amely semmi jelét
nem mutatta annak, hogy megállna”.35 A 19. század végétôl e mozgalom hatására
kezdtek kísérletezni a zeneszerzôk azokkal az esztétikai minôségekkel, amelyek az
aranymetszésre (ahogy 1835 után nevezték) vagy a Fibonacci- számsorozatra (ahogy
1878 után nevezték) voltak jellemzôk. De mi a helyzet a korábbi zeneszerzôkkel?
Foglalkoztatta- e ôket, hogy mûveikben megjelenjen az aranymetszés, és ha igen,
miként valósították meg?

II. Bizonyítékok a zenetörténetbôl

i) Boethius (Kr. u. 480–524) és Nikomakhosz (mûködése Kr. u. 100 k.)

Boethius állítólag leírta a Fibonacci- sorozatot a De Institutione Arithmeticában, amely
jórészt Nikomakhosz Geraszénosz Arithmetiké Eiszagógé (Bevezetés az aritmetiká-
ba) címû mûvének fordítása. Hogy Nikomakhosz használja a sorozatot, azt Allan
Atlas is említi, és Powellt idézi forrásként. Newman Powell 1979- ben a Journal of
Music Theory hasábjain érvelt amellett, hogy Nikomakhosz 10. arányossága a Fibo-
nacci- sorozatot használja. A legalaposabb matematikusok és matematikatörténé-
szek, Dickson (1919) és Herz- Fischler (1987, új kiadás: 1998) nem említik a Fibo-
nacci- számok kontextusában Nikomakhosz 10. arányát. Powell, a muzikológus
azonban így fogalmaz:

Bár a Fibonacci- és a Lucas- sorozat neve nem honosodott meg a 19–20. századig, maguk a
számsorozatok a középkor folyamán mindvégig ismertek voltak az újpüthagoreusok „10.
arányosságaként”, amely a Fibonacci- sorozatokban benne rejlô additív eljárásra épül.36

421RUTH TATLOW: Hogyan használja (ki) napjaink zenetudománya…

31 Adolf Zeising: Neue Lehre von den Proportionen des menschlichen Körpers. Leipzig: R. Weigel, 1854. Ld.
http://herz- fischler.ca/ (utolsó letöltés: 2017. október).

32 Roger Herz- Fischler: „The Golden Number, and Division in Extreme and Mean Ratio”. In: I. Grattan-
Guinness (ed.): Companion Encyclopedia of the History and Philosophy of the Mathematical Sciences, 2. Lon-
don: Routledge, 1994, 1580.

33 Leslie: i. m., 226., lábj.
34 Grattan- Guinness: i. m., 751.
35 „[…] a sudden and devastating disease which has shown no signs of stopping.” Cookot idézi Herz-

Fischler: The Golden Number…, 1582.
36 „While the names for the Fibonacci and Lucas series were not established until the 19th and 20th

centuries, the series themselves were known throughout the Middle Ages in the form of the Neo- ➝



E kijelentés következményei rendkívül jelentôsek. Ha Nikomakhosz 10. ará-
nyossága a Fibonacci- sorozatot írja le, akkor azt Boethius is ismerte. Mivel Boe-
thius írásai tekinthetôk a nyugati zeneelmélet alapköveinek, ez esetben a számso-
rozat a nyugati zene szívének mélyén rejlik.37 Nikomakhosz a Kr. u. 1. században
mûködött. Az arányokat az Arithmetiké Eiszagógé (Bevezetés az aritmetikába) má-
sodik könyvében tárgyalja:

A korábbi szerzôk általában hat arányosságról hebegnek- habognak, az alaptípusok Pütha-
gorasz idejébôl terjedtek tovább Platónon és Arisztotelészen keresztül, másik három pedig
az elôzôekkel ellentétben azoknak az értelmezôknek és szektánsoknak a körében volt hasz-
nálatban, akik utánuk következtek. Egyesek azonban kieszeltek négy újabbat, az elôzôek
különbségeinek és számainak megváltoztatásával, s ezek nem szerepelnek a régiek írásai-
ban, csak olykor- olykor utalnak rájuk, mint valamiféle különösen szép részletre. Muszáj
azonban végigfutnunk rajtuk az elkövetkezôkben, ha nem akarunk tudatlannak tûnni.38

Nikomakhosz 10. arányossága az utóbbi négy között szerepel, amelyet azért
tárgyal, hogy teljes legyen a kép, különben „tudatlannak tûnnénk”. Így folytatja:

A teljes lista 10. arányossága akkor látható, amikor három szám közül a középsô úgy
aránylik a legkisebbhez, mint a szélsô értékek különbsége a nagyobb számok különbsé-
géhez, például a 3, 5, 8 esetében, mivel mindkét párra ugyanaz az arány jellemzô.39

Nikomakhosz példájában a 3 és a 8 a szélsô értékek, az 5 a közép. Ahogy a kö-
zép (5) aránylik a kisebbik számhoz (3), vagyis 5:3, ugyanúgy aránylik a szélsô
értékek különbsége (8–3=5) a nagyobb számok különbségéhez (8–5=3), vagyis
5:3=5:3. Nikomakhosz akármelyik három számot választhatta volna annak szem-
léletetésére, hogy a középsô úgy aránylik a legkisebbhez, mint a szélsô értékek kü-
lönbsége a nagyobb számok különbségéhez. Ahogy Powell joggal megjegyzi, „a 10.
arány leírásának nincs túlzott jelentôsége, mi több, triviális, hiszen valamennyi
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Pythagoreans’ ’tenth proportion’, which states the additive process involved in any Fibonacci sequence.”
Newman W. Powell: „Fibonacci and the Gold Mean. Rabbits, Rumbas and Rondeaux”, Journal of Music
Theory 23. (1979), 230.

37 Michael Masi: Boethian Number Theory. A Translation of De Institutione Arithmetica. Amsterdam: Rodopi,
1983, Nikomakhosz 10. arányossága a 170. oldalon szerepel. A 22. oldal 24. jegyzetében Masi azt ír-
ja, hogy „az aranymetszés nem szerepel a De Institutione Arithmeticában, de röviden említi a De Geomet-
rica, ld. Friedlein kiadásának 386. oldalát”. A De Geometrica nem közöl számokat az arány kifejezésé-
re, a leírás teljes mértékben geometriai jellegû.

38

Richard Hoche (hrsg.): Nicomachi Geraseni Pythagorei introductionis arithmeticae libri II (Leipzig: Teubner,
1866), 142–143.

-

-
-

39

Uott, 143.



alkalommal kijön, amint két számot összeadunk, hogy egy harmadikat megkap-
junk”.40 Ne felejtsük el, hogy a 10. arány leírásakor Nikomakhosz nem említi a
szélsô és közbülsô arányt. A 10. arány nem több, mint az összes arányosságot fel-
soroló lista egyik eleme. Powell így folytatja:

Egy további körülmény, ami a 10. arányosságot még jelentôsebbé teszi, hogy ha az adott
arányosság saját sorozatában már elég messze járunk, a létrejött arányok megközelítik az
aranymetszésben található arányt, e „mágikus” arányosságot, amely olyannyira lenyû-
gözte a matematikusokat és a mûvészeket az idôk folyamán.41

Powell egyre jobban belemelegszik a téma tárgyalásába, és ahelyett hogy szi-
gorúan ragaszkodna a logikához és a tényekhez, elkezd túllépni Nikomakhosz szö-
vegének keretein. Nikomakhosz példája, a 3:5:8 arányosság láttán eszébe jutnak a
Fibonacci- számok. Így folytatja:

Mindez akkor válik igazán jelentôssé, amikor észrevesszük, hogy a 10. arányosság folya-
matos aránnyá való kiterjesztése révén a Fibonacci- eljárást kapjuk meg (pontosabban az
„aranysorozat” eljárását).42

Powell eltávolodott az elsôdleges forrástól. Azt nem állítja, hogy Nikomak-
hosz a Fibonacci- sorozatot írja le, de a szöveg ezt sejteti. Bevezeti az isteni ará-
nyosság fogalmát, miközben az olvasó azon gondolkozik, vajon Nikomakhosz pél-
dájának van- e bármi köze a Fibonacci- sorozathoz. Rendkívül kiábrándító ez a fajta
tudományosság. Ha figyelmesen olvassuk Nikomakhoszt, kiderül, hogy az arány-
nak, amelyet leír, semmi köze az eukleidészi szélsô és közbülsô arányhoz, annak
jelentéséhez vagy bármiféle additív számsorozathoz.

Powell tudományos módszere akkor vált számomra különösen nyugtalanító-
vá, amikor a szöveget eredeti kontextusában olvastam. Alig néhány sorral lejjebb,
a 10. arányosság leírását követô bekezdésben Nikomakhosz így fogalmaz:

Már csak azt az arányosságot kell tárgyalnom, amely háromdimenziós, valamennyit fel-
öleli, és amely a zene, valamint a természetkutatás elôrehaladása számára a leghaszno-
sabb. Csakis ezt nevezhetjük valóban és igazából harmóniának, s nem a többit.43

Milyen megsemmisítô bizonyíték volna, ha Nikomakhosz az 5:8:13 arányt te-
kintené a legtökéletesebb és leghasznosabb arányosságnak a zene számára. Csak-
hogy nem ez a helyzet. Nikomakhosz háromdimenziós, tökéletes arányossága, amely
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40 „[…] the statement of this 10th proportion seems inconsequential, even trivial, for it occurs any time
two numbers are added together to make a third.” Powell: i. m., 230.

41 „Another condition that would make the ’tenth proportion’ more significant occurs when the given
proportion is far enough into its own distinctive series that the ratios produced approach the ratios
found in the Golden section, that ’magic’ ratio that held such a fascination for mathematicians and
artists down through the ages.” Uott.

42 „It is only when one recognises the Fibonacci process (or more properly, now, the ’Golden Sequence
process’) revealed by the expansion of the ’tenth proportion’ into a continuous proportion that it
becomes consequential.” Uott, 239.



a zene számára a legfontosabb, a 6:8:9:12, s egyáltalán nem említ semmiféle olyan
arányt vagy számsorozatot, amely a szélsô és közbülsô arányhoz közelít. Igazán
meghökkentô, hogy egy zenetudományi tanulmány, amely Nikomakhosz zenével
kapcsolatos nézeteit kívánja taglalni, elmulasztja megemlíteni az egyetlen olyan
arányosságot, amelyet a görög szerzô kapcsolatba hoz a zenével. Powell így folytatja:

Hogy a zeneszerzôk valójában használtak- e geometriai rajzokat vagy ábrákat az idôtar-
tamok arányainak meghatározásához, azt nem állíthatjuk, de ha ugyanazt az additív eljá-
rást találjuk az aranymetszés geometriájában és Nikomakhosz tizedik arányosságában,
akkor elképzelhetô, hogy ezeket az eljárásokat tudatosan alkalmazták a 14–15. századi
zeneszerzôk. Vajon a „tizedik arányosságot” nem az újpüthagoreusok vezették- e be, hogy
az arany számsorozathoz aritmetikai megközelítést nyújtsanak? Az ember hajlamos eltû-
nôdni a kérdésen.44

Powell valóban hajlamos volt rá. Számsorozatok, komplex rajzok és ábrák se-
gítségével az aranymetszés jelenlétét mutatja ki Dufay és Machaut mûveiben. Írása
a szakirodalom alapmûve, viszonyítási pont lett. A mítosz, miszerint a Fibonacci-
számok megjelennek Nikomakhosznál, Boethiusnál és a 15. század zenéjében, mé-
lyen beivódott a középkorral és reneszánsszal foglalkozó zenetudomány alapjaiba.

ii) Salinas, Mersenne és Descartes

Bár a matematika 1600 elôtti történetébôl elég világosan levezethetô, hogy ebben
az idôben a „Fibonacci- sorozatot” és az aranymetszést nem használhatták a zené-
ben, az 1600- tól az aranyszámmánia felbukkanását magával hozó 1840- es évekig
tartó idôszak e tekintetben szürke zónának számít. Számos matematikus dolgo-
zott e két és fél évszázad folyamán azon a képleten, amely az additív számsorozat
és a szélsô és közbülsô arány közötti kapcsolatot mutatja be. A kapcsolat Binet-
formula néven ismert, bár Binet csak 1843- ban fogalmazta meg.

Egymástól függetlenül többen is kísérleteztek azzal, hogy miként használható
a szélsô és közbülsô arány a lantok érintôinek elhelyezésében. Salinas volt az elsô
1577- ben, az ô nézeteit pontosította Mersenne 1636- ban. Mersenne világos geo-
metriai instrukciókat ad azzal kapcsolatban, hogy miként kell egy vonalat a szélsô
és közbülsô arány szerint felosztani.45 Ne felejtsük el, hogy ezekhez a kalkulációk-
hoz nem használtak racionális számokat. A felosztást szögmérôkkel végezték.
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44 „Whether composers actually worked with geometric drawings and figures as a guide to determining
proportions in durations we cannot say, but when we find identical additive processes in the geome-
try of the Golden Sequence and in Nicomachus’ tenth proportion, it seems possible that these pro-
cesses might have been consciously exploited by composers of the 14th and 15th centuries. Indeed
one is tempted to speculate that the ’tenth proportion’ was introduced by the Neo- Pythagoreans in
order to provide an arithmetic approach to the Golden Sequence.” Powell: i. m., 239.

43

Hoche: i. m., 144.

45 Marin Mersenne: Harmonie Universelle contenant La Théorie et la Pratique de la Musique. Paris, 1636,
224–225.



Mersenne szorosan együttmûködött René Descartes- tal, akinek Compendium
Musicae címû mûve már csak a halála után, 1650- ben jelent meg. Három évvel ké-
sôbb angolul is publikálták a kötetet, névtelen kritikai kommentárokkal, amelye-
ket feltehetôleg William Brouncker írt.46 Az angol fordítás és kommentár tárgyal-
ja a szélsô és közbülsô arányt használó hangolási rendszereket, és kísérletet tesz
rá, hogy logaritmusokban írja le azokat.47 A tárgyalásmód teljes mértékben teore-
tikus, és a névtelen szerzô maga is bevallja, hogy praktikus hozadéka nincs a kér-
désnek: „Csakhogy ilyen pontosságra nincs szükség, mivel a hallás érzéke nem
annyira tökéletes, hogy a konszonanciákat ilyen pontos mérték szerint különítse
el”,48 állapítja meg, alighanem komoly felháborodást keltve a korabeli zenészek-
ben. A fenti példák azonban ettôl függetlenül is fontosak, mivel a szélsô és közbül-
sô arányt összekapcsolják a hangszerépítés és a hangolás praktikus mesterségével.

iii) J. S. Bach és J. G. Walther

Bach nagyjából 1700 és 1750 között komponálta mûveit, egy olyan korszakban,
amikor a zeneszerzôk elméletileg használhatták az additív számsorozatokat. Bachot
érdekelték a különbözô hangolási rendszerek és az orgonaépítészet, s szinte biz-
tos, hogy olvasta Mersenne- t, illetve látta valamelyik általa épített vagy ellenôrzött
hangszerben, hogy miként lehet rátalálni a szélsô és közbülsô arányra. De nem
szabad elfelejtenünk, hogy ugyanezzel az iskolai geometriaórákon is találkozha-
tott. A kompozíciós gyakorlat szempontjából fontosabb Kepler megfogalmazása.
A 17. század végén Kepler mûvei nem voltak széles körben elérhetôk. 1718- ban
azonban Michael Gottlieb Hansch úgy döntött, hogy kiadja Kepler összes mûveit,
mégpedig Lipcsében. A tervezett huszonkét kötetbôl végül csak az elsô jutott el a
nyomdáig. Ami ezzel együtt is igen jelentôs esemény, mivel rámutat arra az elmé-
leti lehetôségre, hogy Bach talán olvasta Kepler Tanckiusnak írott levelét, és látta
a szélsô és közbülsô arány számbeli kifejezését.49

Ismerni valamit, illetve alkalmazni is persze nem ugyanaz. Láttuk, hogy Bach
és kortársai ismerhették a számsorozatot, amely kifejezi a szélsô és közbülsô
arányt, ez azonban nem jelenti azt, hogy használták is a kompozícióikban. Valójá-
ban senki nem talált eddig egyetlen olyan Bach- korabeli vagy korábbi elméletírást,
amely arra bátorítja a zeneszerzôket, hogy használják az aranyarányt a zeneszer-
zésben. Bach természetesen nem csupán zeneelméleti könyveket olvasott, ezért
fontos, hogy a lehetséges zenei ismeretein túllépve megnézzük, mutatott- e a kora-
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46 Lord Brouncker (1620–1684) ismert szabadgondolkodó volt a 17. században. Rendkívüli intellektu-
sát a hajóépítészet, a matematika, illetve zene és matematika kapcsolatának kutatására fordította; a
Royal Society elsô elnöke volt.

47 Renatus Descartes Excellent Compendium of Musick with Necessary and Judicious Animadversions Thereupon.
London, 1653, 66–68., 84–94. Hálás vagyok Roger Herz- Fischlernek, hogy felhívta a figyelmemet er-
re a példára. Lásd még: Herz- Fischler: A Mathematical History…, 178.

48 „But this exactnesse is not requisite, since the Sense of Hearing is not so perfect, as to confine the
Consonantes to so precise a Measure.” Renatus Descartes…, 89.

49 Michael Gottlieb Hansch: Epistolae ad Joannem Kepplerum Mathematicum Caesareum. Lipsiae, 1718,
405–418. Herz- Fischler tévesen említi könyvében (A Mathematical History…, 171.), hogy a Tanckius-
levél a C. Frisch által szerkesztett 1858–1871- es összkiadásig nem jelent meg nyomtatásban.



beli társadalom bármiféle érdeklôdést ez iránt az arány iránt. A Zedler- féle hatvan-
nyolc kötetes lexikon, a Großes Vollständiges Universal Lexicon aller Wissenschaften und
Künste (Valamennyi tudomány és mûvészet teljes, univerzális lexikonja) 1732 és
1754 között jelent meg Lipcsében és Halléban, és tartalmazza a világról szóló tu-
dás aktuális állását, mégpedig a korabeli Lipcse perspektívájából. Ha az aranymet-
szés, a Fibonacci- számok, vagy az isteni arány divatos vagy fontos lett volna Bach
idejében, akkor egy ilyen nagyszabású munka nyilvánvalóan tárgyalta volna ôket.
A megfelelô kulcsszavakra való hiábavaló keresés után végül a „Sectio Divina” szó-
cikkben sikerült rátalálni a kívánt meghatározásra:

SECTIO DIVINA, vagy Linea media & extrema ratione secta, az AB szakasz C- nél való felosz-
tása, amely esetben a teljes AB szakasz úgy aránylik a nagyobb BC részhez, mint a na-
gyobb BC rész a kisebb AC részhez. Eukleidész az Elemek II. könyvének 11. tételében,
Wolff hasonlóképpen az Element. Analys. Finit. 220. paragrafusában magyarázza el, hogy
miként kell egy vonalat így felosztani. Eukleidész nagyon hasznosnak találta ezt a felosz-
tást számos magasabb rendû bizonyításhoz; és de la Hire is sûrûn használja a Sectioni-
bus conicisben.50

Hiába kerestem további szócikkeket az eukleidészi szélsô és közbülsô arány-
hoz. A lexikon nem tartalmazza a „Sectio Aurea”, a „Divini”, a „Divini Numeri”, a
„Divini Proportioni”, a „Numeri Divini”, vagy a „Stetige Proportion” kifejezések
definícióját. A „Zahl (Güldene)”, illetve latin „Numerus Auerus” szócikk ígéretes-
nek tûnik, csakhogy ez az aranyszám a holdnaptárral kapcsolatos, és semmi köze
a szélsô és közbülsô arányhoz. A „Continuum” szócikk Wolff Metafizikáját tárgyal-
ja. A „Divisio” szócikk nem említi a szélsô és közbülsô arányt. A „Progression”
szócikk tartalmaz egy leírást a 3, 5, 7, 9, 11 sorozatról, de Fibonacci additív soroza-
tát nem említi. Az „Unendliche Reyhe”, vagyis „végtelen sor” szócikk tartalmazza
a differenciálszámítás korai formájának leírását, és említi Mercatort, Wallist, Leib-
nizet, Newtont és Brounckert, de sem a számsorozatra, sem az arányra nem utal.
A kilencvennégy alfejezettel rendelkezô, tizenöt és fél hasáb terjedelmû „Propor-
tio” szócikkben nem szerepel sem a szélsô és közbülsô arány, sem Nikomakhosz
10. arányossága. Az utalások hiánya igen beszédes. Ha a szélsô és közbülsô arány
Lipcsében valóban „olyan mágikus, olyan jelentôs volt a matematikusok számára
hosszú idôn keresztül”, akkor bizonnyal egynél többször említi egy ilyen terjedel-
mû, referenciaértékû munka. Zedler egyetlen meghatározása pusztán technikai le-
írást nyújt, mégpedig geometriai fogalmakkal, nem említi az arányosság számbeli
kifejezését, esztétikai tulajdonságaira pedig egyetlen szót sem veszteget.
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50 „SECTIO DIVINA, oder Linea media & extrema ratione secta, ist eine Linie AB, die dergestalt in C geth-
eilt worden, daß sich die ganze Linie AB zu dem grossen Theile BC verhält, wie der grosse Theil BC
zu dem kleinen Theile AC. Wie man eine gerade Linie auf solche Art theilen könne, lehret Euclides
Elem. II. prop. 11, ingleichen Wolff element. Analys. finit § 220. Euclides hat diese Theilung der
Linie zu vielen höhern Demonstrationen sehr nützlich gebraucht; und de la Sire bedienet sich dersel-
ben gleichfalls gar sehr in seinen Sectionibus conicis.” Grosses vollständiges Universal- Lexicon Aller Wis-
senschafften und Künste, 36. Leipzig: Zedler, 1743, 942–943. http://www.zedler- lexikon.de (utolsó le-
töltés: 2017. október).



Hasonlóképpen hiányoznak a Fibonaccival vagy „Da Pisával” kapcsolatos in-
formációk, bár a lexikonban található egy „Leonardus Pisanus” szócikk, amely a
következôképpen szól:

Leonardus Pisanus, matematikus, az algebráról írt 1400 után nem sokkal. Vossius a
Sicentifica Arithmetica 51. oldalának 8. jegyzetében megjegyzi, hogy Lucas Paciolus, egy
minorita szerzetes birtokolta munkájának jó részét, és tette ismertté olasz nyelvû, Velen-
cében publikált mûveiben 1494 és 1523 között.51

Nincs szó sem a nyulakról, sem a „Sectio divináról”, sem a szélsô és közbülsô
arányhoz közelítô számsorozatról. A Fibonacci mûködésének idejével kapcsolatos
két évszázados tévedés általánosnak tekinthetô.52 A Pacioliról szóló szócikk, „Pa-
ciolus, Lucas (Luca de Burgo), ferences szerzetes” hasonlóképpen hallgat arról,
hogy a munka mennyire értékes a mûvészek számára. Hat publikációt sorol fel,
ezek közül az elsô az 1509- ben Velencében kinyomtatott Compendium de divina pro-
portione. A „Kepler” szócikk ígéretesebbnek tûnik a maga másfél hasábnyi életraj-
zával és a mûjegyzékkel. A rövid kommentár így szól:

Számos nézete volt különös […] Lenyûgözô matematikus volt. […] Michael Gottlieb
Hansch, aki elhatározta, hogy kiadja összes mûveit 22 kötetben, belefogott, és megjelen-
tette a leveleit és az életrajzát 1718- ban.53

Zedler referenciaértékû munkájának legközelebbi zenei megfelelôje az 1732-
ben, Lipcsében publikált Musicalisches Lexicon, amelynek szerzôje Bach rokona és
kortársa, Johann Gottfried Walther (1684–1748) volt. Sajnos csupán egyetlen,
nem túl vastag kötetben jelent meg, terjedelmét tekintve a töredéke csupán Zedler
munkájának. A „Proportion” szócikk felépítése hasonló Zedleréhez, és hozzá ha-
sonlóan nem említi a „Divine proportion”- t. A lexikonban nincs szócikk sem a
szélsô és közbülsô arányról, sem a „Sectio divináról”, sem a számsorozatról. A rö-
vid „Kepler” szócikkben Walther így fogalmaz: „Rengeteg minden írt, egyebek
mellett egy öt könyvbôl álló, latin nyelvû Harmonices Mundit, amely 1619- ben Linz-
ben jelent meg nyomtatásban.”54 Nem említi sem a hópehelyrôl szóló tanulmányt,
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51 „Leonardus Pisanus, ein Mathematicus, der nicht lange nach dem 1400. Jahre über die Algeber ge-
schrieben. Daß Lucas Paciolus ein Minorite vieles von seiner Arbeit bekommen, welches er in sei-
nem Italiänischen Wercke zu Venedig 1494–1523 bekannt gemacht. Uott, 254–255.

52 Leslie elmagyarázza (i. m., 226.), hogy Fibonacci mûveit miként fedezték fel az 1700- as évek köze-
pén, majd hogyan tûntek el újra a könyvtárak mélyén, miközben a történelem megváltoztatta a ne-
vét, s mûveit Fibonacci helyett a Bigollone vagy Bighelone név alatt katalogizálták. Herz- Fischler azt
feltételezi, hogy Leonardus Pisanus talán valóban egy 15. századi matematikus volt, és Leonardo da
Pisához nem is volt köze.

53 „Viele seiner Meynungen waren seltsam […]. Er war in der Mathesis sehr geschickt […]. Mich.
Gottl. Hansch, der in Willens gehabt seine gesammten Wercke in 22 Voluminibus herauszugeben,
hat anno 1718. mit seinen Episteln den Anfang gemachet, und denenselben eine ausführliche Lebens-
Beschreibung von ihm vorgesetzt.” Grosses vollständiges Universal- Lexicon, 470.

54 „[…] hat unter andern sehr vielen Sachen, auch eine aus fünff Büchern bestehende Harmonicen
Mundi in lateinischer Sprache geschrieben, welche an 1619 in Linz gedruckt worden.” Johann Gott-
fried Walther: Musicalisches Lexikon. Leipzig: Wolffgang Deer, 1732, 339.



sem a Tanckiusszal folytatott tudományos levelezést, ami arra utal, hogy Kepler
munkásságának ez az aspektusa kevéssé volt ismert, vagy minimális jelentôséggel
bírt egy muzsikus számára.

Van azonban Walther zenei lexikonjának egy meglepô szócikke, a „Numerus
perfectus”. Ebben a tökéletes számokat definiálja,55 utal Conrad Matthei Kurtzer,
doch ausführlicher Bericht von der Modis Musicis címû munkájára, végül az Eukleidész
IX. könyvében található harminchat arányosságra. A szócikk szó szerinti idézet
Mattheitôl.56 Önmagában is rendkívül izgalmas, hogy egy zenei lexikon egy mate-
matikai fogalmat tárgyal, és az érvelésem szempontjából különösen fontos, hogy
a zeneelméleti traktátusra való utalás után Walther közli Eukleidész eredeti leírá-
sát. Képzeljük el, hogy a szélsô és közbülsô arány geometriai fogalma, vagy
– Zedler kifejezésével – a „Sectio Divina” fontos volt a zeneszerzôk számára 1732-
ben. Nem volna ésszerû arra számítani, hogy Walther megadja a meghatározását a
„Numerus Perfectus” szócikkben? Ha a szélsô és közbülsô arány valóban fontos
lett volna a zeneszerzôk számára 1732- ben, akkor Walther elôször is technikai le-
írást nyújtott volna a jelenségrôl, másodszor az olvasót ahhoz a zeneelmélet- írás-
hoz irányította volna, amely megadja hozzá a kontextust a zene elmélete és gya-
korlata szempontjából, végül pedig említette volna Eukleidészt.57 Csakhogy egyik-
re sem került sor.

A matematikatörténeti áttekintésbôl összességében azt vonhatjuk le, hogy az
európai zeneszerzôk elvben ismerhették a „Sectio divina” számbeli megfelelôjét
1600 után. Csakhogy a publikációk némasága, valamint a tény, hogy sem Zedler,
sem Walther nem említi a jelenséget, arra utal, hogy a szélsô és közbülsô arány
iránt nem mutatkozott különösebb érdeklôdés, vagy az új matematikai felfedezé-
sek nem érték el Lipcsét. Meglehet, Eukleidész aránya talán nem volt olyan mér-
tékben „isteni” Bach korának zeneszerzôi számára, mint ahogy azt néhány muzi-
kológus szeretné elhitetni velünk.

Konklúzió58

Az aranymetszéssel kapcsolatos zenetudományi irodalom jó részére módszertani
gyengeség jellemzô, amennyiben a szerzôk nem képesek meglátni a különbséget a
zeneszerzôk tudatos kompozíciós döntései, illetve a kompozíciók tulajdonságai
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55 Az elsô négy tökéletes számot sorolja fel: 6, 28, 496, 8128.
56 Conrad Matthaei: Kurtzer, doch ausfuhrlicher Bericht von der Modis Musicis. Königsberg, 1652. A 15. olda-

lon ez olvasható: „Aki errôl többet szeretne megtudni, nézze meg Eukleidész IX. könyvének 36. téte-
lét.” [Wer hievon mit mehren wil berichtet seyn besehe die 36. Prop: des 9. Buchs Euclids]. Köszö-
nöm Anna- Lena Holmnak, a stockholmi Állami Könyvtár különleges gyûjteménye vezetôjének, hogy
rendelkezésemre bocsátotta ezt az információt.

57 Nem egészen világos, hogy a „Numerus Perfectus” milyen elméleti vagy gyakorlati hozadékkal járt
Matthei és Walther korának zenészei számára.

58 Nemrégiben fedeztem fel, hogy a holland akadémikus, Albert van der Schoot az én kutatásaimmal
egy idôben ugyanezen a problémán dolgozott. 1998- ban publikálta könyvét hollandul. Egyikünk sem
tudott róla, hogy a másik mivel foglalkozik. Mindketten elsôdleges forrásokból dolgoztunk, s kritiká-
val kezeltük a másodlagos forrásokat. Következtetéseink gyakorlatilag azonosak, és Wittkower, illetve



között. Az aranymetszés természetesen felbukkanó jelenség. Ha egy zenemûben
megtalálható, az nem feltétlenül jelenti, hogy a komponista szándékosan helyezte
el benne. Newman Powell határozottan utal rá, hogy Machaut és Dufay szándéko-
san tette az aranymetszést néhány kompozíciója részévé. Allan Atlas ennél is
messzebb megy, és az adott kompozíció interpretációját erre a feltételezésre építi:

Ennek jelentôsége egyértelmû: Dufay annak a frázisnak a dallami és artikulációs csúcs-
pontjával jelzi az egész darab szerkezeti fordulópontját, amely dióhéjban magában foglal-
ja a mû szimbolikus jelentését.59

Könnyedén túl lehetne lépni ezen a módszertani gyengeségen, ha a szerzôk
kérdéseket tennének fel, és nem állításokat fogalmaznának meg. Atlas felfedezésé-
nek több haszna volna kérdésként, mint kijelentésként. Például: valóban különle-
ges hely a 271. minima? Dufay vajon tudatosan alakította úgy a kompozíciót, hogy
a csúcspont az aranymetszésre essen, vagy csupán egy természetesen elôforduló,
esztétikai szempontból tetszetôs arányról van szó? Atlas azonban azt írja, hogy
„Dufay a darab szerkezeti fordulópontját jelzi”.

Persze a problémát az sem oldaná meg, ha az eredményeket szigorúbb mód-
szertani keretek között fogalmaznák újra. Ahogy a fentiekben bemutattam, Powell
és Atlas olyan történeti tényekre alapozzák az érvelésüket, amelyek a legjobb eset-
ben is csak valószínûtlenek, rosszabb esetben tévesek.

Powell megközelítése kifinomult. Hallgatólagosan Nikomakhosz félrevezetô
értelmezésébôl indul ki, s jut el Boethiuson és Fibonaccin keresztül annak lehen-
gerlô demonstrálásáig, hogy Machaut és Dufay néhány mûvében jelen van az
aranymetszés. A tudományos és kísérleti megközelítés kifogástalan, a hivatalos
pedigré feddhetetlen. A tanulmány elsô verziója az Amerikai Zenetudományi Tár-
saság konferenciáján hangzott el, majd a Journal of Music Theoryban jelent meg, így
viszonyítási pont lett számos kutató számára, akik azt szerették volna igazolni,
hogy a kor zeneszerzôi használták az aranymetszést és a Fibonacci- számokat.

Az aranymetszés és esztétikai minôségei iránt érdeklôdô muzikológusnak szá-
mos csapda áll az útjában. A legkomolyabb veszélyek egyike, hogy érvelésünk egész
építménye egy megbízhatatlan másodlagos forráson alapszik. Írásomban számos
forrásból és tudományterületrôl hoztam bizonyítékokat, s valamennyi hozzájárul
ahhoz, hogy megértsük, a zeneszerzôk miként használhatták az aranymetszést és
a Fibonacci- számokat. A kutatási terület rendkívül kiterjedt. Az összes elsôdleges
és másodlagos forrás ellenôrzése összetett feladat volt, rengeteg idôt emésztett fel,
s a felhalmozott történeti tudás ellenére számos megválaszolatlan kérdés maradt.

a) Ha a szélsô és közbülsô arányról való tudást titokban tartották, akkor való-
színûtlen, hogy valamely régi nyomtatványban rábukkanjunk a jelenség leírására.
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Herz- Fischler álláspontját visszhangozzák, jóllehet mind a négyünk kutatása mögött más szándék és
cél rejlett. Mindez nem csökkenti a kutatás eredményét: sôt, a négy független tanú által közölt bizo-
nyítékok bizonnyal erôsebbé teszik a végkövetkeztetést.

59 Atlas: i. m., 122–123.



b) Nem tudjuk, hogy Fibonacci hol ismerte meg a sorozatot, s hogy valójában
ô „találta- e fel”. A hagyomány úgy tartja, hogy kereskedôként mûködött, s gyak-
ran utazott Afrika partjaira, illetve Egyiptomba. Tudjuk, hogy a természetben a
nyulak (az állatok, amelyeket illusztrációként használ) nem a leírása szerint sza-
porodnak. Ugyanakkor bizonyos afrikai és egyiptomi rágcsálófajták igen.

c) A számsorozat vajon azon az úton jutott- e Európába, amely Rómában Pa-
ciolit is elérte?

d) Számsorozat híján elképzelhetô- e vajon, hogy a zeneszerzôk szögmérôket
használtak, hogy megtalálják az aranymetszést a kompozícióik tervezésekor?

De függetlenül a megválaszolatlan kérdésektôl, jó pár megkérdôjelezhetetlen
történelmi adat áll rendelkezésünkre, amelyek sorvezetôül szolgálhatnak az elem-
zô számára:

i) A Kr. e. 3. században Eukleidész nem használt számokat a szélsô és közbül-
sô arány kifejezésére.

ii) Kr. u. 100 körül Nikomakhosz 10. arányossága nem a Fibonacci- sorozat volt.
iii) Kr. u. 500 körül Boethius nem a Fibonacci- sorozatot írta le.
iv) 1509- ben Paciolinak nem álltak rendelkezésére számok, hogy kifejezze a

szélsô és közbülsô arányt. Sem a szélsô és közbülsô arányt, sem a Fibonacci- szá-
mokat nem használta a betûalkotás, az építészet vagy az emberi formák leírásá-
hoz. Egyszerû arányokat használt.

v) 1571- ben Jacob, 1611- ben Kepler publikálta a szélsô és közbülsô arányt ki-
fejezô számokat.

vi) Számos 18. századi matematikus kísérletezett azzal, hogy miként fejezheti
ki egy számsorozat a szélsô és közbülsô arányt.

vii) 1835- ben Martin Ohm használja az „aranymetszés” kifejezést.
viii) 1878- ban Lucas elnevezi a számsorozatot Fibonacciról.
ix) Az aranyszámmánia elterjedésével a 20. század elején mind valószínûbbé

válik, hogy a mûvészek tudatosan kísérleteznek a Fibonacci- számokkal az arany-
metszés kifejezéseként.

x) Ha bármely zeneszerzô használta is az additív számsorozatot 1857 elôtt, nem
lehetett róla fogalma, hogy azt elôször Lenoardo da Pisa (Fibonacci) említette.

xi) Ha bármely zeneszerzô használta is az additív számsorozatot nagyjából
1600 elôtt, nem lehetett róla fogalma, hogy az Eukleidész szélsô és közbülsô ará-
nyához, vagy Pacioli De Divina Proportionéjához közelít.

xii) Nem áll rendelkezésünkre egyetlen olyan dokumentum sem, amely azt su-
gallná, hogy az 1600 és 1830 között mûködött zeneszerzôk közül bárki is érdeklô-
dést mutatott volna Eukleidész arányossága vagy az additív számsorozat iránt,
hogy létrehozza belôle az „isteni arányt”.

xiii) Tekintettel arra, hogy az aranyszámmánia a 19. század közepén jelent
meg, és a 20. századra terjedt el, a tény, hogy Zedler 1732 és 1754 között publikált
lipcsei Lexikonja hallgat róla, nem okoz meglepetést.

Az aranyszámmánia alaposan megfertôzte a zenetudományt. Van rá gyógyír.
Fazekas Gergely fordítása
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A B S T R A C T
RUTH TATLOW

THE USE AND ABUSE OF FIBONACCI NUMBERS AND THE
GOLDEN SECTION IN MUSICOLOGY TODAY

The numbers in the so- called Fibonacci Sequence express Euclid’s division in
extreme and mean ratio (DEMR), popularly known as the Golden Section. Since
the manuscript describing the sequence, Fibonacci’s Liber abaci, was written in
1202 and since Euclid described DEMR c. 300 BCE, many musicologists have
naïvely assumed that composers since 1202 consciously used Fibonacci numbers
to express the Golden Section. This is historically misguided for several reasons.
For example, although Euclid’s DEMR was widely published and discussed through-
out maths history, Fibonacci’s Liber abaci (1202) was not. After a brief transmis-
sion in manuscript form, Liber abaci was lost until the mid- eighteenth century and
forgotten for a further hundred years until Prince Baldassarre Boncompagni redis-
covered it and published it in two volumes in 1857 and 1862. Although there
were a few sporadic appearances of a numerical expression for DEMR in the 17th

and 18th centuries (unrelated to Fibonacci), real interest in the Golden Section
and its aesthetic properties was first awakened in the late 19th century with the
golden numberism movement. This paper will examine the historical facts and set
out clear principles to guide the analyst.

The English original of this text entitled ‘The Use and Abuse of Fibonacci Numbers
and the Golden Section in Musicology Today’ appeared in the Understanding
Bach Journal 1 (2006), https://www.bachnetwork. org/ub1/tatlow.pdf.
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