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Hangzasl

' A kotet Hanq (Ton) ci-

mri TTa. feiezetenek

etso resze.

A korAbbiakban az tdot a terben kitartoan fennillo dolog segitsegevel is

szemleltettem. A kitartoan fennilio dolog megjelenik es azonk{vul kitat-

toan fenndtt. Ez azonban nem ervenyes a hangra (Ton). Hiszen a hang a

hangzAsb ol dll, abbot fakadoan all fenn. A hang azaltal ill fenn, hogy kelet-

kezik, keletkezoben van.Z A hang nem Valami, ami azonkiviil

Johannes de Muris: Ars novae musicae. epp hangzik is, hanem a hang az, hogy: Az hangzik, ugy,

Gerbert rrr, zg2., a kcjvetkezciket mondja: vox ahogyan az rd6 az Az idozik (das Es wdhrt rst). Az hangzik:

(--,,hangzohang",,,hangzits") quando fit, ez egy sui generis Valami, ami mint ido konstituilodik, va-

est, sed cum facta est, non est. gyis egy bizonyos Az idozikkent. Ha az tdo a szubsztratum

netkriti Az idozik, akkor a hangzis egyfajta konkret tdozes,

Vo.,,esjk" (,,es regnet").Vagy a,,szagLik, iL- egy Valami mint id6zes, egy bizonyos idozes mint Valami.

tatozik" (,,es riecht") eset6ben azt kerdezem: A nusz hangzo td6t ragad meg, az idozes maga kozvetleniil

,,Miiil.atozik?". A,,hangzik" (,,Es ront") on6i- mint eredend6 Vatami jelentkezik; azaltal, hogy Az idozik,

t6an impLikaI vatami 6rtetmenek megfetelclt, a hangzik Az, igy lesz letrehozva az id6zes szubsztratuma,s

hangzast; itt nem keresek kiegesziresr. es a hangzis, ahogy az tdozes, betenk hatot. Az idozeskdnt

a maga szubsztritumit konstituaio hangzis tehit nem egy

Valami az tdoben - mint pl. a dolog vagy akir a beszeies vagy a gondola-

tok is -, hanem Valami, aminek a letmodja az td6zes, Valami, ami idcjzesb6t

ili; ez azonban olyan idcizes, amely mint konkret Valami vitik erthetove;

realis idot ragadunk meg.

A hangzas a folytonos es ugyanolyan formiju, azaz konstans ijnmagat-

letrehozist imptikAtja. Mindaddig, amig a hangzas zajlik, mint folytonosan

in statu nascendi jelentkez6 realis egyseget ragadjuk meg, vagyis mint oiyan

egyseget, melynek identitisa id6zeskent konstituatodik. Amig Az hangzik, a

nusz az eppen zajto hangzist szakadatlanui az eppen elcsengettre vonatkoz-

tatja, cjsszehasontitja cjket, es megallapitja, hogy Az azonos marad; a foiy-

tonosan rikovetke z6 hangzis azonos a megelSzcjvel. A megujulo Mostkent

jelentkez6 ido itt mint valami konkret jelenitodik meg. Mialatt kovetjuk az

ily modon hangzo idcjkent konstituatodo Egy-tetet, realis Egy-maradast esz-

le[ink. A hangzasban realis Egy-maradas konstituaiodik hely es kiterjedes

nelkiil, oiyan identitas, amely csakis realis idozesbcjl att. A

Az identjt6s togikai tetete, ,,A A marad", ,,az hangzasban, es csakis benne, konstituatodik valami realiskent

povszer tetelezetr (definj,til A-r a tovabb' a hely es kiterjedes netkijti, onmagihoz hu marado Egy, az

akban is mint ugyaneztaz A-t errjuk", tehat id6z51. Habiztositani kivinom az ,,Egy" fogalm6t, mint fenn-

az A fogatmanak fennmaradasa, elofeltetetezi maradAst (Bestehenbleiben) - mtnt idozot keil elkepzeinem.

a ,,fennmaradas" mozzanat6nak kepzerei. Ez A hangzas ugy tunik fei elottrink, mint a fennmaradas reAlis

a kepzet pedig az jdozesbol ereo. Es nint re- abrazolasa, mint az ,,Egy"-nek a dolog termeszete altal adott

atissaL taLatkozunk veIe a rea,isa. idozo Eq]- realdefinicioja: azaltal vitik hangzissa, hogy szakadatlanui

ben, a hangzasban. aZt mOndja: ,,aZ 1 1 marad", ,,dZ 1 fennmarad"-'



Az Egy mint a - barmely - hangmagassag Egy-maradasa, azonos-
maradisa nem felel meg valamifele meghatirozott, valamifele abszol,rt
hangmagassagnak; az Egyet nem nagysagkent ertjrik, azEgy nem ,,az (ab-
szolirt) hangmagassag r" - mintegy analog modon valamely egyes dologgal
(pi.egy almaval), amely szim szerint egy es amelynek, mint terbeli do-
lognak nagysaga is van. Ily modon ugyanakk or az is kizdrt, hogy tovabbi
hangokat elcjszor mindig mint abszolirtat, onmagaertvaloan hatArozzunk
meg, es csak azutin vdlasszunk az Egyhez valo reliciojuk szempontjabot.
I\f;-.1^* ]-- i*r^-r-^-- -- r,.rvrlnoen nang mindenkor egy bizonyos Egy-maradas, ameLy az ,,Egy" ere-
dendcj Egy-maradasAhoz valo relacioban keLetkezik.

Miskent mondva: mivel a Mostnak egyaltalan semmilyen dimen-
zroJa nincs, es miveL azonkivr,il mindig mint csak egy Most van jeten,
mindig mint a mult es jovo kcizotti hatir, nem eredmenyez, mikent a ter-
beii dolgok, kcjzos hatarokat es igy nagysagokat sem, hanem a szamolist
eredmenyezi. fs a Most mint megujulo Most a hangzasban a reaLis Egyet
eredmenyezi azl, ami elcjfeltetele a hangzas mint hangzo szAmrelAciok
kibontakozisanak.

A hangzAst azonban erzetkent eszleljiik. Ha hianyoznek a folyto-
nos es azonos formajfi, azaz konstans cjnmagit-letrehozAs mozzanata, nem
eszlelnenk hangzo hangot, csak zcirejt. A zorej nem cinmagat hozza letre,
hanem valami dologszer'6,hozza letre 6t. Mint minden erzetet, a z6rejt is
terbelire vonatkoztatjuk. Az ot letrehozo zorejforuis, a zcirejt okozo dolog-
szeni azonban nem jeientkezik kozvetlentit (mint a latis- vagy a tapin-
tiserzet eseteben). A frit nem lat, nem tapogat; valameiy folyamat hatasat
eszleli. Valami terbelire utal ugyan a zorej, a ftt azonban nem ,,latj a,, azt
kozvetlentl, hanem csak a Mi? Honnan? Hol? kerdeseken kereszttil keri-il
kapcsolatba a zorejforrassal es annak helyevel. Ezzel frigg ossze, hogy a
hallaserzet eseteben az a benyomAsunk: mintha a zbrejforris kcjzvetlenril
az erzekszervhez, a fiithcjz tapadna, erintene a dobhArtyAt; mintha maga ez
a forris a fiilben feszkelne, es csak ez utAn keressiik az ezt okozo terbetit.
(Ezzel anaiog a benyomisunk a szagerzet eseteben.) Ami eilenben lathato,
az eppen kozvetlenrlt tathato. Az eger kaparaszAsat itt a frilemben hallom,
a kaparAszls a fr,ilemet kaparja; a kaparaszo egeret azonban ott kinn ldtom.
Mivel a lAtaserzet a latottal, a terbeli megmutatisival azonos es a lAtott
dolog alakjdnak, szinenek ,,Ott"-javal esik egybe, ez(:rt az a benyomasunk,
hogy a Latiserzet az ott levo ,,dologhoz" tapad, az erzetet ,,ott" lokalizaljuk,
kivrit a terben, magin a lathaton, annak lithato, fetenk fordulo oldalAn. A
szem mintegy litosugarat bocsit ki, amely valami lithato dologba iitkcjzik;
es ez ott jetenik meg a kibocsatott litosugArnak a LAtottal valo erintkezesi
pontjan. (Vo. ebben az cjsszefiiggesben: PLaton: Timaiosz 45bZ-46b6). A frit
azonban nem bocsat ki semmifete hattosugarat; passzivan viselkedik; a zorej
keresi fel, talalja el a fiiiet. Frithejaink nincsenek is, de vannak szemhejaink.
Ezeknek az a funkciojuk, hogy meggatoijak a litosugir dttati kommunikiciot,
egy ftiggonnyel megszakitsAk az aktiv ktildes es az afficiittatas korreiaciojat.
A festmenyt ,,ott" latjuk, a festett feliileten, a tomcjr falon, mety utjaba att
a latosugarnak. Zenet mint hallhatot ,,itt", a dobhartyan eszleliink.

A tapintiserzet nem el6feltetelez semmilyen krilon erzekszervet.
Testunknek a dologgal valo erintkezese iltal keletkezik, tehat a fizikai-
lag adott kontaktusfeluleten. Analog ezzel az izerzet.

Kozcjs az erzetekben, hogy, terbetit bejelentve, a Kivril fele for-
dulnak. A lataserzetet kcjzvetlenril az eszlelt Kivrilon tokatizaljuk, a tobbi
erzetet az erzekszerv (illetve erzekel6 testunk) fogja fel. Minden erzet
egy bizonyos KivriLt jelez, am belenk nem engedi.k azt be. igy . halias-
erzet sem.



5 Az,,Egy" kepzetenek leteznje keLL bennem,

mintegy f6n6vk6nt preegzisztalnia kell mar az-

eL6tt, hogy az,,Egyet" mett6knevkent, predika-

tumk6nt vagy mint matematikai vagy fogalmi

absztrakciot hasznALom.

Es ugyanigy atl ez ahanqzassal mint hallaserzettel. A hangzas mint

valami hallhato: egy bizonyos Kivul.Ez a Kivril azonban az a burok, az a

hordozo, ameiy a hangzast elviszi halloszervunkig, a fulig. Ebbe a falba

utkozve a hallhato mintegy megall; meglagadjuk mint hailhatot. Nos, ez

a fai ugyanakkor szrirokent is funkcionai: az eqeszen az erintkezes felule-

teig szrikseges burok kivui marad, azt pedig, ami a nusszaL affinis, a realis

idozest, Atereszti a szriro; ezaz idozes behatol a nuszba, immAr eioidozva a

terbelivei vaio kapcsolattoi. Mihetyt a hangot mint hangzist, mint ,,reAlisan

idozo Egyet" megraqadom, az erzet elvesziti azt ajelleqet, hogy a terbeli

bejelentese eS abSZOLut, es pusztin a ,,reAlis" mozzanatinak hordozojAvA

uatit. A figyelem az erzetmozzanal felol az idcjzes mozzanatira iranyito-

dik et. Ezutin mindegy. mifele (abszotut) hangmagassagnak felel meg a

hangzas. A nusz a hangzast nem is mint ilyen es ilyen tulajdonsagokkat

biro hatthato valamit ragadja meg, pl. mint ,,nehez" tubahangot vagy mint

,,sulytaian" fuvolahangot. A hangzis minden tekintetben eloldodik a terbeli-

tot. Etttinik minden vonatkozis akar a csupAn kozvetett tokatizathatosigra

is. A hangzAs mintegy Lebeg, ter nelkiiii, de realis idozeskent. Azt, hogy az

idomozzanatot itt a terbeti kikapcsolisa mellett ragadjuk meg, azzai ketl

egyutttatni, hogy a hang nem ugy viselkedik, mint valamely egyes dolog,

amely megjelenik es azonkiviil kitartoan fennAlt, hanem hogy a hang mint

a realisan td6z6 Egy konkretizilisa magabol abbot a ,,kitarto fenndllisbol"

All, amelVet realis idcjzesnek neveztiink. A hang zas az autark - ennyiben

,,f6nevi"5 - Egynek az egyetlen genuin konkretizalisa. Ha

az Egy az egyetlen elgondolhato autark identitas, akkor a

hangzis az egyetien realis autark identitAs. A hangzAs let-

modja a hangok retaciojaban bontakozik ki, vonatkozasok

egy bizonyos egeszeben, valami sui generis redlisban. A

haiiaseszieles, iqv a terbeli momentum is, pusztan csak az,

aminek seg{tsegZvel jelentkezik a reilis td.ozes,a,,Kivullel",
. l\rTi"crl" :-'1n4 mndnn nl a mn-^i-^-l ;^" . I i*iSeSzlgleSSgl; gZek ngmd. ,,lvIdSSdL dILdLUg lLluuurt, PL. o rttuzgdb)dt, rVy d LdLc

egyebek, mint az, aminek seg{tsegevel Most, ido, jelentkezik. Analog modon

a Most eszleiesevel, aminek inditekaul a Kivril , a mozgas szolgil, aneikul,

hogy maga a Most valamifeie Kivrii volna: a reiiis idozes eszielesenek in-

ditekaut a Kivul, a hangzas mint hallaserzet szolgal, aneLkijl. hogy maga

a reiiis idozes valamifele Kivui volna.

Hogy a hanqzas micsoda, megmutatkozik szimunkra kozvetlentil,

ha elvegezziik pi. a kovetkezo kiserletet: Kiabalva beszeLunk, mint amikor

indulatosak vagyunk; beszedhangunk (Stimme) egy nagVobb hangterje-

deImen belut mozog szabilytalanul magassaq es meLyseg kozott. Hirte-

ten rnegiilunk egy bizonyos helyen, melyet ekkor folyamatosan zengo

hangqa vattoztatunk. Ezt a hangot ugyanolyan hangerovel hozzuk letre,

mint a korabbiakat, es ez a hanq, akarcsak azok, vaiami hallhato. Am

onrr fnl^ftAhh finrrol pmrpmpito ipl ^^^A^-^ 1."l'1"-'rnk 0lvan. mintha az-y,y . - --ay - J-.CftSCgIC ULlt\I\dILLrrtN' vLyurt, lLLrrrL

eppen pergo film hirte[en megatlna, es mar csak eq,y kepet mutatna; oiyan,

nrintha az ido allna rneq - es mi,,kitartanank" annAl az egy hangmagas-

sactnii. De - hoi,,tartunk ki"? Az icionei, afennmaradisndl. Mindaz, anti

benne foqiaitatott az tdoben, a beszeles, a szotagok, a beszedhang foL-ie

mozqasa, megszLinik. es ott marad a maqira hagyott ido. A hangzast a

pusztan haiLhatonak a burkin it s rajta tui rnint a belenk hatoLo reairs

idozest eszlelirik Az i.lnt mint oer";- ^^ -l'l'oJ konkret, Valamrkeltt- f - ^LU-tlL C) Utl y(-rltd^l\

- egv sui generis Vaiamikent - ieientkezo fenoment tapasztaijuk. Az id6

identitasa mint a hanqzas identitasa jeLentkezik.

Mietott to.ribbmennek, necprobri.om osszefoqiaLr-Li az eddrqie

ket. Azt. ani az embert enberre leszi, nusznak nevezzuk. Temim a nusz



mtikcjdesenek es mukodesbe jottenek mikentje. A nusz az6ltal mukcjdik,hogy eszrevesz. Mit vesz eszre? Ketfetet: az td,ozest es a dologszer .;t. Azidcjzes behatol a nuszba. A dologszeru kivril marad; nem mas az, mint egybizonyos Kivrit, es az is marad. Az idoz6s oiyannyira behator a nuszba,hogy a nusz idcjzes netkrit nem is gondolhato el. Az rd,oz6s konstituarja
a nuszt. Az 0nmagam iltalanos identitisat konstituaija. A nusz megsem
azonos az rdozessel.6 Hiszen a nusz az id,oz6st eszreve szt. Az idcizes ahorgonlra, az a talaj, amin nyugszik, az az araperem, amiben er es mo_zoq, es ami ithatja c1t. Mig az idozes athatja a nuszt, addig a doiogszerti,a Klviil etebetep, szembe kerur vele: a nusz nem kepe,' ur, l*rl",r,r,"r,elsajatitani; megragadhatatian marad szamaTa, ,,m6.s,,. De eszleli ezt amasat, eszreveszi. ugyanakkor leteszi a fegyvert ei6tte . Ez amas a nuszszamara attorhetetlen faktum. Mivel a nuszt ezzer szemben az tdozesithatja, nem lehetseges szamara, hogy az tdozest mint valami kifeje_zetten meqhatarozottat vegye eszre; hianyzik a ,.distancia,,. Marmost adologszerri - a Kivul, a mas -, ez okozza, hogy az idozts eszrevehetcivevalik: a belem hatoro idozes azartal, hogy ugy,iitur a Kivijrre is kivetril, aKivut aiapjan - attalaban a vdrtozas arapjan es ktiionciskeppen a mozgasalapjan - a nusz szamara valami meghatar ozottavaltozhat: id6ve mint aMost szakadatlan visszatereseve.

6 Amikor az az erze-

tijnk, hogy mintegy

az idozesben vandor-

lunk, meg ekkor sem

vagyunk id6z6s, hanem

megmaradunk az elid6_

zesben.

De a Kivijl eredmenyezi a hangzast
is, es a nusz arra torekszik, hogy az tdozest
valami reAlissa sriritse egybe. A hangzas eb_
ben segit neki, hiszen benne az rdozes mint
realis kinalkozik, megpedig a nuszhoz ke_
pest mas, a KivLil, a doiogszerri reven. Maga
a Kivril, a bennrinket erzetkent eierci: KivLit
marad. De a Kivui segitsegevel immAr valami
meghatarozottkent megformitt idozes beha_
tol a nuszba; es kibontakozik mint Egy es
szam - a nusz produktufrd _, mint a hang_
zo Egy es annak aktualizilasa mint hanqzo
szimrelaciok: mint harmonia.T

Ahogyan a nusz az idot mint Eqvet
es szamot - visszaterci Mostot - a mozgas ' Nemcsak arrol van szo, hogy azeszkoz,az instrumentum (orga-segitsegevel ragadja meg' a realis idcjzest a non) - mondha!uk: a ,,termeszet,,tagabb ertelemben - egyed'tishatthato segitsegevel ragad;a meg mint Egyet hangzik, ernberi segitseg nelkLiI is Letrehoz hangokat, hanem arrot.es szamot: mint a hangzas fo fr en einai- hogy hanq'elaciok, interva*umok, hangok egvezese,,termeszet-jet ("tenyeqi mibenlet"-et), a harmoniat. kent" is ,,jeren van", hooy mar termeszetkent is megformar.t, akar-Az "Eq';" es a "szam" egyik esetben sem ha megalkotott dolgor< - rie epoen mint a term€szetfdl az emberaritmetikai absztrakcio: mas es mas modon, szamara,a nusz szimara kesziteti,",a[ami, valami, ami a nusznakde rdo-termeszetuk van; az egyik esetben megfeLe[: a,,virag mint feLhangzas,,. amely a,.vitag fintzaj/zorej,,-rnint Mo-st-visszateres' a mdsik esetben mint jervaro eLkever.edesb6L mint cnartoon ,,instrumentarLs,,kristatyoso-harrnonia' mint a hanqzas lenyegi mibenle- dik ki, teljesen fuggerLenLil az embertciL, barmife[e Ez-itt-tcit.te." Az ,,Egy" es a ,,szam,, mindket esetben

az tdozes nusz altati etsaiititasanak eredeti produktumakent mutatko-zik nreE. Es fg:,r, mint Eoy es szam, ahogy *uqi aztd.o,ugy a rearis rcki, aharmonia is a nusz produktuma. De a harmonia a hangzasbor ered, ami anusz szamiia a Kivril segitsegever nar mint hangzas, mint realisan idozoI-gv kin;ikozik, ami tehat a szamot, a szamolast latensen mar tartalmaz_za' iigy' ahogyan a szimreliciokban kibontakozott hangzas ,,termeszetinrcduktuma" is mir a befogaclo nusztol fuggetlenul a Kivril segitseger,,elnrint hanczo Egy jon retre es kiniil.:ozik fel.e A Mostot ellenben nern aKrvul hczza ietre es .,kinaija fet" szamunkra, hanem a Kivul csak rndi_

I A gcirog harmonianak termeszetesen semmi koze azIgynevezett
osszhangzattanba n tagLalt ujkori harmonia-fogatomhoz.

8 Az ido-aLkat (vagyis: a reLaciojelleg) az oka annak js, hogy mind_
ket esetben legaldbb 2 szimo[asi etem (2 Most,2 hang) sztik_
seges: egyetLen Most-taL meg nem ragadom meg az id6t. V6.
ArisztoteLesz: Fiziko \ 11.219a ?7.sk.:,,a tetek kettdnek mondja
a mostokat". (Magyarul iasd: Fiziko IV. 10_1.4. IBene Laszt6 for_
ditasa]. VuLgc, 1999/1. g8-98.) Ezert ,,az idd a s20m...,,. es nem
arroL van szo, hogy ,,az jdo az [gv...,,. Es ahhoz, hogy reatis idcjt,
a hangfenoment, nevezetesen a hangrelaciot, az jnterva[[umot
megragadjam, Legalabb ket hongro van szLiksegem, ana[6g modon
a fegatdbb ket i4asttol.



i0 Az eg6sz szam: mennyisegnagysagnak az abszt-

rakci6ja (a nagysSgnak mint megszamoltnak,

p[. egyenesnek vagy szcignek is). A sorszam:

rendez6etvnek, egymisra-kcjvetkezesnek: sza-

mol6snak az absztrakcioja. Es a szam mint

Most-sorozat: absztrakcio neLkiiLj sorszam. (5or-

sZam = rendez6 szAm, rendszam; v6. toxisz.)

P6Lda: Az 5 mjnt eg6sz sz6m tartalmozza a 4-

et,0gy, ahogyan egy hosszabb szakasz tartoL-

moz egy rtjvjdebbet (csak nem a kozos mertek

fett6tef6vet). Eltenben az 5 mint sorszam kcivet-

kezik a 4-re: ,,szAml6p6s", sz6mo[is (nem ,.meg-

szimot6s" vagy ,,szamossAg"). Ekkepp az 5.

Most nem is ,.tartatmazza" a 4. Mostot, hanem

krivetkezik erre.

11 Arisztotel,6sz: Met. 1,021,a 1.2.sk.

12 Ez termeszetesen nem z6rja ki, hogy az ember

empirikusan is kihatLja a hangzist a zajboL, es

ugyanfgy a,.maguktol bekapcsolodo" hangokat

a lehetseges hangok hat6rtaLan sokasigabol.

Mivel azonban a hangz6sban mar mjnt terme-

szeti jetensegben benne rejtik a realjsan jdcjzo

Egy, a sz6m principiuma, mar mint termeszeti

jetens6g megvatosuL az Egy, emberj kozrem(ko-

des neLki.il".

tekaul szolgal; a Most, az rd6 mint szam, majd csak benntink keletkezik,
mint dia nu. A hangzast azonban a Kiviil mint vaiami a nusznak megfe-

Iel6tkindlja, nyujtja oda. Azaz: azt a valamit, ami mar mint ,,termeszeti
produktum" tartalmazza a szamot, eppen azert, mert ilyen megalkotott-
siggal bir, akceptdtja es itereszti a nusz, ugyhogy az belehatol es mint
egy bizonyos Bennrink, mint dia nu lesz megragadva.

A hattAs mir a szirenahang (a hangcsuszas) eseten is a hangfe-
nomen elcjfeltetelere Attitodik be, az td6z6 reilis egysegre, a hangzasra,
a zene tehetclsegere. Altalinosabban fogalmazva: mihetyt - akir zorejek
eseten is - hangmagassag-vAltozAst veszek eszre es, a zorejt6t eltekint-
ve, be6llitodom ri, mar jelentkezik is, meg ha el6szor talAn csak liten-
sen is, a hangnak mint a realis idozes fenomenjinak mozzanata. Mar az

ityen jelensegek eseteben is keresnem kell a hangfenomen lehetosegenek
empirikus eredetet. Ennyiben tekinthet6 a szirenahang az id6-valami
el6-formajdnak.

A hangzis, ami el6szor pusztan csak valami haithato, azaltal vatik
realis id6zesse, hogy a reilis Egykent, az egy-letkent (folytonos onma-
gdt-letrehozaskent) ragadjuk meg. A tertium comparationis az id6zes es a

hangzas ktizott az Egy mint az Egy-let. A nusz az az antenna, amely - a

Moston at - az id6zes soran valosigosan konstituAlodik, es amely ezaltal
kepesse valik arra, hogy megragadja a szinten az tdozes soran vaiosigo-
san konstituaiodo hanqzist mint a realis Eqvet.

Az Egy mint Most nem id6ztk; az id6zes a Most-

visszateres atakjit veszi fet; a szAmolas a Mostok egymast-
vattAsat mindig egy Egy hozzAtetelevel adja vissza. A szam

itt sorszam, megpedig a genuin sorszam.l0

Az Egy mint hangzAs id6zik, idozes. De nem foly-
vdst-id6z6, nem orokketalto; mAskiitonben nem csak az

id6zesben folyna eletirnk, hanem egyszersmind a hang-
zdsban is. Az egy, folyvist-tdoz6 hangzis egyfajta ,,sziirke
a szr-irkeben" volna, azonkivtil nem is vennenk eszre. A
hangzAs csak alkalmankent merul fel. Egy-tette, egysegge

maga a hangzas lesz, a maga tetmodja Attat. Kifejezette ez

az egyseg azonban csak akkor vilik, ha a szam elvenek
bizonyul. Ha az egyseg hangzaskent jelenik meg, akkor
a szim szinten hangzAsk6nt jon eicj belole, otyan hang-
zaskent, ameiy relAcioban van az ,,Egy" eivevel. A nusz

ezI az egyseget mint arkhe kai metron arithmu-t (,,a szim
elvet es mertek6t"tt) aziltal aktuatizalja, hogy betole szar-

maztat - megpedig a tobbletreszesseg (Uberteitigkeit) et-
jirasmodja szerint - redlis szamrelaciokat,,,bekapcsolodo"
hangokat:12 a harmoniat, a reilis idcj-identitis evidens
megmutatkozasAt.

Az eredend6 hangzis tekinthet6 1 : L-nek: olyan
Egynek, amely nem egy abszohit egyet ad meg, pt. egy

dolgot, hanem az Egy-maradast mint ,,viszonyt" jeieniti
meg. A 2 viszonykent megjelenitve 2:1., a 3 3 :2, a4 4:
3 es igy tovibb az (n + 1) : n formula szerint. Nem prog-
ressziv szAmolis tortenik, hanem az egy idozes megjele-
nitese a tobbletreszes viszonyok realis szukcesszioja ittat:
eredend6 Egy-maradds mint L : 1-, Egy-maradas mint 2 :

1, mint 3 :2, mint 4:3,..., mint (n + 1) : n. Az egy id6zeshez semmi
sem lesz hozzateve. Mindig az- egy idor6l van szo, amely mint tetsz6le-
ges tobbletreszes viszony jelenithet6, iiletve valosithato meg. A tiibbtet-



reszesseg az eredend6 hangzisra, az Egyre vato kijzvetlen vonatkozdst
fejezi ki. A tobbtetreszessegkent kibontakozott realisan rd6z6 Egy, ez
a harmonia: a szamnak mint reldcionak a generalasi elve, ahogy ez mint
tobbletreszesseg j elenik meg.

Lorel / hangfenomen

A zorej arra kesztet, :.ogy valani -ithatovaL kapcsoljuk ossze. Sziiksegtink
van arra, hogy ,,LAssuk", honnan jon, ,,mi az"; vagy pedig a tathato szubszt-
ratum kepzetet hivja elo a zore1, pi. erdozugas, madarhang eseten vagy
vaiamilyen hangszin, pi. trombitahang eszlelesekor. Maginak a zorejnek
nincs tathato oldaia, pusztdn hidat ver a lathatohoz mint zorejforrishoz.
Az olyan zore1, amelynel nincs meg a tathatosaghoz vezet6
hld, hatborzongato, akAr egy anonim dotog;31 ,,sdtet" marad
szAmunkra. A iathato azonban fenyes, a feny 6ltal van. A tat-
hato birodalmdn betiiti sotet valami azt jetenti, hogy benne a

iathatatlan jelentkezik. A szinfenomen, mint pusztin lithato,
maga a tathatosig. Itt kirzvetlentit bukkanunk vatami vegs6
alapra. Ezen alapszik a festeszet.

A zorej nem olyasmi, ami a termeszet megragadasakor sziikseg-
keppen fettep. Ellentetben a szemmel, a fi.il nem tAmaszt olyan elvarAst,
hogy a termeszet mint sziiksegkeppen hezagmentes, tetjes es iltalinos
(zcirej -) osszef tig g es mutatk ozzek meg szamara. Etkepzelheto olyan terme -

szeti valosag, amely semmilyen zorejt nem hoz letre. A vakot els6sorban
az6rt sajnatjuk, mert a vitagot mint termeszetet, mert a Lathatot nem
litja, nem ismert afenyt. A siketet azonban nemcsak azert sajnaljuk, mert
nem ismeri a termeszetet mint Halthatot, mert nem hall zdrejt, hanem
mindeneketott azert, mert nem eszleli a beszelt nyelvet - siketnemakent
nem is hozza letre -, es a zenet sem fogadhatja be.32 32 Vri. platon: Timoiosz

Honnan ered hat, hogyan van az, hogy, ellentetben a lathato- 47c 6-1,2.

siggai, a zorej nem sztiksegkeppen dltaldnos mozzanata a termeszetnek?
A ldtiseszleletnel az erzet es a terben megmutatott egybeesnek, fedes-
ben vannak. A zorej erzete azonban az idoben jon letre, nem esik egybe
az iltala a terben megmutatottal. Az 6rzet 6s az iltala megmutatott itt
kiilonvalnak. ,,Ez a dolog, ami itt van, voros"; de: ,,Az a dolog ott eles

hangot hoz letre."

Mi - es az elcilenvek iitaiAban - a hatthato birodalmihoz rendel-
keziink egy befogado, azonkiv{il egy kibocsato szervvel: fril es hangszalag-
ok; a tathatohoz azonban csak befogado szervtink, szemiink van; hiszen
kibocs6to szerviink a lithatosagot itiet6en mi magunk vagyunk (es a sze-

miink), melt hisz tathatoak vagyunk, akir akarjuk, akir nem. Etegendci

a feny, mely a lathato dolgok teljes iltalanos osszefiiggeset napviligra
hozza. De hallhatoak csak akkor vagyunk, ha mr mukodtetjiik hangsza-
lagjainkat. A hatthatova vdldshoz sziikseg van valamilyen tevekenysegre

- pl. erintes, rites, dorzsoles, fuvAs -, amelyet kilIon a dolgon fejtiink ki.
Nem a dolog maga potenci6lisan hallhato. Valamilyen zdrej ,,tdorol id6re"
mintegy veletieniil bukkan fet. A hitvatlasban a ,,minden, ami tathato es

ami lithatatlan" nem volna helyettesitheto a ,,minden, ami hatthato es

31 Ezert nem is [ehet az ityen zcirejt kcjzvet-

Leniit, akkent, ami, megnevezni. "Egy"
- azaz meghatarozattan - tompa, etes,

iivijtto stb. zdrej marad.

t:



realis. Az idci mint vctictnti terneszett

igy egyIttal mint az erteLemnek rrregfeLeio).

az ido az aLapja a (transzcer dentiljs) oqrk.r

nak.

l5 A hangot ezutan vonatkozasb,t iro:-oiir .,rz

kozzel" - organonnal -, mel',,re*

|.etrejon, valamilyen

ertelemben vett
l,^l+ L--^ ^-^+;^ -NELL rOr9 C)Cltril d

ami nem hallhatc"-vaL. ,,Isten teremte a fenyt" - de semmi vele analog
valamit, ami felleptevel iehetove tenne az osszes hallaserzeteket, mikent
a feny a LAtaserzeteket.

Tehat abban, hogy a hallaserzet es az Altala megmutatott ki-i-
ionviiasztodnak, a litAserzet es az Altala meqmutatott ellenben nem
- meghozza azert, mert a hallaserzet idcibeti fenomen, a lAtaserzet pedig
terbeti -, ebben van az alapja annak, hogy a termeszet frilem szamara
nem terui ki magatol hezagmentesen, akar egy szcinyeg, szemem szami-
ra azonban igen.

s ez az alapja annak is, hogy nem letezik a festeszettel ana-
Log ,,zorejmr-iveszet". Ami a festeszetben ellenallhatatlan, az nem mas,
mint a szr-iksegszeriien hezagmentes, dltalanos termeszeti osszefiigges
megragadasa, es ez hianyoznek a ,,zorejmuveszetbcjl". Maskent mondva:
hianyoznek betcjte a megmutato es a meqmutatott egybeesese. Hogy a

festeszetben van vaiami magatoi vilagos es erthet o, ez abban att, hogy
egyszerre mindkettot,,belatja", megmutatot es megmutatottat. Ez6rt
nem sziiksegszeru, hogy az, amit a festeszet mutat meg, mindig erthet6
legyen naturaLisztikusan is. Hiszen a megmutato, pl. egy voros, ugyan-
akkor mlga is megmutatott.

zorej eseteben a megmutatott a terben honos, a megmutato azon-
ban, vagyis a hallaserzet, az idciben; valamilyen tevekenyseg okozza (tasd
fent). A haltaserzet altai azonban nem lehet megragadnt az id6t - nem
Lehet emberileg megbirkozni vete. Ebbol ered a zorej ,,anonim", hitbor-
zongato jetlege is, amikor nem lehet lokaiizAlni valamely iltala meqmuta-
tottban, tehat a terben. Az tehat, hogy a zorej nem jelenit meg vatamely

,,altaianos osszefiiggest", a vilagot mint ,,hezagmentesen egybeilles zked6t",
a ,,dolog termeszetebol" fakad: a zorej ,,hezagokat" (lyukakat) mutat fel,
mert maga tartalmazza az,,alapveto hezagot", a hezagot az erzet es az
ido kozott: a zcirej mint erzet kutvitag, az tdo mrikodeskent jelentkezik.
de mint oiyasmi, amivei emberileg nem lehet meqbirkoznt.

Mivei a zorej, barha ido-fenomen, terbeli dolqokra vonatkoztatik,
mivel igy a zorej az idcjt terre vezeti vissza, nem tudja a hallaserzeket
mint az idoerzeket megragadni; a zorej tehat nem lehet egy genuin ido-
mfiveszet vilagos hordozoja. Ami a zorejt megakadalyozza ebben, az nem
mas, mint az erzetkomponense , az a valahol fetlethet6, ami mindig bevon-
ja, jatekbahozza a teret. A zorej: Valami az tdoben nem pedig az tdonek
VaLamije. Az ido a mozgason, AitaLaban a vAltozison valik kifejezetten
€szrevehetove. A zdrejhez valtozas kapcsoiodik (kezdcidik, abbamarad,

valtozik fennallAsa alatt - maskrilonben hang volna);
tehit kifejezetten eszrevehetcjve tesz idot.33 A zorejnek

,.szuksege van idore", azaz idot vesz igenybe. Es ez az td,o,

az ido mint elcire-adott, mint valami, ami az erzeteket
megelozi, a zorejerzeten viiik szimunkra eszrevehetove.
Az ilyen ido -,,forma" -..tartaLmat" iqenVel. Es ez a rar-
talom ,,az tdobe-ll" van. j*

A hang mint erze1" /zorej, hallaserzet), hangszin,
absz.olut hangmaqassaq, osztozik a hallaserzetekkel abban,
hogy nem tudom kozvetleniii meqneveznr: fafiiresz zaja.
fr"rvolahanq, eles, meLv hanq. Azt azonban. ami a hang
jelensegeben specifikLis, vagyis a l-rangreIaciot, seni va-
Larnelv abszoi'itra. sent valamel:/ az erzet altal meqmuta-
tottra nenl vezetem vissza; a l'Langrelaciot nem a hanqnak
az azt ietrehozc doloqqal vaio kapcsoLata felrji raoadom
rneq. A hanqrelaciokat, az irterrrallumokat szamokra ta-

Ugyanfgy a beszelt nyetv is mjrt zorejek sora

Ez az id6

ti forma"

cina ttoa n

a ,,bens6 6rz6k", a ,.ben:c1 szemleLe,

a kanti ,,id6". Ez az jdo rren valan i

(s

Ez
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maszkodva jeLolom meg: ,,oktav" (- 8 fokot tartalmazva). ,,kvint" (, 5

fok); vagy szamrelicio Aital: 1:2,2:3. Vagy oLyan szavakat hasznalok
jellemzesul, melyek a viszonyra vonatkoznak, ket hang relaciojara, nem
pedig a ket kuion hangra: intervallum (,,koztes ter"), kon-szonancia,
or.sz-sz0nanc1a.

A genuin terbeiihez (valami Lathato, testi ellenaliis, mozgas)
akcidensek tArsulnak (pt. iliat, iz, zorel), ameiyek a ,,heiyet" implikaljak,
engedik megkeres nt; azl kerciezem: ,,honnan7 " . Ezzel anaiog modon tarsul
az idcj-Vaiamihez a ,,zorejerzet" (,,hangszin") mint akcidens, amely azon-
ban, mint ,,heiyet" implikalo, a terhez, es igy az ido-Valamitcjl elvezet, de

az ido -Valamir e vonatkoztatva,,termeszeti tartalmakat" kolcs cinoz neki.
Hogy a hang specifikuma nem az erzetben nvuqszik, abban is

-^^-''+^+l-^-:l- 1..^^-, ^^,,^;- L-nnqzinolrlzpl ifohi+ A.-n+^'l,1,^1,,\rtttrgIttuLdLKUZrK/ Itugy L5updIt Itd'.'r--^. . \"-.ldI ,,eIZeIeKKeL ) meg
-^* r^l ^+ -^-:* koncinjilni el lert ^- l"--^^t,1,-i,, lphot _ rr:nrric.h;nn_rtC.LLL l.trl.tCL ZCItCL lvrruryruLrLr, LLLurIUCl[,,1td.1lgUKKdL

reLaciokkaL - a hangszinmozzanattol absztrahatva. Petdak: Bach frigamtl-
rrpczofo do ilf:lihrn ic: ronohhi inStrUmentaliSan eLCjadandO zene (kb.!Y!VUA fILJLI qILLLITLqIIJqII gIVqUOILU\J LgJ.T

1600 eiott), amennyiben nem volt meghatirozott hangszereleshez kotve.
AZt nedin honrr: h:nn jol onconof Ao tn nvoarar r^n .o-L.r] 

^".-^1,^..*^.r . es dz erzeLeL rLelrl Szdudu osszeKeverni,
ktilonosen az enek (kiseret netkuti, nyelvhez kotott zene) teszi nyilvan-
valovA: hiszen az itt a hangfenomen hordozojakent szolgalo erzet nem
a zenei birodaiomhoz tartozik. A hordozo funkciojAt itt ugyanis a nyelv,
az artikuldlt nyeivi hang veszi at, es ez tartalmazza ennek a zenenek a

hangszinkomponenset, nem pedig a hang fenomenje. A hang tiszta fe-
nomenjet, a hangrelaciot es az erzetet, az artikuialt nyeLvi hangot, ami
azt mintegy beburkotja, formAba onti, e kettot itt tehat vilagosan kiiion
lehet vaLasztani. A hangreLiciot az enekben mint
a zenet konstttuAlo magabanvalo mozzanatot le-
het megragadni.

Fnrr hiTnn\rnc orzat azz;l hnnrr lotroiAnLLLTLJVTL,

--1,1,.^- l.i.i^ l^- -- ^*-^+ ^-intjphnl F\ azugycrrrd.r\I\UI t\1 rJ Lcp d,L eILeL >L---

ingeren at a ,,dolog"-hozjut eL: az erzetet kivatto
+i-^.,L ^,, f ^l\rAm.athnz molrrpt 6nnon ozilt:lLorvyrruz vagy ruLr _, cpIJetL czd.t.Ld.L

mutat meq. Az erzekeLesmechanizmusban domi-
nans mozzanatkent egy bizonyos allando inqa-
zas zajiik az erzet kore es az aitaia megmutatott
kozott. Nem igy a hang fenomenjei ez nem mu-
fat meo. nincs meomrrtatotti: MiveI a relacion
nrlttncz;L Viz)ral .n r i.--^^l' ^^,,-." I'A-Ar+jrry uvJLrA, 

^taaruLd.g d lrd.rLgul\ cgyIttd.S I(UZULLI

kolcsbnos vonatkozasaikent vitik erthetcive. A

relacic:rrechauizmus eppen abban aii, hogy a

hangok, megmarad,ra egymAs kozott, iilandoan

' A hangfenomennek az ingerret mint hordozovaL szembeni

onallcsaqa szepen ervenyesul KepLer kovetkezo megjegyze-

seben: ,,Na az bromerzes az ingerboL fakad, akkor ebben az

oroneizesber ner at a sze'v jatssza-e a foszerepet, ameLy

az jnqert fogadja? Azt kei'dem azonban, milyen resze van

az bromben a fuLnek, airikor konszonans beszedhangokat

vaqy hanqokat haLLunk? Nem erzunk-e olykor fajdalmat fii-
Lunkben, ha zenere fuLeLunk es az er6s harso96s mjatt fii-
lunk eLe tartjut< kezunket, a konszonansokat azonban ekkor

is eszLe[juk, es szivunr repes?" (Hormonices mundi.1.61.9.3.

Buch). PeLdall teLjesseqgel erteLmes azt mondant: ,,Ez az

enciankek inienziv, telt, ferllt6 kek." De erteLmetten volna

azf mondani'. ,,Ez a /is intenziv, telt, fenylo t'is." Ez pusztan

a lis ,,hanq", a lts ,,abszoLut hangmagassag".

egy zart korben mozognak, hogv nincs lehetoseguk kilepni ebboi. Ez az
'r'-i' '---l' L^fltl: hann fpnnmn-i -1'l--l-.c dnlnni ncczof itnnaeal,o.toPJd d.Illl.ctI\. lLU * 

-v

,,termeszet" abrazoiasara; hogv a zene semmit nem tud ,,Lekepezni".
Mrn )a p-7pt dnlonr ns<Tsfllsoesekkel all elsodLeqes kancsolat-a uYuLuLr\r\LL ULL LrJvuL!Y!J r\qlJ

ban, aCtii-o a hang mtis itnrnokkel Ati etsodleges vonatkozasban. Ha csak
eo\Iptlen h,lnnot eSZlelek. fieO a7,;e ilrron 'r-ndn- rnnzitpm. mjnt Dlimety ,.-. rr r,.Lvuvl! rvu4rLLrLL. rttIrLL l

foqorn :el i,agv mrnt kvinter stb., csak rqy, vagyis csak reiicrokent,,van
nreg' az a hang szamomia. Nen abban, hogy vaiamrt megnrutat, haneii:

^-,';,.--^i1.^-. 
l^^- -,i^-,+,.^ - i- lnn fpnnmpniC a. nnvr',tt- -l --;-.,o] iri_ut lILt tiiLcl:Jclud..Li ltr)z luqzrIvc c ]i',..', - -^,,s !-), CgVUL'-41., \LdttLlUtdLI-

okent csapodik ie.

Az cnmaqit, de blimaqa:, k.:,,.ui semnli egveber rneq nem mutato
lrarrqrel.Aciot mirnost tetszdie.,;esen iehet transzoonelni: egy hanqossze-
iugqes a transzDOniiasliak i'r.ir-.:ak azert sern ali elLen, mert neir kLitodik



37 ,,A [6[ek mozgasa"

(kineszisz pszilkhesz,

Arisztotelesz: Fizika

219a 5.sk.)

38 (A kiad6 jegyzete) Kant kifejez6set - ,,benso

6rz6k"; vcj. 34. t;ibjegyzet - Georgiades a sajat

id616t es re5tis ido16[ atkotott feLfogasa (,,ben-

nem", a ,,Bel"iil", a .,bens6 Va[ami", dia nu\ szA-

semmifele megmutatotthoz. Altalanossagban: reliciot lehet transzponalni,
abszoiritat elienben nem; c: g,c'; g', d': a';3:2,6:4,9 : 6 ekvivalen-
sek; 3, 6, 9 vagy 2, 4, 6 azonban nem.

Amikor a hangjelenseget, egy hangszer vagy a hangom altar, let-
rehozom, a ,,belscj halldsom" vezet. Ezzel athelyezcldik a suly az erzetrcjl
arra, ami a ,,belscj"-ben, a szeilemiben, a nuszban genuin: vagyis a feno-
men abszolut voltirol a fenomen relAciotulajdonsagAra, az tdomozzanatra.
Az, ahogy ez a busz szamara a szamolis-hang, szamolas-idcj, ido-szimolas
megfeleies alapjin erthet6ve valik, kenyszeritclen jelentkezik: egyertelmiien,
bekapcsolodva, tevedhetetlen biztonsaggal letrehozhatoan, megadhatoan.
E mozzanatok egyritthatisa altal a hangfenomen eseteben hatterbe szorui
az erzett adottsdg, az abszolfrt jetteg (a ,,Kiviil"), es a reiacio (a ,,Beliil")
jelentkezik mint lenyegi, mint a ,,bels5 vaiami". Ez a Valami azonban er-
zetmentes, vagyis ter nelkiili; mintegy ,,bennem", a ,,Behil"-ben lebeg.

A hangfenomen konstitutiv fiiggetlensege az erzettol - osszekap-
csolodva azzal a bejelentkez6 analogiaval, melyben a terbeli mozgAssat itt -:
ez az atapja annak az etkepzelesnek, mely szerint van a viligmindensegben
egy bizonyos hangzis, amely az egitestek mozgisa altal keletkezik es az
emberi fiil szamara - mint erzetekre vato erzekszerv szamara - nem hattha-
to. Az okoriak, Kepler vagy Shakespeare (vo. pl. velencei kalmar v, 1, 5g-66)
Altal emlegetett ,,szf€rak harmoniija" nem mas. mint a ,,bels6 Valami"-nek,
a ter nelkul, erzet netkilt bennem tebeg6 Valaminek mint ,,Kiviil"-nek a
hiposztazalAsa: azaz egy ,,erzetmentes terben" zajlo,,erzetmentes hangzis"-
kent hiposztazaba, ahol is a,,hangzis" erzetmentes testek lebeg6 (vagyis
sulytalan, vagyis erzetmentes) mozgasAnak hatasakent van elgondolva.

KorAbban beszeltem a hang- es hangzatvaitas iltat etohivott
,,hangmozgasrol" (,,hanglepes, ugras, hangzattovibbtepes, felfele, lefele"),
ahol is persze nem tulajdonkeppeni ertelemben vett mozgasrol van szo,
nem terbeli fenomenr6l, hanem csak a terbeli mozgassal valo analogiarol.
MArmost ez Altal a mozgasanalogia iltai, ugy veiem, egy szekunder ter-
analogia lopakodik be a zenebe: ezt a ,,mozgast", mivel a terbeliben valo
rogzitese hiAnyzik, a ,,bens6ben"37 valo mozgassal lehet cisszekapcsolni.
A zene eppen azert, mert nem mozgas a terben, a mozgist mint terbetit
eppugy kepes tiikrozni, akAr a mozgist mint bens6t.

Hogyan jon tetre a zene mint hang-szam-fenomen osszekapcsolasa
a ,,bens6 erzetekkel"? Az egeszbeni modon letez6 embernek sziiksege van
arra, hogy a zenet mint az id6nek a fenomenjet osszekapcsolja valami-
vel az tdSben. Maskrilonben a zene az egeszbeni-emberi fel6l nezve meg
nem ,,beteljesedett". Krils6 jelensegekkel a zenet nem lehet (iegatabbis
kozvetleniil nem lehet) beteljesiteni, betolteni. Hiszen ez a zenenek es

a ,,terbeli dolgoknak" (vagy terbeti ,,folyamatoknak") votna egyfajta osz-
szekapcsoldsa. Az egyetlen, ami lehetcisegkent megmarad, es rigyszolvdn
magitol megtortenik, az az, hogy a zenet olyan ,,erzetekkel" tdltjr.ik be,
melyeket magunkban hordunk, melyek bennrink valtodnak ki, ,,bens6
erzetekkel", kedelyallapotokkal s ehhez hasonlokkal.

,,InkAbb az erzet kifejezese, mint festeszet" - jegyzi meg Beetho-
ven a pasztoralrol.,,zlatar. vihar" (4. tr-6tel): hattattanul realis. De ami
benne els6dleges, az nem ,,festeszet", hanem az ,,erzet kifejezese", nem

valamely empirikus,,tartalom" lekepezese, utanzasa, nem
a ,,lathato", hanem az, ahogyan a iathatonak a ,,bels6
erzekre",38 az id6re vesett barizdAt atviltoznak zeneve,
vaiami idcii-reatissA. Az idci, a ,,bels6 erz€k"; ez a kozos
a zene es az ,,erzetek" kozott, melyek abban ,,kifejezest"
kapnak.mara veszi igenybe.



Hogy Bach zenejeben ugyanakkor erze- 3e Vo. Georgiades: Musik und Sproche. Dos werden der
sek, affektusok, hangulatok is tiikrozodnek, az abendlondischen Musik, dargestelLt an der vertonung der tvtes-

mas kerdes. Ez a teny a zene torteneti szintjevel se. Bertin/Gottingen/Heidetberg, 1954. lz.fejezet: stufen+;\^^ x^^-rugg ossze; az,,organikussal".3e A zenei struk- musikatischer WirkLjchkeit; pa[estrina - Monteverdi und
tura ekkor tgy van kialakitva, hogy be tudja Bach - wjener Klassjker.

fogni az ,,organikust" az emberben; tehat ana-
togia altal is. Am ez az analogia nem els6dleges, -o igy pL. a wohltemperrertes Ktavier I. fisz-moLt preludiuma
mikent a becsi klasszikusoknil; nem konstitutiv; tagadhatattanuI tukroz,,hangutatokat,,is; de a szerkezet
hiszen a zeneileg organikusnak a strukturaja kizarolag zenen beLrt[i megform6[ts6ggal. bir.
zenen beliili struktura; Bach zen6jeben egyediil
a zenen betriti relicio fenomenje uralkodik, csak ez konstitutiv.ao A nem
zenen belijii, adott esetben, mint ars inveniendi jetenik meg (pt. korAl-
etojAtekok vagy a,,zenei retorika" teriilete) . Maga a zene nem kenyszerit
bennrinket zenen kiviiti tertiletek (strukturAk) bevonisara ahhoz, hogy
megfelelhessiink neki. De Haydn lassu etcljiteka (vo. Katona-Szimfonia)
erre kenv s zerft benniinket.

Szab6 Csaba forditd.sa


