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Bevezetés
A régi zene oktatásának ma Magyarországon az első, és talán egyetlen kérdése: miért nincs a
hazai felsőoktatásban régi zene oktatás? Jelentős külföldi egyetemeken, főiskolákon régi zene
tanszékek sora várja azokat a fiatalokat, akik szeretnének megismerkedni ezzel, a mára már
világszerte jelentős és elismert előadói irányzattal.
Az elmúlt évtizedekben többször tapasztaltam, hogy a régi zene historikus értelmezésének
eredetéről, kialakulásának okairól még szakmai körökben is sokszor csak homályos
elképzelések, feltételezések vannak, amelyekből aztán sok félreértés, előítélet születik. Sokak
számára ez az előadásmód csupán egy divat, a feltűnésnek egy könnyebb, látványosabb útja,
hiszen már maga az, hogy valaki régi hangszert vesz a kezébe még mindig kuriózumnak számít.
Amikor valaki a régi zenei előadásmóddal szeretne megismerkedni, egyből gyakorlati
kérdésekre keresi a választ: hol kell hangosan, halkan játszani, hol és hogyan kell tagolni, mikor
kell kötve, megütve artikulálni egy témát, stb. Ezek valóban fontos kérdések, de ahhoz, hogy
ezekre – megközelítően háromszáz év távlatából a lehetőségek szerint – pontos(abb) választ
tudjunk adni, ismerni kell azt az elméleti alapot, amely mindezek mögött van. Ez pedig a
retorikus gondolkodásmód. Egy váratlan harmóniaváltás, különös dallamfordulat, polifón és
homofón részek váltakozása, sőt maga a díszítés mögött is a retorikus gondolkodásmód
megnyilvánulását feltételezhetjük.
Ebben a tananyagban a retorikus gondolkodásmódnak a gyakorlati alkalmazását mutatom be.
A tananyag elvégzése után a hallgatónak ismernie kell az alapvető retorikus alakzatokat, fel
kell ismernie ezeket egy adott mű retorikai elemzésénél. Tisztában kell lennie azzal, hogy ezek
az alakzatok miként befolyásolhatják az adott mű előadását.
Bár a retorikus gondolkodásmódot sokan kizárólag a barokk zenével kapcsolják össze, jó tudni,
hogy ez a 19. század elejéig meghatározó volt a zenében.
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1. A retorika és a zene kapcsolata
Amikor a zenei érdeklődés egyre inkább a régebbi korok felé fordult, nemcsak a régi szerzők
művei kerültek elő, hanem az akkor élt teoretikusok írásai is.

1. ábra: Johann Mattheson: Der Vollkommene Cappelmeister első kiadásának borítója

2. ábra: Johann Mattheson (1681-1764)

Ezekből – sok gyakorlati információ mellett – az is kiderült, hogy abban a korban úgy
tekintettek a zenére, mint hangokkal elmondott beszédre. Ebből adódott az a meggyőződés,
hogy a beszéd művészetének, vagyis a retorikának a törvényei kihatnak a zenére is. Ahhoz,
hogy jobban megértsük ennek a korszaknak a zenéjét, nem elég az összhangzattan, formatan
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segítségével elemezni a fennmaradt zeneműveket, hanem újra el kell sajátítanunk a retorikus
gondolkodásmódot.
A retorika eredetileg nem tartozott a zene tárgykörébe, a szónoklás tudománya volt. A két
művészeti ág közötti kapcsolat okát világosan határozza meg Joachim Quantz: „A zenei
előadást egy szónok előadásához lehetne hasonlítani. Egy szónoknak és egy muzsikusnak mind
az előadandó dolgok kidolgozását, mind magát az előadást illetően alapjában véve ugyanaz a
szándéka, nevezetesen: hatalmába keríteni a szíveket, és a hallgatókat hol ilyen, hol olyan
affektív állapotba hozni”.

3. ábra: Johann Joachim Quantz (1697-1773)

A zenei retorika felosztása az inventio (kitalálás), dispositio (elrendezés), elaboratio
(kidolgozás) elocutio (előadás) tanításából áll. Mivel mi a 21. században nem „írni” akarunk
barokk stílusú zenét, hanem a már leírtakat megszólaltatni, tanítani, ezért ebben a tananyagban
az elaboratio (kidolgozás) tárgykörébe tartozó retorikus figurák ismertetésével, elemzésével azt
vizsgáljuk, hogy ez milyen segítséget adhat a művek értelmezésénél, tanításánál és
megszólaltatásánál.
A szónoklattan és a zenei retorika között az elvi hasonlóságon kívül a kapcsolatnak számos
kézzelfogható része is van.
Ezek közül a legszembetűnőbb az elkészített beszéd, illetve zenemű szerkezeti felosztása.
Ahogy a retorika a beszéd három különböző fajtáját említi: törvényszéki, politikai és ünnepi
beszéd, úgy a zenében is megtalálhatjuk a hármas felosztást: egyházi, színházi és kamarazenét.
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Mindkettő időbeli lefolyású, alkotóelemeinek változtatásából áll, igényli a hangzást, mivel
mindkettő az előadásban jelenik meg.
A retorikában, a költészetben éppúgy, mint a zenében meghatározó szerepe van az ismétlésnek,
szünetnek és az ellentéteknek. Hans-Heinrich Unger szerint, közös a fiziológiai alap is, mivel
mind a beszédhez, mind az énekléshez levegőt kell venni. A levegővétel szükségességének
megemlítése azért lényeges, mert – véleménye szerint – a szünet fellépett egy magasabb
szférába, és retorikai fordulat lett belőle.
Hasonló a helyzet az ismétléssel. Rövidebb-hosszabb szakaszok, részek megismétlése alapvető
eszköz mindkét művészeti ágban. Nagy a hasonlóság a zenei kompozíció, a szónoklat, és más
irodalmi alkotás részeinek tagolása között is. Egy beszéd vagy irodalmi alkotás vessző és
mondatvégi írásjelek nélkül éppúgy érthetetlen, mint a zene harmóniai vagy melódiai
nyugvópontok nélkül. Ennek igazolására látványos például szolgálnak a recitativók, ahol a
dallam és a szöveg elválasztása egybeesik.
Közös pont a dinamika, az időmértékek váltakozása, valamint a ritmus, amely a zenében és a
beszédben is nélkülözhetetlen. További hasonlóság a növekedés, fejlődés törvényszerűségére,
amely szerint két rész közül a második rendszerint több.
A zene és retorika közötti hasonlóság különösen fontos eleme, hogy mindkettőben lényeges az
érthetőség, a gondolatok logikus felépítése, mivel mindkettő a hallgatóság tudatára hatva akarja
azok érzelmi állapotát irányítani.

2. A retorikus figurák
A retorikában figuráknak vagy alakzatoknak nevezzük azokat a fordulatokat, amelyek eltérnek
a megszokott hétköznapi szófordulatoktól, és ezáltal fejtik ki hatásukat. Például, ha vizet
szeretnék kérni, ezt mondom: „Kérek vizet!”, de ugyanezt kifejezhetem így is: „Vizet, vizet,
kérek vizet!”. Ez utóbbi mondatban két retorikai alakzat is megfigyelhető: ismétlés (anaphora)
és az első szó megismétlése a mondat végén (complexio).
Ez a zenében is ugyanígy működik. Kétségtelen, hogy ehhez tudnunk kell, mik voltak a 17-18.
században a „szokatlan” fordulatok.
Ilyen fordulat volt például egy disszonanciának az ütemsúlyon átkötéssel való
meghosszabbítása (catachrese), egy disszonáns akkord oldásának elhagyása, esetleg az oldás
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helyén újabb disszonancia megjelenése (ellipsis), ilyenek a szűkített, bővített lépések (saltus
duriusculus), szűkített, bővített hangzatok (parrhesia), a különböző helyeken váratlanul
megszakított dallammenet (abruptio), vagy ilyen egy motívum különböző helyeken
(közvetlenül egymásután, a zenei gondolat végén, vagy a következő egység elején), különböző
módokon (mélyebbről, magasabbról, diminuálva) való megismétlése (anaphora, analepsis,
auxesis, epizeuxis).
A retorikával foglalkozó traktátusok megközelítően százötven alakzatot különböztetnek meg.
Ezeket négy csoportba lehet osztani:
-

–csak a zenében használatosak

-

–csak a beszéd művészetében használatosak

-

elnevezésük

szerint

mindkettőben

megtalálhatók,

jelentésükben

hozzávetőlegesen hasonlóak
-

mindkettőben megtalálhatóak, és jelentésükben is megegyeznek

Amikor a szónoklattanban és a zenében is megtalálható egy figura, sokat segít, ha az eredeti,
retorikai meghatározást is elolvassuk. Erre a korabeli teoretikusok írásaiban éppúgy találunk
utalást, mint 20. századi zenetudósoknál. Sokat segít, ha nem csupán az alakzatot ismerjük fel,
de tudjuk azt az okot is, amiért illetve amire azt a figurát használták.
Így például az ismétlés alakzatainál a szónok fontos szavakat vagy mondatrészeket ismétel meg,
az ismétléssel nyomatékosítja azok jelentését. A gradatiónál a szónok egyre erőteljesebb
kifejezéseket használ (pl. „legyen büntetése börtön, száműzetés, halál”).
Több alakzatnál figyelhetjük meg, hogy ugyanazt a zenei fordulatot egyes szerzők különböző
elnevezéssel illetik. Vannak olyan elnevezések, amelyek között a határ nem állapítható meg
világosan. Például a parenthesét (egy dallammenetbe mélyebb fekvésű rész beültetése) nem
könnyű elválasztani a hyperbole-vagy hyoboletól (a dallamvonal felülről való elhagyása).
A szűkített, bővített lépéseket dallami parrhesiának is lehet nevezni, de több esetben ezeken a
helyeken a teoretikusoknál a „saltus duriusculus” elnevezéssel is találkozhatunk.
Hasonló problémával találkozunk a zenei folyamat megszakítására szolgáló abruptio és
aposiopesis alakzatok esetében is. Dietrich Bartel jegyzi meg, hogy Athanasius Kircher az
abruptio elnevezést az aposiopesis helyett használja, majd a későbbiekben a homoioptoton
elnevezésre vált. Az aposiopesis ismertetésénél Meinrad Spiess Traktátusában egy vagy az
összes szólam megállásáról ír, majd hozzáteszi, ennek egy másik elnevezése lehet az abruptio.
Johann Gottfried Walther az aposiopesissel kapcsolatban az összes szólam váratlan
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megállásáról ír. Míg Athanasius Kircher az abruptio meghatározásánál csupán a zenei folyamat
váratlan megszakítását említi, addig Walther hozzáteszi: a kvart feloldása elmarad, a
záróhangot csak a basszus szólaltatja meg.
Látható, hogy a retorikus figurák elnevezését nem mindig lehet következetesen végigvinni.
Ezért célszerűbb inkább a figurák szerepét vizsgálni, és aszerint csoportosítani őket.

3. Retorika a gyakorlatban
A zenei figurák kialakulása a szöveghez kötött zenében gyökerezik, ezért használatukat a
vokális zenében lehet a legjobban megfigyelni, elemezni. A következőkben Georg Philipp
Telemann Der Harmonische Gottesdienst kantáta ciklusából a 6. kantáta részletének
elemzésével mutatom be a retorika gyakorlati alkalmazását.
Az ária oboa bevezetővel indul, szokatlanul magasan (kétvonalas a-hangon). A magas hang,
utalás a feszült lelkiállapotra. Szokatlan az is, hogy a zenei folyamatot az első hang után szünet
szakítja meg (abruptio), amely tovább növeli a kezdő hang jelentőségét. A szokatlan kezdés
indokoltságát az ének-szólam belépésénél láthatjuk: erre a hangra kerül az énekes „Nein”szava, az abruptio ennek ad nyomatékot.
Az 1. ütem közepén található cisz-d-e –motívum megismétlődik a következő ütem első részén
(anaphora). Az énekes szólamból láthatjuk, hogy erre a két motívumra hasonló jelentésű szó
esik: „Dulden –Schweigen ” (türelem –hallgatás). A megegyező motívum jelzi, hogy e két szó
összefügg egymással. Nagyobb egységet nézve (6 nyolcad) azt láthatjuk, hogy ezt a 6 nyolcadot
is megismétli, de változtatással (paronomasia).
Az oboa felfelé ívelő motívumára a basszus mind a két alkalommal lefelé irányuló motívummal
válaszol (1-2. ü, antithesis), amely már most utal a későbbiekben a szövegben megjelenő
ellentétre: a „dein” mint krisztusi (felívelő lépés), és a „mich” mint emberi (lefelé szálló lépés).
A 2. ütem elején is megtörik a dallammenet. Megnézve az énekszólam hasonló részénél a
szöveget, azt láthatjuk, hogy szünet a „Schweigen” (hallgatás) szó után következik. A kantáta
első részében a továbbiakban kizárólag ennél a szónál találkozhatunk a megszakítás
alakzatával, ami ebben az esetben a szöveg valósághű ábrázolásának felel meg (hypotyposis).
A 2. ütem végétől emelkedő dallamívet hallunk, amely egy félütemnyi motívum kétszeri
megismétléséből adódik (gradatio).A gradatiót újabb gradatio követi: a 4. ütem első fele szintén
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kétszer ismétlődik. Nem véletlen ez az intenzív emelkedés, hiszen összevetve az ének-szólam
hasonló helyével (8. ü.) azt láthatjuk,hogy a gradatiók motívumai utalnak a kantáta hősének
szívből jövő vágyára: „lass dein Dulden, lass dein Schweigen auch mich zur frommen Sanftmut
neigen” (a te türelmed, a te hallgatásod –itt ismét abruptio –bírjon engem is kegyes szelídségre).
A második gradatio csúcspontján (5. ü.) meglepő módon szűkített szeptimet találunk. Ennek
magyarázata: az a türelem és hallgatás–amiről itt szó van–Krisztus kínszenvedésének idejére
utal.
A szűkített szeptim oldását követően a szólóhangszer közel másfél oktávos ereszkedéssel zárja
a bevezetést (catabasis), amelynek utolsó motívumát a basszus az előző hangja után oktávval
magasabbról (hyperbaton) megismétli (6. ü., imitatio).
A continuo kezdése is eltér a megszokottól. Az első akkord nem alaphelyzetű hármashangzat,
hanem első fokú szextakkord. A harmadik ütem végén a basszus f-fisz lépése érzelmileg
jelentős (pathopoeia), amelynek hatását a következő ütem első akkordján megszólaló nápolyi
szext tovább fokozza. Ez az akkord a 17-18. században a halál kifejezésére szolgáló harmónia
volt. Az énekes szólamában erre a harmóniára a „gequältes” (meggyötört) szó kerül. Az ütem
végén a basszusban négy lépésből álló kromatikus mozgás indul: b-h-c-cisz-d (passus
duriusculus).
Az énekes szólista a 6. ütem közepén lép be. A 8. ütem elejéig szólama megegyezik a
bevezetőben hallottakkal (anaphora). Itt hallhatjuk azt az utalást, amelyről fentebb már írtam:
„a te türelmed, hallgatásod” említésekor a dallam cisz-d-e motívummal felfelé ível (anabasis)
utalva Krisztusra, amikor viszont az „auch mich” szavak hallhatók, a dallam érezhetően lefelé
ereszkedik (catabasis), utalva az emberi gyengeségre. Így egymás mellett ez antithesis
(ellentétek egymás mellé állítása), ami egyben hypotyposis is (valóság szöveghű
megjelenítése).

7

4. Retorika a gyakorlatban
A kantáta retorikus elemzésének folytatása.
A 7. ütemben az oboa az énekes motívumát ismétli meg (repetitio). Az lehet az érzésünk, hogy
az ismétlésnek itt kizárólag zenei oka van: az ének-szólam záró motívumának megismétlése. A
9. ütemben azonban az oboa nem az ének-szólam záró motívumát ismétli meg, hanem a 7.
ütemben hallott, a „Dulden” illetve a „Schweigen” szavakra énekelt dallamrészletet. Itt már
egyértelmű, hogy retorikai utalásról van szó: az oboa mindkét repetitiója a „Dulden” és a
„Schweigen” szavakra akarja emlékeztetni a hallgatót.
Az énekes a 9. ütem közepén a „gequältes” (meggyötört) szó hangulatát, tartalmát többszörösen
kiemeli. Az elő hanglépés (kis szeptim) zenei felkiáltás (exclamatio), ami egyben dallami
parrhesia is (nem természetes hanglépés), az esz-hang át van kötve a következő ütés első
nyolcadára, így a disszonanciát Telemann meghosszabbítja (extensio). Alatta disszonáns
akkord (III. fokú kvintszext) található. Az oldás nem a megszokott módon történik, mivel a fél
ütemen keresztül tartó disszonancia újabb disszonanciára vált (catachrese).
8

A 9. ütem második felének motívumát hallhatjuk a következő ütemben kis szekunddal
mélyebbről megismételve (epizeuxis), majd ugyanezt a motívumot az énekes bővített kvartot
fellépve indítja (újabb exclamatio, dallami parrhesia, ami egyben auxesis is).
Miközben az ének-szólam emelkedik (10. ü, anabasis), az oboa dallamvonala ereszkedik
(catabasis), de az énekes bővített kvart lépését követően az oboa egy oktávlépéssel emelkedik
az ének-szólam fölé (exclamatio), és a föllépés pillanatában szólal meg a continuo szekund
akkordja. Így a szeptimakkord oldása elmarad, helyette szekundakkord szólal meg (catachrese).
A 11. ütem elején Telemann nem a várt szólamvezetéssel oldja a disszonanciát. Az oboa e''hangja –mint vezetőhang –kívánkozna f''-hangra, míg az énekes hangismétléssel maradhatna a
c''-hangon. Ehelyett az oboa lép le c''-hangra, és tovább ereszkedik f'-hangig, az énekes pedig
felemelkedik f''-hangra. Az ének-szólam csúcspontja a „doch” szóra esik, a „gequältes”
(meggyötört) szó másfél ütemen keresztül tartó hajlítása után itt, a csúcsponton hallható az
ellentét: „és mégis szelíd”. Ennek az ütemnek a hangulatába jól beleillik az ütem elején hallható,
halálra utaló alakzat: a faux bourdon.
Az ária eddigi részében a hangzás alapvetően moll jellegű lágy, sóhajtozó, disszonanciákkal
telített volt, a szólamok többnyire kis lépésekben mozogtak. A 12. ütem végén azonban az oboaszólamában dúrban jelenik meg a téma. A 13. ütem végén Telemann egy váratlan felfelé ívelő
motívummal (anabasis) meg is erősíti az F-dúr érzetet.
A dúrba való átmenetnek okát ismét a szövegben kereshetjük. Az ének-szólamban szövegi
anaphorát találunk: hatszor ismétli meg a „nein” szót. A kantáta hősének elszántsága érezhető
– erre utal a magasabb hangfekvés is –, át akarja venni Megváltójának alázatát, szelídségét.
A „nein” szót kétszer felkiáltásként kvart lépéssel énekli (exclamatio), amire a basszus kvint
lépéssel válaszol (szintén exclamatio). A 14. ütem ének-szólamát egy hangról magasabban
megismétli a 15. ütemben (auxesis), közben az oboa-szólamban egy kis motívumot hallhatunk
–háromszor megismételve –, amely viszont valahonnan már ismerős. Ez az, amit a „Sanftmut”
szó második felén a 8. ütem végén hallottunk.
Telemann tudatosan használ bizonyos szavakhoz kapcsolódó motívumokat, ezzel utalva azok
jelentésére. Az ének-szólamban található hatszoros anaphora, a sorozatos felkiáltásokkal –
amihez csatlakozik a basszus exclamatiója is –, valamint a 14. ütem egy hanggal fentebbről
való megismétlése (auxesis) jól kifejezi a kantáta hősének kétségbeesett erőfeszítését, ahogy el
akarja utasítani a megbántottságból adódó – emberi mérték szerint jogosnak tűnő – haragot.
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Ennek ellentéteként jelenik meg a „Sanftmut” (szelídség) szóra emlékeztető, a krisztusi
szelídségre utaló motívum.
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5. Retorika a gyakorlatban
A kantáta elemzésének folytatása.
A 17. ütemben található „neigen” szót lefelé hajló tizenhatod menettel teszi kifejezővé
(hypotyposis). A 16-17. ütemben a harmóniák nyugodtabbak, így a 18. ütemben a „gequältes”
szón megszólaló nápolyi szext hatása erőteljesebb. Az érzelmi hatást növeli az oboa decima
ugrása (exclamatio). A nápolyi szext után emelt alapú szűkített szeptim következik (terc-kvart
közbevetésével). E két harmónia közvetlenül egymás után megrázó erővel fejezi ki a
„gequältes” szó jelentését.
A 19. ütemben már alapvetően konszonáns harmóniákat hallunk, ami nem véletlen, a szövegben
ismét a „sanftes Heil” (szelíd Megváltóm) szavakkal találkozunk. A zenei folyamat a 20. ütem
első hangján szeptimakkordon megáll, majd a „gequältes” szón egy utolsó felemelkedéssel
(anabasis) fejezi be az énekes az ária első részét.
A 22. ütem első, d-moll záróakkordja után megszólaló D-dúr akkord (benne az f-fisz lépéssel –
pathopoeia) valóban az érzelmek felkeltésére szolgál. Az oboa utójátékának motívumai
emlékeztetnek az ária indítására.
Ezen a helyen jól megfigyelhető, hogy az ismétlés különböző fajtáival miként tud a szerző a
hallgató érzelmeire hatni. A 23. ütem második felében hallható motívumot Telemann a 24. ütem
elején egy hanggal magasabbról megismétli (auxesis), majd a 24. ütem második felében
ugyanennek a motívumnak már csak az első felét ismételteti meg egymás után háromszor az
oboával (gradatio).
A dallam csúcspontján –ahol az ária elején (ötödik ütemben) szűkített szeptim szólt–, most
alaphelyzetű II. fokot hallunk, amire igen ritkán találunk példát. Így összességében egy közel
két ütemes, intenzíven emelkedő dallamvonal jön létre, csúcspontján olyan hangközzel (szűk
kvinttel), amely a hiányra vagy a hibára utal, így alapvetően negatív érzelmeket kelt. Ebben a
helyzetben ez zenei utalás a „gequältes” szó jelentésére, mivel a test és a lélek meggyötört
állapotában nélkülözi a békét, a nyugalmat.
A 25. ütem negyedik nyolcadán csak a basszus szólal meg, a szólóhangszer szünettel teszi
nyomatékosabbá ezt a helyet (abruptio), majd a 26. ütemben az oboa is lezárja a részt. Az ária
középrésze következik, ahol az énekes exclamatióval emel ki egymás után két szót. „Die Wut
ist selbst schon ihre Strafe.” (A harag önmagának a büntetése). A harag: kis szext lépés,
önmagának: kvart lépés.
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A büntetés szón (27. ü.) mozgalmas, lefelé ívelő, ostorcsattanásra emlékeztető skálát hallhatunk
(tirata, ami hypotyposis). Az ostorcsapás motívumát –kicsit megváltoztatva –az oboa rögtön
megismétli (paronomasia). A harag ábrázolását segíti a basszus tritonus lépése (c-fisz) valamint
az ének-szólamban a fisz-hang felett megszólaló c-hang együtthangzása (szűkített kvint,
harmóniai parrhesia).
A 28-29. ütemben a szöveg felkínálja az antitheton (ellentétek egymás mellé helyezése)
lehetőségét:„am Segen deiner stillen Schafe” (szelíd bárányaid áldásában) –„hat kein
ergrimmter Tiger Teil” (mérges tigrisek nem részesülnek). A „szelíd bárányok” szövegrészen
siciliano-ritmussal, szelíden lüktető dallammenetet hallhatunk, míg a „mérges tigrisek”
említésekor először az oboa-szólamban, majd a basszusban oktávot átívelő lefelé viharzó
skálamenet szólal meg (tirata perfecta), melynek indítását a szerző hyperbatonnal is kiemeli.
Miközben a 30. ütemben az énekes a középrész indító szövegét énekli ugyanúgy kis szexttel
indítva a motívumot mint a 26. ütemben(a harag önmagának a büntetése), ezalatt az oboaszólamában a „türelem és a hallgatás” motívumát hallhatjuk.
Az ária középrésze két lefelé viharzó skálamenettel (tirata perfecta) zárul, majd a visszatérés
után a 26. ütemben zárul az ária.
Hallgassuk meg a művet kétfajta előadásban. Jan van Elsacker – ének előadásában
egyértelműen hallhatóak a retorikus alakzatok, a gradatio lépcsőzetesen emelkedő dinamikája,
az abruptio megszakító szerepe, a hypotyposis megjelenítő ereje. Fritz Wunderlich – ének
előadásában ezek mind elsikkadnak. Különösen feltűnő az első ütem abruptiójának hiánya.
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6. Retorikus alakzatok a hangszeres zenében.
Telemann a-moll szonáta első tételének retorikus elemzése.
A tétel tempójelzése siciliano. Hangneméről a korabeli teoretikusok így írnak: szomorú,
panaszos, gyengéd, lágy, csendes, komoly, súlyos.
A kezdő ütem első felében a szólóhangszer terc lépést jár körbe, az a'-h'-c''-motívumra ennek
fordítottja: c''-h'-a' válaszol (regressio), miközben a harmónia végig első fokon marad. A kezdés
nyugalmas, békés hangulatot áraszt. Az ütem közepén a szólóhangszer váratlanul oktáv
ugrással lép a''-ra (exclamatio), ez kilépés az első fél ütem hangulatából. Érdemes megjegyezni,
hogy a kantátákban oktáv ugrással Telemann tartalmi szempontból lényeges szavakat emel ki.
A lefelé hajló dallammenetet váratlan szünet (abruptio) szakítja meg, ami fokozza az
exclamatio hatását. Az oboa-szólamának szünete alatt a basszus megismétel az oboa-szólamból
egy motívumot (repetitio).
A következő ütem elején újabb exclamatio hallható, most kis szext lépésben. Az ugrás itt
kisebb, viszont a basszus ellép az első fokról, hatodik fokra. Az ütem második felében ismét
exclamatio, ezúttal d''-gisz'' lépésben, (saltus duriusculus).A két exclamatio együttesen
emelkedő dallamvonalat hoz létre (anabasis).A szólóhangszer szünetében a basszus újabb
motívumot ismétel meg az oboa első üteméből (anaphora).
Az utóbbi exclamatio tritónusz lépés, ami jellegzetesen negatív érzelmeket keltő hangközként
volt számontartva. Olyan szavakkal, kifejezésekkel kapcsolatban hallhattuk, mint például a
„meggyötört”
(6. kantáta 1. tétel 10. ütem). A 3. ütem elején az oboa a'-ról fisz''-re lép, ami újabb exclamatio.
Ennek hangulata azonban a nagy szext miatt sokkal pozitívabb, mint az előző (d'-gisz'')
fellépésnek.
Ezután a dallam visszaugrik c''-hangra, ami bővített kvart (saltus duriusculus), ez egyben az
akkord szeptim hangja is. Az oldás elmarad (ellipsis), helyette újabb disszonancia következik
(IV. fokú, mellékdomináns szekund akkord). A dallamvonal fellépő szekunddal zárul
(interrogatio), majd a basszus b-ről h-ra lép (pathopoeia), és ezután megismétlődik az előző
motívum egy hanggal mélyebbről (epizeuxis).
Az 5. ütem első felében az oboa a''-, és g''-hangjai után ugyanaz a motívumíz ismétlődik
(palillogia) – a lépéseknek a basszus elválasztott hangjai (tmesis) adnak nyomatékot –,majd a
dallamvonal kvinttel mélyebben folytatódik (parenthesis), hogy aztán oktáv-ugrással
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visszatérve az eredeti dallamvonalhoz (hyperbaton) a hatodik ütemben C-dúrban zárjon. Az
ötödik ütemben mindkét szólamban ereszkedő dallammenet hallható (catabasis). A basszusban
a zárlat előtt még hallható egy hyperbaton (g-G), amit a tagolásánál ajánlatos figyelembe venni.
A zárlat után mindkét szólamban szünet teszi súlyosabbá a zárlatot (homoioteleuton).
A hetedik ütem első hangja (cisz'') az előző zárlathoz képest félhangos emelkedés (pathopoeia),
ami alatt első fokú mellék domináns szekundakkord szól. A pathopoeia érzelmi hatását növeli
az alatta hallható disszonáns akkord, amit a basszus kvint-lépéssel tesz hangsúlyozottabbá
(exclamatio), majd megismételve a disszonáns hangot (multiplicatio), szeptimet ugrik le
(hyperbaton). Az ütem közepén a disszonancia fellépő szekunddal oldódik (mora, amely
egyben interrogatio is). Az ütem végén a basszus az első ütemben hallott motívummal vezet a
következő

ütemre

(anaphora),

amely

az

előző

ütem

ismétlése

egy

hanggal

magasabban(auxesis). Az indító hang itt is fél hanggal magasabb a záróhangnál (pathopoeia),
ami érzelmileg intenzívebbé teszi az ismétlés alakzatát.
A 9. ütem alakzatai (palillogia, tmesis) az 5. ütemre emlékeztetnek, de ellentétben az 5. ütem
catabasisával, itt a dallamvonal intenzíven emelkedik (anabasis), ami után váratlan fordulat a
záróhang lelépése (antithesis). A váratlan leugrás alatt szűkített szeptim szól, ami a retorikus
értelmezés szerint kimondottan fájdalmas hangulatú akkord. Itt az ellentétes irányok
közvetlenül egymásután való megjelenése szintén értelmezhető antithesisként is.
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7. Retorikus alakzatok a hangszeres zenében
Telemann a-moll szonáta retorikus elemzésének folytatása.
A 7. ütemtől a 9. ütem közepéig erőteljes emelkedés (anabasis), amelyet retorikai alakzatok
sorával tesz a szerző kifejezőbbé (pathopoeia, mora, saltus duriusculus, palillogia, interrogatio,
abruptio), a megérkezés azonban nem diadalmas zárlat. Az intenzíven emelkedő dallamvonal
kimondottan fájdalmas akkordra lép le, majd teljes oktávot átívelő ereszkedéssel (catabasis) éri
el a zárlatot e-mollban, amelyet még egy accentus (előke) tesz fájdalmasabbá. Ennek a pár
ütemnek a retorikus felépítése nagyban hasonlít a hatodik kantáta első tételének 3-5. ütemére.
A következő részt a basszus indítja, ismételve az oboa első ütemben hallott motívumát
(anaphora), amelyet fél ütem múlva az oboa-szólamban is hallhatunk (repetito). Ezúttal
azonban a basszus a hetedik nyolcadon nem oktávot, hanem szextet lép, így az oboa imitációja
alatt nem első fok, hanem hatodik fok szól (paronomasia).
A 11. ütem közepén a basszus exclamatiója az oboa-szólamának épp arra a hangjára esik, ahol
a várt első fok helyett hatodik fok szólal meg, így bár az oboa ugyanazt a motívumot szólaltatja
meg, mint a tétel indításakor, a hatás a harmóniai háttér miatt mégis teljesen más (paronomasia).
A 13. ütem elején az oboa-szólamban ötödik fokon zenei kérdés, interrogatio hallható (gisz'-a'h'), melynek hatását a megszakítás alakzatával (abruptio) fokozza a szerző. A válasz a basszus
szólamban jön, a kérdés három nyolcados motívumának lefelé vezetett megismétlésével
(antithesis). Az ütem közepén azonban nem a várt d-moll akkord, hanem nápolyi szext szólal
meg, amely drámai fordulatot hoz a zenében. A nápolyi szext negatív érzelmi jelentésére a
korabeli teoretikusok és korunk zenetudósai többször utalnak. Általában a halál, szenvedés,
valamilyen drámai esemény említésekor hallható.
Az oboa e'-hangról lép a b'-hangra. A szűkített kvint (dallami parrhesia) erősíti a váratlan
harmónia hatását. Itt is érdemes megjegyezni, hogy a kantáta elemzésénél utaltam már rá, a
szűkített kvint rendszerint valaminek a hiányára utal. Háborúság – mint a békesség hiánya,
betegség, nyomorúság – mint az egészség, boldogság hiánya. Ebből adódóan ennek a lépésnek
is alapvetően negatív érzelmi hatása van.
Az ezt követő gradatióban (14. ütem) két hangos motívumíz ismétlődik (palillogia). Az oboaszólamban minden emelkedésnél szűkített lépéssel (saltus duriusculus) növeli a gradatio
hatását. A „kemény lépések” (saltus duriusculus) hangjai az együtthangzás folyamán egyben
harmóniai parrhesia-hoz is vezetnek.
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A nápolyi szexttel induló dallam a 14. ütem közepére VII. fokú, emelt alapú, szűkített szeptimre
ér. E két akkord alapvetően meghatározza ennek a résznek a jellegét. Az akkordok hatását a
mindkét szólamba kiírt szünet teszi teljessé (aposiopesis).
A 13. ütem közepén induló gradatio a 15. ütemben éri el csúcspontját, ami után váratlanul fél
ütem alatt egy oktávot ereszkedik a dallamvonal (catabasis), amiben itt is található egy
accentus.
A szónoklat befejezése előtti szakasz a beszéd egyik legfontosabb része, mivel itt van az utolsó
lehetősége a szónoknak, hogy hallgatóságát meggyőzze. Ezért gyakran találunk ezen a helyen
új, meglepő gondolatot. A retorikus szemléleten alapuló zenében is hasonló a helyzet, és ezzel
találkozunk az a-moll szonáta első tételének végén is.
A 15. ütem zárlata után Telemann mindkét szólamot az ütem különböző helyein szünetekkel
szabdalja szét (tmesis). Dietrich Bartel és Hans-Heinrich Unger a tmesis ismertetésénél olyan
példát hoznak, amelyben csak az egyik szólamban található szünet. Telemann szonátájának
különlegessége az, hogy a szünetek a két szólamban felváltva találhatók, így hatásukat –
bizonytalanság, gyengeség kifejezése –jobban elérik.
Természetesen nem minden mű befejezése tartalmaz ennyire látványosan meglepő
fordulatokat, de azért a tétel zárásánál jó „résen lenni”!
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8. Az alakzatok előadást formáló szerepe
Végül fel kell tennünk a kérdést: a retorikai gondolkodásmód ismerete nyújt-e segítséget a
művek megszólaltatásában?
Előadókra és hallgatókra egyaránt jellemző, hogy szeretnének belelátni a komponálás
műhelytitkaiba: mit, miért írt úgy a szerző, ahogy írt. Amíg ez a zene hallgatóinál jórészt csupán
kíváncsiság – bár kétségtelenül közelebb hozhatja a művet a hozzájuk, segíthet a kompozíció
megértésében –, addig az előadók számára ezek az ismeretek nagyban hozzájárulnak a mű
erőteljesebb, hitelesebb megszólaltatásához. A barokk művek partitúráiban –a kéziratokban,
korabeli kiadásokban –nem sok gyakorlati instrukciót találhatunk (tempó, frazeálás, dinamika,
hangsúly-jelzések), éppen ezért a retorikai alakzatok ismerete jelentős segítséget jelenthet
ezekben a kérdésekben.
Walter Heinz Bernstein hívja fel a figyelmet a retorikus figurák artikulációt befolyásoló
szerepére, közülük is kiemelve a transitus, syncopatio, superjectio alakzatokat. A „groppo”
alakzatának billentyűs hangszeren való megszólaltatásával kapcsolatban Ludger Lohmann
olyan korabeli ujjrendre hivatkozik, amely világosan tagolja négyesével az alakzatot.
Az ismétlés alakzatai jelezhetik a tagolási helyeket, mi tartozik össze, mi az, ami már egy másik
gondolat, amit el kell választani. Egy emelkedő dallamvonal esetében nem mindegy, hogy a
dallamvonal motivikus ismétlődések nélkül emelkedik (anabasis), vagy az emelkedés úgy jön
létre, hogy a szerző egy motívumot ismétel meg egyre magasabb hangokról (gradatio). Ez
befolyásolhatja a crescendo mértékét, intenzitását és az emelkedő dallamív tagolását.
A hyperbaton jelzi, hogy a zeneszerző azt a hangot vagy motívumot ki akarja emelni a többi
közül. A megszakítás alakzatainál is tanácsos figyelembe venni a retorikai könyvek leírását.
Egyes esetekben a szónok a váratlan szünettel okoz meglepetést a hallgatóknak, míg máskor a
szünetek –akár sorozatos –beiktatásával fejezi ki meghatottságát, fájdalmát, vagy szemlélteti
az elbeszélés alanyának reménytelen helyzetét. Éppen ezért ezeket a retorikus szüneteket sok
esetben nem kell előkészíteni, hiszen erejük épp a váratlanságban rejlik, mint ahogy attól sem
kell félni, hogy a zenei folyamatot szétszabdalják, hiszen –ahogyan Judy Tarling(6) írja –
bizonyos fokig ez a céljuk.
Nem hagyhatjuk figyelmen kívül a dallamvonalban megjelenő exclamatiót, azt különböző
eszközökkel (dinamika, hangsúly, megváratás) ki kell emelni. A hanglépésekhez tartozó
érzelmi hátterek ismerete (szűkített kvint, tritónusz) nagyban segít abban, hogy az exclamatio
különböző érzelmi intenzitású lépései az előadásban is különböző érzelmi szinten jelenjenek
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meg. Amint a kantáta elemzésénél láthattuk, a szűkített és bővített lépéseket, hangzatokat
negatív tartalmú szavak említésekor használta a szerző (bűn, halál, meggyötört).
Az ismétlés alakzatai –az előzőekben említett tagolási utalásokon kívül –a zenében is ugyanazt
a feladatot töltik be, mint a beszéd művészetében: erősítik az affektusokat. Különösen
izgalmasak azok a helyek, ahol a szerző egyszerre több alakzatot is használ. Ilyen esetekben az
alakzatok jelentését összeolvasva színesebbé, árnyaltabbá válhat az előadás, és az előadó azt is
mérlegelheti, hogy melyik retorikai alakzatot emeli ki jobban.
Számtalan módja van a zeneszerző által fontosnak tartott zenei pillanatok kiemelésének,
megmutatásának. A kiemelés módja az előadó fantáziájától, eszköztárától, felkészültségétől
függően más és más lehet.
Az előbb említetteken túl a retorikus gondolkodásmód leginkább egy tagolt, világosan artikulált
előadásmódot jelent, ahol a beszédszerűség meghatározó.
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Függelék - A leggyakrabban használt retorikus alakzatok
(figurák)
 Abruptio (görög; leszakítás): a zenei folyamat váratlan megszakítása.
 Accentus (latin; hozzáéneklés): alsó vagy felső váltóhang.
 Anabasis (görög; felmenés): emelkedő dallamvonal.
 Anadiplosis (görög; megkettőzés): a motívum végének megismétlése a következő
motívum elején.
 Anaphora (görög; fölvitel, fölemelés): egy szó vagy szavak megismétlése egymást követő
mondatokban.
 Anticipatio (latin; előre vesz valamit, előrevétel): a főhang után következő hang
megszólaltatása.
 Antithesis/antitheton (görög; szembeállított): ellentétes gondolatok egymás mellé
állítása.
 Aposiopesis (görög; felmentés): váratlan szünet minden szólamban.
 Auxesis (görög; gyarapítás): egy motívum megismétlése egy hanggal magasabban.
 Catabasis (görög; lemenés): ereszkedő dallamvonal.
 Catachrese (görög; visszaélés, nem megfelelő használat): disszonancia nem szokásos
módon való feloldása, vagy a feloldás elmaradása.
 Complexio (latin; átölelés, összefűzés): egy zenei gondolat végén az indító motívum
megismétlése.
 Ellipsis (görög; kihagyás, hiányzás): váratlan zenei gondolat megjelenése, a várt
konszonancia kihagyása, helyette vagy szünet vagy újabb disszonancia megjelenése.
Összhangzattanilag nem szabálytalan.
 Epanalepsis (görög; ismétlés): egy motívum megismétlése a rész végén.
 Epistrophe (görög; megfordulás, visszafordulás): hasonló hangzású kifejezések ismétlése
(alle–falle).
 Epizeuxis (görög; egy szó ismétlése): egy motívum megismétlése mélyebb hangról vagy
hangokról.
 Exclamatio (latin; felkiáltás): felkiáltás.
 Extensio (latin; kiterjesztés): disszonancia meghosszabbítása.
 Faux Bourdon (francia; hamis bourdon): szext-párhuzam.
 Figura corta (olasz; rövid figura): daktilus.
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 Gradatio (latin; fokozás): egy motívum többszöri megismétlése egyre magasabb
hangokról.
 Homoioteleuton (görög;

verssorok

hasonló

végződései,

rím):

megegyezik

az Aposiopesis-sel.
 Hyperbaton (görög; fölémenő, felcserélt sorrendű): a dallam más fekvésben való
folytatása.
 Hyperbole (görög; fölemelés, túlzás): a dallamvonal felülről való elhagyása.
 Hypotyposis (görög; leképezés, minta): a szöveg valósághű megjelenítése.
 Imitatio (latin; utánzás): ismétlés.
 Inchoatio Imperfecta (latin; tökéletlen kezdés): a dallam kezdő konszonanciájának
kihagyása.
 Interrogatio (latin; kérdés): kérdés. Felfelé hajló dallamív a motívum végén.
 Metabasis (görög; átmenés): szólamkeresztezés.
 Mora (latin; pillanatnyi halogatás): disszonancia felfelé történő oldása.
 Multiplicatio (latin; szorzás): az akkord disszonáns hangjának többszöri megszólaltatása.
 Palillogia (görög; ismételt mondás): egy motívum ismétlése ugyanabban a szólamban,
ugyanarról a hangról.
 Parenthesis (görög; becsúsztatás): egy dallammenetbe mélyebb fekvésű rész beültetése.
 Paronomasia (görög; átnevezés, szójáték): ismétlés változtatásokkal.
 Parrhesia (görög;

mindent-megmondás,

őszinteség):

szűkített,

bővített

lépések,

harmóniák.
 Passus Duriusculus (latin; kis, nyers lépés): kromatikus menet.
 Pathopoeia (görög; szenvedélykeltés): fél-hangos lépés.
 Polyptoton (görög; félénken nagyon izgatott): egy dallam megismétlése más hangról,
változtatásokkal.
 Polysyndeton (görög; sokszorosan összekötött): egy motívum megismétlése ugyanarról a
hangról.
 Regressio (latin; visszamenés): motívum visszafelé történő megismétlése.
 Repetitio (latin; ismétlés): hang, motívum megismétlése.
 Saltus duriusculus (latin; kis, nyers ugrás): szűkített, bővített lépések.
 Suspiratio (latin; fölsóhajtás): sóhaj szünet általi kifejezése.
 Synonyma (görög; együtt-megnevezés): egy dallamrészlet megismétlése különböző
hangokról, ugyanabban a szólamban (sequencia).
25

 Tmesis (görög; vágás, levágás): a zenei folyamat szünetekkel való megszakítása.
 Tirata perfecta (olasz; tökéletes húzás/rántás): oktávot kitöltő skála.
 Transitus (latin; átmenet): konszonáns akkordok között disszonáns átmenő hangok.
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Fogalomtár
Historikus játékmód: amikor az előadás a korabeli leírásokban fennmaradt instrukciók alapján
történik.
Retorika: a szónoklás művészete. Retorikus gondolkodásmód: amikor a szónoklatot a retorika
szabályai határozzák meg.
Retorikus figurák (más néven alakzatok) azok az eszközök (szófordulatok), amelyekkel a
szónok hatásosabban tudja előadni mondandóját.
Teoretikusok: a 17-18 században a zene elméleti kérdéseivel (zeneszerzés, előadás) foglalkozó
emberek. Mai szóval zenetudósoknak mondanánk.
Johann Joachim Quantz (1697-1773) német zenetudós (teoretikus) és zeneszerző.
Legismertebb elméleti műve a Fuvolaiskola. (Versuch einer Anweisung die Flöte traversiere zu
spielen. 1752)
Hans-Heinrich Unger német zenetudós, nyelvész, a modernkori retorikai kutatások
kiemelkedő alakja. 1941-ben megjelent könyve (Die Beziehungen zwischen Musik und
Rhetorikim 16-18. Jahrhundert) a mai napig meghatározó mű ebben a témában.
Traktátusok: olyan írások, amelyek zeneelméleti, vagy az előadói gyakorlat kérdéseivel
foglalkoznak.
Dietrich Bartel 20. századi zenetudós. 1997-ben megjelent írása „Musica Poetica: Musical
Rhetorical Figures in German Baroque Music” alapmű ebben a témában.
Athanasius Kircher (1601-1680) német tudós, polihisztor.
Meinrad Spiess (1683-1761) német zeneszerző.
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Johann Gottfried Walther (1684-1748) német zeneszerző, orgonista, zenetudós. 1734-ben
jelent meg zenei lexikonja.
Der Harmonische Gottesdienst 72 egyházi kantátát tartalmazó kantátaciklus. Hamburgban
jelent meg 1725-ben.
Walter Heinz Bernstein (1922-2014) német orgona- és csembalóművész.
Ludger Lohmann (1954-) német orgonaművész, főiskolai tanár.
A beszédszerűség fogalmát Nikolaus Harnoncourt „A beszédszerű zene” könyvében
magyarázza úgy, hogy a zene a 18. századig elsősorban beszél, utána pedig fest. Vagyis: a 19.
századig a nagy zenei íveken belül meghatározók a kis egységek (ahogyan a mondatokon belül
fontos minden szó), majd a 19. századtól elsősorban a nagy ívek lesznek elsődlegesek, és
halványul az apróbb zenei alkotóelemek szerepe.
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