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Nincs könnyebb annál, mint összefércelni összefüggéstelen gondolatok keverékét. De
van- e szépség ott, ahol nincsen sem rend, sem szimmetria?1

A 18. század közepének neves fuvolistája, zeneszerzôje és teoretikusa, Johann Joa-
chim Quantz teszi fel a költôi kérdést 1759- ben megjelent hat fuvoladuettjének
elôszavában. Az az elképzelés, hogy a rend összefügg a szépséggel és a szimmetri-
ával, legalább Platónig visszavezethetô, nem könnyû azonban rekonstruálni, vajon
Quantz szóhasználatában mire vonatkozhatott a „szimmetria” kifejezés.

A 20. század végi zenetudományi zsargon Quantzéhoz hasonló fesztelenség-
gel használja ezt a látszólag geometriai jellegû fogalmat: a legújabb Grove- lexikon
internetes kiadásának keresôje a „symmetry” szóra több tucat releváns találatot
hoz,1 jóllehet ezek jelentése nem egykönnyen konkretizálható és hozható egymás-
sal közös nevezôre. A szimmetria köznapi értelemben többnyire a tükörszimmet-
riára vonatkozik, vagyis amikor egy alakzat valamely tengelyre történô tükrözése
során megôrzi geometriai tulajdonságait. Hogy efféle szimmetria lehetséges- e a
zenében, azzal kapcsolatban Arnold Schönberg a következôképpen fogalmazza
meg kételyeit zeneszerzéstankönyvének egyik lábjegyzetében:

Régebbi teoretikusok és esztéták a periódushoz hasonló formákat szimmetrikusnak ne-
vezték. […] Valójában a zene egyedüli szimmetrikus formái a tükörfordítások, melyek a
kontrapunktikus zenébôl származnak. A tényleges szimmetria egyáltalán nem döntô a
zenei szerkesztésben. Bár az utótag szigorúan megismétli az elôtagot, a periódust mégis
csak „quasi- szimmetrikusnak” mondhatjuk.2

Schönberg összemossa a szimmetria két lehetséges zenei megvalósulását: a
vertikális és a horizontális tengelyre történô tükrözés fogalmát – pontosabban:
ezek zenei megfelelôit. A tükörfordításnak nevezett ellenponttechnika a zenei tér-
ben, a két tagból álló periódus a zenei idôben hoz létre sajátos szimmetriát: a le-
jegyzésben az elôbbit a vízszintes, az utóbbit a függôleges tengelyhez viszonyítva

* A Liszt Ferenc Zenemûvészeti Egyetem Zenetudományi Tanszéke által szervezett „Kedd délutáni zenetu-
domány” sorozat keretében tartott, 2010. március 2- i elôadás szerkesztett, jegyzetekkel ellátott szövege.

1 http://www.oxfordmusiconline.com (letöltés: 2010. okt–ber)
2 Arnold Schönberg: A zeneszerzés alapjai. Ford. Tallián Tibor, Budapest: Zenemûkiadó, 1971, 42.



értelmezzük. Jelen tanulmány számára az idôbeli szimmetria kérdése lesz érde-
kes, a címben szereplô „struktúra” szót tehát nem akkordképzôdményekre vagy
polifon szerkesztésmódokra vonatkoztatom, hanem a zenei formaalkotással kap-
csolatban használom.

Szimmetria és zene
Ha a szimmetria fogalmát szigorúan geometrikus értelemben vesszük, akkor
Schönberg nyomán azt mondhatjuk, hogy a szimmetria nemhogy nem döntô a ze-
nei forma kialakításában, de nem is lehetséges. Hiszen még a rákfordítást alkalma-
zó mûvek sem vonhatják ki magukat az idô törvényszerûségei alól: egy visszafelé
eljátszott dallam vagy – funkciós- tonális – harmóniamenet éppen a lényegi tulaj-
donságaiban változik meg az eredeti idôbeli sorrend megfordításával.

A szimmetria fogalma azonban jóval tágabb annál, semhogy a legáltalánosabban
használt jelentéséhez való makacs ragaszkodással egy sajátos geometriai transzfor-
mációra redukálhatnánk. Sôt, miként azt két tudománytörténész nemrégiben ki-
mutatta, a szimmetria efféle leszûkítô használata még a természettudomány terü-
letén is meglehetôsen késôi fejlemény; a szimmetria szó egészen a 18. század vé-
géig sokféle jelentést hordozott.3 A fogalom az újkori gondolkodásba az ókori
Róma legjelentôsebb építésze, Vitruvius 15. századi újrafelfedezésével került be, s
évszázadokon át, a görög „sum metros” kifejezésnek megfelelôen, pusztán a dol-
gok közös mértékét jelentette: vagyis arányosságot, illetve egyensúlyt, s ekként al-
kalmazták különféle mûvészetekre, elsôsorban – természetesen – az építészetre.

A 18. század elején német területeken a szimmetria szó helyett az „euritmia”
kifejezést használták. Ennek német megfelelôjéül a Leibniz- tanítvány Christian
Wolff, a német felvilágosodás korai idôszakának legjelentôsebb filozófusa, akinek
Bach közvetlen ismeretségi és tanítványi körében számos követôje akadt, sajátos
német szót alkotott. 1716- os Matematisches Lexikonjában a „Wohlgereimheit” kife-
jezést használja, amely a görög eredetû latin „euritmia” szó tükörfordítása, s ma-
gyarra valahogy úgy ültethetô át, hogy „jó egybecsengés”.4

Az 1732 és 1754 között hatvannyolc kötetben közreadott Johann Heinrich
Zedler- féle Universallexikon „Eurythmia” szócikke (amely a 8. kötetben, 1734- ben
jelent meg), nagyrészt Wolff nyomán foglalja össze a fogalmat.

Euritmia, azaz Wohlgereimheit az építômûvészetben olyan épület beosztásának és díszí-
tésének az összhangját jelenti, amelynek minden része jól illeszkedik egymáshoz. […]
Szerfelett megnöveli az euritmiát egy épület egymáshoz hasonló részeinek jól kialakított
elrendezése, amikor ezek jól láthatóan a tôlük különbözô középsô rész két oldalán he-
lyezkednek el. Például, ha egy épület ajtói középen találhatók, s az ablakok a két oldalán
helyezkednek el azonos számban és azonos távolságra egymástól; ilyen esetekre mond-
juk, hogy figyelembe vették az euritmia szabályát. […] Amennyiben ezt a szabályt a lehe-
tôségekhez mérten betartják, azt mondhatjuk, hogy egy épület bal oldala mindenben vá-
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3 Giora Hon–Bernard R. Goldstein: From Summetria to Symmetry: The Making of a Revolutionary Scientific
Concept. Heidelberg: Springer, 2008, 1.

4 Uott, 158.



laszol annak jobb oldalára. […] Amit mi euritmiának hívunk, arra a franciák a „symmet-
rie” szót használják.5

Korabeli zenei írásokban a szimmetria kifejezés rendszerint olyan általános
módon jelenik meg, ahogy a korábban idézett Quantz- elôszóban, s jellemzô, hogy
Johann Walther 1732- es zenei lexikonja nem tartalmaz „szimmetria”- szócikket.
„Eurythmia”- szócikket azonban igen, s ez a következôképpen hangzik:

Euritmia: a zenei kifinomultság és szépség, ami a számokból eredeztethetô, nevezetesen
amikor egy dallam a számok szerint jól van elrendezve, amit mindenekelôtt a francia da-
rabokban figyelhetünk meg.6

A 18. század elsô felének zeneelméleti szövegei viszonylag ritkán foglalkoznak
a zenemûvek formájával, vagyis a zenei anyag idôbeli elrendezésének kérdésével.
Az egyetlen terület, amely ebbôl a perspektívából leírhatónak tûnik a korszak el-
méletírói számára, a francia tánctételek világa. Johann Mattheson az 1739- es Der
vollkommene Capellmeisterben hosszan taglalja a különféle tánctételtípusokat, s rész-
letesen, kottapéldával illusztrálva elemez egy menüettet:7

Az egyes kottasorok alatt minden második ütem végén vesszô, kettôspont
vagy pontosvesszô mutatja a frázishatárokat – a különféle írásjelek az egyes frázi-
sok súlyát jelzik a perióduson belül. Mattheson a versláb mintájára bevezeti a Klang-
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5 ’Eurythmia, die Wohlgereimheit, heisset in der Bau- Kunst die Uebereinstimmung in denen Abthei-
lungen und Zierden, daß sich alle Theile eines Gebäudes wohl zusammen schicken. […] Vermehret
die Eurythmie überaus eine wohlgemachte Disposition derer ähnlichen Theile eines Gebäudes, und
deren Anordnung zu beyden Seiten in Ansehung eines unähnlichen Mittels. Z.B. Wenn die Thüre
eines Gebäudes in der Mitten ist, und die Fenster zu beyden Seiten in gleicher Zahl von ihr gleich weit
abstehen, auch alle von gleicher Höhe und Breite und von einander gleich weit entfernet sind; so
saget man, es sey die Eurythmie beobachtet worden. Vermöge dieser Regel soll man, so viel als mög-
lich dahin bedacht seyn, daß die lincke Helffte eines Gebäudes mit der rechten Helffte in allen respon-
dire. […] Was hier Eurythmia genennet wird, heisset bey denen Franzosen Symmetrie.’ – Johann
Heinrich Zedler (közr.): Grosses Vollständiges Universallexicon aller Wissenschaften und Künste. Leipzig: Zed-
ler, 1731–1754, Band 8, 2208–2209. A teljes Zedler- lexikon hozzáférhetô az interneten: http://www
.zedler- lexikon.de (letöltés: 2010. október).

6 „Eurythmia, die Zierlichkeit und Schönheit so in der Music aus den Zahlen entstehet, wenn nemlich
eine Melodie nach dem Numero wohl eingerichtet wird, dergleichen hauptsächlich in Frantzösischen
Pieces zu observiren nöthig ist.” – Johann Gottfried Walther: Musicalisches Lexicon oder Musicalische Bib-
liothec. Leipzig: Deer, 1732, 232.

7 Johann Mattheson: Der vollkommene Capellmeister. Hamburg, 1739, 224.

1. kotta. Johann Mattheson példamenüettje



Fuß, vagyis „hangláb” kifejezést, amit a zenei anyag jellegzetes ritmusképleteire
használ, s a kottasorok fölött ezeket is jelzi. Elemzése során a következôket írja:

A geometriai alapegység, miként az valamennyi jó tánctételre mindvégig jellemzô, a né-
gyes szám. […] Az elsô és második ütem hanglábai visszatérnek az ötödik és hatodik
ütemben, a kilencedik és tizedik ütemben megjelenô hanglábakat mindjárt a tizenegye-
dik és tizenkettedik ütemben újra halljuk, s ebbôl jön létre az aritmetikus egyöntetûség.8

A 20. századi szakirodalom a „szimmetrikus” jelzôt a klasszikus – vagyis a 18.
század második felére jellemzô – zenei periódus leírásakor használja a leggyakrab-
ban, nagyrészt Heinrich Christoph Koch Versuch einer Anleitung zur Composition cí-
mû háromkötetes munkája nyomán, amelynek 1793- ban publikált harmadik ré-
szében esik szó a periódusépítkezésrôl.9 A szabályos, kétütemes egységekbôl ki-
alakított periódus mûködésmódját azonban Joseph Riepel már évtizedekkel Koch
mûvét megelôzôen részletesen jellemezte 1755- ös Grundregeln zur Tonordnung insge-
mein címû írásában, mégpedig ahhoz hasonló elvek szerint, ahogyan Mattheson ér-
telmezi a menüett felépítését.10 És bár a szimmetria szót egyikük sem használja, a
Mattheson- féle „arithmetische Gleichförmigkeit” alighanem rokona a Walther- le-
xikonban leírt „Eurythmia” fogalmának, vagyis a francia tánctételek periódusjelle-
gû formai felépítését már a 18. század elsô felében is szimmetrikusnak tartották.

Johann Sebastian Bach szvitjeinek és partitáinak egyes tételei ebben az érte-
lemben szinte kivétel nélkül szimmetrikus struktúráknak tekinthetôk, a további-
akban mégsem ezekkel foglalkozom, hanem egy olyan sajátos formaelv különbözô
megvalósulásaira mutatok rá a bachi életmûben, amely nem pusztán az ütempá-
rok kvázi- szimmetriájáért kezeskedik, hanem nagyobb zenei egységek pontos,
ütemszámban is kifejezhetô, „architektonikus” szimmetriáját hozza létre.

„Inventio” és architektúra
A hagyományos zeneelméleti irodalom számára a zenei forma története mintha a
18. század második felében kezdôdne. A zenei formáról való explicit, elméleti köny-
vekben is megjelenô gondolkodás valóban a század végéhez – nagyrészt a már em-
lített Koch személyéhez – köthetô, és a formára vonatkozó elszórt korábbi utalások
is azt sugallják, hogy a mai értelemben vett zenei forma kérdése nem volt meghatá-
rozó kompozíciós szempont a 18. század vége elôtt.11 E paradigma szerint az adott
zenemûre jellemzô forma nem elôzetes koncepció eredménye, hanem vagy vala-
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8 „Der geometrische Verhalt is hier, wie durchgehends bey allen guten Tantz- Melodien, 4 […] Die Klang-
Füsse des ersten und zweiten Tacts werden im fünften und sechsten wieder angebracht. Die andern,
so sich hernach im neunten und zehnten tact angeben, höret man gleich im elften und zwölften noch
einmahl, woraus denn die arithmetische Gleichförmigkeit erwächst.” – Uott, 224–225.

9 Heinrich Christoph Koch: Versuch einer Anleitung zur Composition. Dritter und letzter Theil. Leipzig: Böh-
me, 1793, 128–152. – Koch elméletírásának mindhárom kötete hozzáférhetô az interneten, a Stras-
bourgi Egyetem könyvtárának digitális gyûjteményében: http://num- scd- ulp.u- strasbg.fr:8080/view
/subjects/musique.html (letöltés: 2010. október).

10 Joseph Riepel: Grundregeln zur Tonordnung insgemein. Frankfurt am Main: Bader, 1755, 36–66.
11 Lásd: Scott Burnham: ’Form’. In: Thomas Christensen (szerk.): The Cambridge History of Western Music

Theory. Cambridge: Cambridge University Press, 2002, 880.



mely nem tisztán zenei tényezô, például a szöveg felépítése határozza meg – mi-
ként egy „da capo” áriában –, vagy egyéb zenei paraméterek, például különféle
kontrapunktikus technikák alkalmazása révén alakul ki – miként egy fúgatételben.
Bach számos darabjának analízise ugyanakkor azt sugallja – s tanulmányom is ezt
kívánja demonstrálni –, hogy bizonyos esetekben a zenei gondolatok idôbeli elren-
dezése azok kitalálásával egyenrangú szerepet tölt be a kompozíciós folyamatban.

Mattheson a Der vollkommene Capellmeisterben a zenei kompozíció leírására a re-
torikától kölcsönzött fogalmakat használ.12 A matthesoni rendszerben a retorikai
fogalmak hierarchikusan elrendezett logikai sort alkotnak, amelynek élén az inven-
tio (Erfindung) áll. Ez nem pusztán egy zenei ötlet kitalálására vonatkozik, miként
arra az utóbbi évek legizgalmasabb Bach- analíziseit nyújtó amerikai zenetörténész,
Laurence Dreyfus rámutat.13 Anakronisztikus kifejezéssel élve, az inventio nem
pusztán ihlet dolga. A kompozíciós munka már ebben a fázisban nélkülözhetetlen,
hiszen például egy fúga esetében a téma kitalálásakor alapvetô szempont, hogy me-
lyek azok a kontrapunktikus fogások, amelyeknek a témát alá lehet vetni, s egy
concerto- ritornellónál sem mindegy, hogy a késôbbiekben az adott zenei anyag mi-
lyen alakban és miként idézhetô vissza. Az inventio tehát nem más, mint az anyag-
nak és transzformációinak összessége, s mivel valamennyi transzformáció nem
jeleníthetô meg egyszerre a hangzó zenében, valamiképpen el kell ôket rendezni az
idôben. Ezt az idôbeli elrendezést nevezi Mattheson dispositiónak. A kompozíciós
munkában – logikailag legalábbis – ezután következik a zenei anyag kidolgozása,
vagyis az idôben elrendezett inventiók közötti zenei tér kitöltése, az elaboratio, végül
pedig az elkészült tétel „polírozása”, a decoratio. Mattheson az inventio–dispositio–
elaboratio hármasságát így foglalja össze: „A találékonyság tüzet és szellemet; az el-
rendezés rendet és mértéket; a kimunkálás hidegvért és megfontoltságot kíván.”14

Hogy önmagában egy szellemes ötlet még nem elegendô a jó kompozícióhoz,
az nyilvánvaló volt a 18. század elsô felének elméletírói számára is. A müncheni
Meinrad Spiess, a korszak egyik legmûveltebb zenésze, aki konzervatív zenei világ-
képétôl függetlenül a teljes modern zeneelméleti irodalmat ismerte, s aki néhány
évvel Bach elôtt, 1743- ban, hetedikként lett a Lorenz Mizler- féle Societät der Mu-
sikalischen Wissenschaften, vagyis a Zenei Tudományok Társaságának tagja,15

1745- ben publikált Tractatus musicus compositorio- practicus címû munkájában a kö-
vetkezôket írja:

Bizonyos zeneszerzôk, akik nem szûkölködnek zenei ötletekben, különféle hóbortjaikat
gyorsan papírra vetik anélkül, hogy gondolnának a diszpozícióra, vagyis az elrendezésre,
s nem fáradnak a zenei ötletek végsô kidolgozásával. Más csirkefogók ugyanakkor keve-
sebb szellemet és tüzet képesek kölcsönözni a megfelelô zenei gondolatok számára, a jól
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12 Mattheson: i. m. 121–122., illetve 235–244.
13 Laurence Dreyfus: Bach and the patterns of invention. Cambridge MA: Harvard University Press, 1996,

1–10.
14 „Die Erfindung will Feuer und Geist haben; die Einrichtung Ordnung und Maße; die Ausarbeitung

kalt Blut und Bedachtsamkeit.” – Mattheson: i. m. 241.
15 George J. Buelow: ’Spiess, Meinrad’. http://www.oxfordmusiconline.com (letöltés: 2010. október).



kialakított diszpozíció kidolgozásában és felékítésében azonban fáradhatatlanok. Nem
ritka az olyan eset, amikor két zeneszerzônek vagy akár többnek is ugyanaz a remek té-
ma pattan ki a fejébôl, s e témák úgy hasonlítanak, mint két testvér; a kidolgozásuk azon-
ban annyira különbözik egymástól, mint ég és föld.16

Bár a zene értelmezésekor és leírásakor a korszak elméleti irodalma a megfele-
lô fogalomkészletért elsôsorban a retorikához fordul, a diszpozíció, vagyis a zenei
forma megragadási kísérletei során egy másik mûvészeti ág, nevezetesen az építé-
szet is gyakran válik az analógia tárgyává. Mattheson a Der vollkommene Capellmeis-
terben a következô, gyakran idézett hasonlattal él:

Ami pedig a diszpozíciót illeti, az a zenei anyag vagy egy teljes zenemû valamennyi részé-
nek és részletének világos elrendezése, majdhogynem olyan módon, ahogyan az ember
egy épületet berendez és megrajzol, készít egy tervet vagy vázlatot, egy alaprajzot, hogy
bemutassa, hol legyen terem, hol szoba, hol kamra és a többi.17

Minden bizonnyal Matthesontól veszi át és viszi tovább az analógiát Meinrad
Spiess, amikor így fogalmaz:

A diszpozíció vagy elrendezés nem más, mint egy zenemû jól végiggondolt beosztása. Ál-
talános értelemben akkor használjuk, amikor egy Symphoniurgus […], hasonlóan az épí-
tészhez, tervet vagy vázlatot készít, hogy lássa, hol lesz a terem, hol a kamra, a szoba, a
konyha. Röviden: amikor a zeneszerzô az egész eltervezett zenemûvet fejben összerakja,
és abból tökéletes rendszert hoz létre.18

Hogy a tökéletes rendszernek melyek is volnának az ismérvei, azt Spiess nem
részletezi. De talán nem tévedünk, ha a szimmetrikus szerkezeteket – maradván
az építészeti analógiánál – idesoroljuk. És ha az elkövetkezôkben különféle mûfa-
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16 „Gemeiniglich jene Componisten, so glücklich an Erfindungen, bringen ihre Grillen, ehe sie auf eine
Disposition oder Einrichtung bedacht, geschwind zu Papier, geben sich aber weniger Mühe, ihre Er-
findungen biß zum Ende auszuführen. Andere Schnapp- Hahnen hergegen vom wenigerem Geist
und Feuer entlehnen da und dort einen guten Gedancken, und nach wohl gemachter Disposition
seynd sie in der Ausarbeitung, und Auszierung unermüdet. Es geschiet zwar nicht selten, das etwa
zwey oder mehrere Componisten gleich aus dem Stegreif, wie man pflegt zu sagen, die nächste bes-
te Subjecta oder Themata erwählen, so einander gleichen, wie zwey Schwestern; in der Ausarbeitung
aber unterschieden, wie Himmel und Erden.” – Meinrad Spiess: Tractatus musicus compositorio- practi-
cus. Augsburg: Lotter, 1745, 133–134. – Spiess traktátusa hozzáférhetô az interneten, a Bajor állami
Könyvtár digitális gyûjteményében: http://daten.digitale- sammlungen.de/~db/bsb00002469/images
/index.html?dfgviewer= (letöltés: 2010. október).

17 „Was nun, zum ersten die Disposition betrifft, so ist sie eine nette Anordnung aller Theile und Um-
stände in der Melodie, oder in einem ganzen melodischen Wercke, fast auf die Art wie man ein Ge-
bäude einrichtet und abzeichnet, einen Entwurff oder Riß machet, einen Grund Riß, um anzuzeigen,
wo ein Saal, eine Stube, eine Kammer, u. s. w. angeleget werden sollen.” – Mattheson: i. m. 235.

18 „Dispositio, oder die Einrichtung überhaupt ist eine wohl ausgesonnene Eintheilung eines Musicali-
schen Wercks. Wird eingetheilet in Generalem, allgemeine, und Specialem, oder Particularem, son-
derheitliche. Generalis is, wann E. g. der Symphoniurgus […] nach dem Beyspiel eines Architecti, so
einen Entwurff oder Riß macht, anzuzeigen, wo der Sall, wo der Stadel, Stuben, Zimmer, Kuchen sol-
te angeleget werden. Kurz: Wann der Componist sein ganzes vorhabendes Musikalsiches Werck im
Kopf zu Faden schlägt, und sich davon ein wollkommenes System formirt.” – Spiess: i. m. 134.



jú Bach- mûvekkel kapcsolatban az „architektonikus szimmetria” szókapcsolatot
használom a periódusépítkezésre jellemzô szimmetriától való megkülönböztetés
érdekében, akkor az eredendôen térbeli jelenség idôbeli használatára nemcsak az
jogosít fel, hogy – miként az imént láttuk – az építészet és a zene közötti megfelel-
tetés a korszak gondolkodásában jelen volt, hanem az is, hogy építészet és zene
szimmetriája között a retorika szoros – igaz, metaforikus – kapcsolatot hoz létre.
A Zedler- lexikon „Eurythmia” szócikkébôl korábban idéztem, hogy amennyiben egy
épület kialakítása során az euritmia szabályát betartják, azt mondhatjuk, „hogy
egy épület bal oldala mindenben válaszol annak jobb oldalára”. Az építészetben
megjelenô szimmetria efféle retorizálása, vagyis hogy egy épület egymást tükrözô
két fele valamilyen módon kérdés- válasz viszonyban állna egymással, a periódus-
építkezés zenei szimmetriaelvének leírására máig használatban van: a zeneelméle-
ti gondolkodásban gyakran értelmezik a periódus utótagját az elôtag kérdésére
adott válaszként.

Architektonikus szimmetria Bachnál
Számos példa található a Bach- életmûben olyan zenei szerkezetekre, amelyekben
a kérdés- válasz efféle szimmetriája jóval nagyobb léptékben jelenik meg, mint
ahogy az az egyszerû periódusokra jellemzô. A Fürchte dich nicht (BWV 228) címû
motetta elsô tételében a nyolcszólamú kettôskórust alkalmazó elsô, szabad szer-
kesztésû szakasz 77 ütemére egy éppen 77 ütem hosszúságú négyszólamú fúga vá-
laszol. A Singet den Herrn ein neues Lied (BWV 225) címû motetta ugyancsak nyolc-
szólamú nyitótételében pedig a 75 ütemes fúgát megelôzô formarész hossza pon-
tosan 75 ütem. Az efféle szerkezetek aligha jöhettek létre anélkül, hogy – Meinrad
Spiess szavaival – Bach fejben elôre ne rakta volna össze ôket. Hasonló szimmet-
riájú szerkezettel nemcsak motettákban, a tudós stílus par excellence mûfajában
találkozunk, hanem a hagyományos mûfaji hierarchia szerint kevésbé súlyosnak
tartott kamaraszonátákban is.

Német kortársaihoz hasonlóan Johann Sebastian Bach zenei gondolkodására
is igen jellemzô a nemzeti stílusok – itáliai, francia, angol, lengyel – és a különféle
mûfajok – szonáta, concerto, fúga, stb. – keverése.19 Eklektikáját ma azért nehéz
felismerni, mert a zenei tanulmányok arra „szocializálják” a muzsikusokat, hogy
valamennyi 18. század eleji zene megítélésekor Bach mûveire tekintsenek viszo-
nyítási alapként.20 A mûfaji határok áthágásának tökéletes példája az 1725 elôtt
keletkezett f- moll hegedû- csembaló szonáta (BWV 1018) harmadik, c- moll hang-
nemû Adagio tétele. A darab textúráját tekintve inkább emlékeztet a Wohltempe-
riertes Klavierból jól ismert, utóbb a „perpetuum mobile” típusba sorolt prelúdiu-
mokra, semmint azokra a cantabile jellegû lassútételekre, amelyek hagyományát
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19 Lásd a „Telemann and the mixed style” címû fejezetet, in: Steven Zohn: Music for a Mixed Taste. Style,
Genre, and Meaning in Telemann’s Instrumental Works. Oxford: Oxford University Press, 2008, 3–12.

20 A jelenség legjobb magyar nyelvû összefoglalása Somfai László akadémiai székfoglaló elôadásában
(A zenetörténeti kánon: konzervatív muzsikusképzés, progresszív zenetudomány?) olvasható. http://mta.hu
/fileadmin/szekfoglalok/000694.pdf (letöltés: 2010. október)



Corellihez kötötte a korabeli mûfajelmélet.21 A hegedû egyenletes nyolcadlükte-
tésben kettôsfogásokat játszik, a csembaló pedig a tétel folyamán mindvégig
ugyanazt a mozgásformát ismétli: a jobb kéz kanyargó dallamfloszkulusait a bal
kéz komplementer jellegû akkordfelbontásai egészítik ki:

A tétel valójában nem más, mint a 3a kottán látható háromszólamú zenei anyag ki-
díszítése – matthesoni terminológiával: decoratiója. Az utolsó három, Asz- dúrba
moduláló s ekként a zárótételt elôkészítô – a 3a kottán nem szereplô – ütemtôl el-
tekintve a tétel idôbeli elrendezésére pontos szimmetria jellemzô: a c- mollból g-
mollba moduláló elsô tizenkét ütemes egység megismétlôdik a második tizenkét
ütemben. „Szó szerint” persze nem ismétlôdhet meg, hiszen a kétszeres kvint-
transzpozíció végül d- moll záráshoz vezetne, amit a korszak íratlan törvényként
tiszteletben tartott hangnemkezelési szabályai nem engedélyeznek. Bach ezért a
15. ütemtôl f- moll felé vezeti a zenei anyagot (lásd a 3a kottán a bekeretezett részt),
így a 18. ütemben Asz- dúrba érkezünk, s nem B- dúrba, ahová a pontos ismétlés
vezetne (a pontos ismétlés a 3b kottán látható).

Formai szempontból e tételben az az érdekes, hogy szemben számos más ko-
rabeli szerzô gyakorlatával, ahol a tétel végsô idôbeli elrendezése gyakran egy- egy
moduláció hosszától függ, itt a viszony fordított. A moduláció hosszát az elôzetes
formai koncepció, a kétszer tizenkét ütemes szimmetrikus szerkezet terve szabja
meg: bármi történik is a 14. és a 17. ütem között, az nem léphet túl a kompozíciós
folyamat korai fázisában kialakított terv által meghatározott idôbeli kereteken: az
elsô tizenkét ütemre a második tizenkét ütem válaszol, vagy, hogy a wolffi „Wohl-
gereimheit” fogalmát a gyakorlatba ültessem, a tétel második fele rímel az elsô fe-
lére, a két formaegység „jól egybecseng”.

XLVIII. évfolyam, 4. szám, 2010. november M a g y a r  Z e n e388

21 A jellegzetes korabeli Adagióval kapcsolatban lásd: Mattheson: i. m. 477.

2. kotta. J. S. Bach: f- moll szonáta (BWV 1018), 3. tétel, 1–2. ütem



Ha az építészeti euritmia korábban idézett meghatározását a zenére vetítjük,
vagyis a „hasonló részek által közrefogott, tôlük különbözô középsô rész” formai
megoldására keresünk példát, a 18. század elsô felének vokális zenéjében megha-
tározó „da capo”, vagyis A–B–A forma szinte önként kínálkozik. Ennek sajátossá-
ga, hogy az önmagában zárt, tonikán befejezôdô A részt követôen egy hangnemi-
leg kontrasztáló (dúr tétel esetében többnyire moll, moll esetében többnyire dúr)
középrész következik, amely olykor metrumában, tempójában és tematikus anya-
gában is különbözik a fôrésztôl, majd ennek lezárultával változtatás nélkül (az elô-
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3a kotta. J. S. Bach: f- moll szonáta (BWV 1018), 3. tétel: a zenei anyag szerkezete „decoratio” nélkül

3b kotta. A tétel 14–18. ütemének zenei anyaga a 2–6. ütem pontos transzpozíciójaként



adásban gazdagon díszítve) visszatér az A- rész. A korszak operaáriáinak szö-
vegei jellemzôen két azonos hosszúságú stanzából állnak: az elsô stanza az A rész
számára szolgáltatja a szöveget, a második a B rész számára, s tekintettel arra,
hogy az utóbbiban a szöveg mindenfajta belsô ismétlés nélkül hangzik el, a da ca-
po áriák középrésze az esetek túlnyomó többségében rövidebb, mint az A rész.

A da capo forma Johann Sebastian Bachnak, illetve a korszak valamennyi zene-
szerzôjének vokális mûveiben meghatározó szerepet játszik. Meglepôen nagy
számban találunk azonban Bach hangszeres darabjaiban is da capo formájú tétele-
ket.22 A Klavierübung III. kötetében közreadott, 1739- ben komponált F- dúr duetto
(BWV 803), ez a kétszólamú invenciókat idézô kontrapunktikus tanulmány, zenei
formáját tekintve mintha a da capo formában rejlô szimmetrikus lehetôségeket
vinné el a végsôkig (1. ábra).23 A gáláns hangvételû, disszonanciákat alig alkalma-
zó, a tematikus anyaggal nagyvonalúan bánó, 37 ütemes A részt követôen a da ca-
po formában szokatlanul terjedelmes középrész következik, amelynek felépítését
Bach mérnöki pontossággal tervezte meg. A B rész hossza pontosan a kétszerese
az A részének: 74 ütem, s zenei anyagának belsô elrendezése is „euritmikus”. A
38. ütemben d- mollban új, merészen kromatikus anyaggal induló szigorú kánon,
amely a 46. ütemtôl az A rész nyitótémáját is feldolgozza, az 53. ütemtôl szólam-
cserével megismétlôdik a- mollban, majd a tétel közepén ismét felhangzik az A rész
F- dúr témája, mégpedig eredeti formájában, a bal kézben megjelenô új, kromati-
kus ellenszólam kíséretében. A válasz azonban, amely a darab képzeletbeli szim-
metriatengelyén, a 148 ütemes tétel 74. ütemében indul, a szimmetrikus formai
felépítés sajátos metaforájaként inverz alakban, tükörfordításban jelenik meg (az
1. ábrán bekarikázva látható). Ahol a függôleges tengely mentén a zenei történések
megfordulnak, ott Bach a témát a vízszintes tengely mentén is megfordítja: a ze-
nei idô és a zenei tér metszi egymást. A 82. ütemtôl aztán szólamcserével megis-
métlôdik a B rész kanonikus szakasza, d- moll és a- moll helyett ezúttal f- mollban
és c- mollban.

A zenei anyagában és felépítésében is rendkívüli tétel számos értelmezést
szült: Ulrich Siegele egy meglehetôsen spekulatív, rendkívül izgalmas tanulmá-
nyában a tétel különös struktúrájának teológiai jelentést tulajdonít, David Years-
ley pedig a Scheibe–Birnbaum- vita kontextusában értelmezi a mûvet.24 A külön-
féle értelmezések azonban nem térnek ki arra, hogy Bach életmûvében az efféle
szimmetrikus szerkesztés nem egyedülálló: az 1724- ben komponált Gelobet seist
du Jesu Christ (BWV 91) címû kantáta ötödik, nem mellesleg duetto feliratú téte-
le ugyanolyan elv szerint épül fel, mint az F- dúr duetto. Már önmagában az figye-
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22 Da capo formájú hangszeres tétel a 6. brandenburgi verseny (BWV 1051) zárótétele, az E- dúr hege-
dûverseny (BWV 1042) nyitótétele, az E- dúr csembalóverseny (BWV 1053) két saroktétele, az Am
Abend aber desselbigen Sabbatas címû kantáta (BWV 42) egykor feltehetôleg oboaconcertóként fogant
sinfoniája stb.

23 Az F- dúr duetto számos megbízható kiadásban hozzáférhetô, ezért kottájának közlésétôl eltekintek.
24 Ulrich Siegele: Bachs theologischer Formbegriff und das Duett F- Dur: ein Vortrag. Tübinger Beiträge zur

Musikwissenschaft, Band 6, 1978; David Yearsley: Bach and the Meanings of Counterpoint. Cambridge:
Cambridge University Press, 2002, 93–110.



lemre méltó, hogy a tétel középrésze pontosan ugyanolyan hosszúságú, mint a fô-
rész, hiszen Bach da capo áriában – a kortársak da capo áriáihoz hasonlóan – a kö-
zéprész jellemzôen legalább harmaddal rövidebb. Miként a 2. ábrán (393. oldal)
látható, a világosan tagolódó, szabad szerkesztésû, 36 ütem hosszúságú A részt
különleges felépítésû, pontosan 36 ütemes (szigorú kánont alkalmazó) B rész kö-
veti, amelynek közepén Bach visszaidézi az A rész anyagát, hogy aztán újabb
hangnemekben ismétlôdjön meg a B rész kezdetének kánonja szólamcserével.
A kánonszerkesztésnek arra a fajtájára, amelyet itt Bach használ, a 20. században
sajátos fogalmat hozott létre a szakirodalom: permutációs fúgának nevezik, ami-
kor kánonszerû pontossággal követik egymást a szólamok, de a belépések egy-
mástól kvinttávolságra történnek. Ez a polifon technika a többszörös ellenpont
eszközét használja: az egyes elemek alsó vagy felsô ellenpontként is funkcionál-
hatnak, miként az a 2. ábrán látható: az ábrán és a 4. kottán (392. oldal) is számok
jelzik azt az öt egységet, amely a kánon alapjául szolgál, s amelyek idôben kiterít-
ve éppúgy értelmes sort alkotnak, mint egymásra tornyozva, „térbeli” képzôd-
ményként. Bach, kihasználván a többszörös ellenpont lehetôségét, amikor a szop-
rán szólamban az ábrán kettes számmal jelölt zenei egységet elindítja, érzékenyen
elfedi a kánon kezdetét, így a hallgató számára nem egyértelmû, hogy valójában
melyik a vezérszólam, s melyik a kánonszólam. A 108 ütemes tétel szimmetria-
tengelyén, vagyis az 54. ütemben, nem találkozunk tükörfordítással, miként az
F- dúr duettben. Ezen a ponton jelenik meg azonban a ritornello pontozott ritmu-
sú vonós anyaga a legtávolabbi hangnemben, c- mollban, amely hangnemi terület
megjelenése a 18. században már önmagában figyelemreméltó, tekintettel a tétel
e- moll alaphangnemére.

Hogy az efféle nagy léptékû formai szimmetria vajon érzékelhetô- e az auditív befo-
gadás számára, az nagymértékben múlik a befogadó zenei és szellemi képessége-
in. Kérdés azonban, hogy kell- e egyáltalán „hallani” a bachi architektonikus for-
mát? Manfred Bukofzer Music in the Baroque Era címû, 1947- ben publikált összefog-
laló munkájában, amely a történelemszemléletben azóta jelentôs változásokat
hozó posztmodern fordulat(ok)tól függetlenül máig a korszakra vonatkozó leg-
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1. ábra. Az F- dúr duetto (BWV 803) szerkezeti ábrája. (X = a hármashangzat- felbontásra épülô téma; Y = a bôvített
szekundos, kromatikus téma)
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4. kotta: J. S. Bach: Gelobet seist du Jesu Christ (BWV 91), No. 5: Duetto, 37–48. ütem
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jobb zenetörténeti összefoglalások közé tartozik, a „Hallható forma és nem hallha-
tó rend” címû fejezetben a következôket írja:

A szimmetria vajon olyasvalami, ami csupán visszatekintve válik világossá, a papíron
„szimmetrikusnak” látszó jelenség elemzése nyomán? A szimmetria vajon hallható for-
ma, vagy nem hallható rend? Biztosan csak azt a választ adhatjuk a kérdésre, hogy ha
elôre tudunk róla, akkor a szimmetria, közvetve legalábbis, esztétikai élményt nyújt.25

Néhány oldallal késôbb pedig a következôképpen foglalja össze a problémát:

A didaktikus, liturgikus és intellektuális elvek mind zenén kívüli eszközök a belsô egy-
ség és összefüggés megôrzésére, melyek, mivel a zenén kívül állnak, nem hallhatók. Csu-
pán nyomtatott formában öltenek olykor testet, hasonlóan bizonyos kereszt alakban le-
jegyzett rejtvénykánonokhoz. […] Mindez értelmileg felfogható, közvetlenül azonban
nem tapasztalható. Hallható forma és nem hallható rend között nem létezett különbség-
tétel a barokk zenében. A zene a hallható világtól a nem hallható világig, az érzékek vilá-
gától az ész és a szellem világáig ért, megszakítás nélkül. Végzetes hibát követnénk el,
ha tagadnánk a nem hallható rend szellemi természetét […]. Ugyanakkor éppily végze-
tes lenne figyelmen kívül hagyni amiatt, mert pusztán megismerhetô, de nem hallható.
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2. ábra: J. S. Bach: Gelobet seist du Jesu Christ (BWV 91), No. 5: Duetto; szerkezeti ábra. A számok a 4. kotta-
példán látható témákat jelzik

25 „Is the symmetry something that transpires only in retrospect as the result of an analysis that looks
’symmetrical’ on paper? Is it an audible form or an inaudible order? All that can be stated with cer-
tainty by way of an answer is that, if known beforehand, the symmetry enhances, at least indirectly,
the aesthetic pleasure.” – Manfred F. Bukofzer: Music in the Baroque Era. New York: W.W. Norton &
Co., 1947, 366.



Fel kell ismernünk, hogy a zene elméleti megközelítése a barokk zene és általában a ba-
rokk mûvészet alapja, de ennek jelentôségét sem eltúloznunk, sem kisebbítenünk nem
szabad. 26

Bár Bukofzer nem idéz e gondolat megtámogatására korabeli forrásokat, kései
olvasóként hadd siessek a segítségére. Amikor Johann Adolph Scheibe nevezetes,
1737- es pamfletjében egy új esztétika képviselôjeként támadta Bachot „túlzásba
vitt mûvészete” és „dagályos mesterkéltsége” miatt, Bach egyik híve, Johann Adam
Birnbaum, a lipcsei egyetem retorikatanára válaszolt a zeneszerzô helyett, bizonyít-
hatóan vele egyeztetve.27 Hosszú írására Scheibe újabb írásban reagált, Birnbaum
pedig 1739- ben viszonválaszt publikált, amelyben a következôket olvashatjuk:

Egy darab kompozícióját mindenekelôtt nem annak alapján ítéljük meg, ahogyan az elô-
adásban találkozunk vele. Viszont ha az efféle ítéletre, amely valóban félrevezetô lehet,
nem építhetünk, nem látom más módját az ítéletalkotásnak, mint hogy a munkát úgy
kell szemügyre vennünk, ahogyan írva van.28

Ha pedig a befogadó a figyelmét a lejegyzett mûalakra irányítja, a szimmetri-
kus struktúrák lenyûgözô világossággal jelennek meg számára.
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26 The didactic, liturgical, and intellectual principles were all extra- musical devices to secure inner
unity and consistency that in themselves were not audible because they were extraneous to the
music. They materialized at times only on printed page, like certain puzzle canons, written in form
of a cross. […] They could be intellectually understood but not intuitively experienced. […] The
distinction of audible form and inaudible order did not exist in baroque music. Music reached from
the inaudible into the audible world it extended without a break from the world of the senses into
that of the mind and intellect. We would make a fatal mistake if we tried to deny the intellectual
nature of inaudible order […]. It would, however, be equally fatal to ignore it, because it can only be
known and not heard. We must recognize the speculative approach to music as one of the fundamen-
tals of baroque music and baroque art in general without exaggerating or belittling its importance.’ –
Uott, 368–369.

27 A Scheibe- Birnbaum vita legjobb magyar nyelv összefoglalását lásd: Christoph Wolff: Johann Sebastian
Bach. A tudós zeneszerzô. Budapest: Park, 20092, 15–16. és 529–532.

28 „Allein urtheilt man von der Composition eines Stücks nicht am ersten und meisten nach dem, wie
man es bey der Aufführung befindet. Soll aber dieses Urtheil, welches allerdings betrieglich seyn
kann, nicht in Betrachtung gezogen werden: so sehe ich keinen andern Weg davon ein Urtheil zu
fällen, als man muß die Arbeit, wie sie in Noten gesetzt ist, ansehen.’ – Johann Adam Birnbaum: M.
Johann Abraham Birnbaums Vertheidigung seiner unpartheyischen Anmerkungen über eine bedenckliche Stelle in
dem sechsten Stück des critischen Musikus wider Johann Adolph Scheibens Beantwortung derselben. 1739.” In:
Hans Joachim Schulze (szerk.): Fremdschriftliche und gedruckte Dokumente zur Lebensgeschichte Johann Se-
bastian Bachs 1685- 1750. Bach- Dokumente, Band II. Leipzig: Bärenreiter, 1969, 355.
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EURHYTHMY OR „WOHLGEREIMHEIT”

Symmetry in Johann Sebastian Bach’s Music

Symmetry in music is apprehended in various ways: the vertical symmetry of
chords can be perceived „spatially” whereas the horizontal symmetry of form is
temporal. The paper attempts to elucidate examples of the unusual formal
symmetry of several of J. S. Bach’s compositions by conceptually placing them in
an historical context with reference to „eurhythmy”. In German lands in the early
18th century the term „eurhythmy” denoted the harmonious proportions of both
music and architecture. It is argued on the grounds of contemporary texts (Zedler,
Walther, Mattheson, Riepel, Spiess) that the „architecture” of a musical work was
sometimes planned in advance – rhetorically speaking dispositio and inventio were
on equal terms. Three of Bach’s works are analyzed in detail: the 3rd movement of
the F minor sonata for violin and harpsichord (BWV 1018); the F major Duetto
for keyboard (BWV 803) from Klavierübung III; and the 5th movement of Cantata
BWV 91.
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His PhD thesis under preparation deals with J. S. Bach’s concept of musical form.
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