
A musziké 
mindensége 
„Három fajtája van a múzsai művészettel (ars musica1) való foglala-
toskodásnak” — szögezi le Boethius (475–524) a görög zenei gondol-
kodás utolsó nagy teljesítményét jelentő latin De institutione musicában. 
„Az egyik, amelyik hangszeren játszik, a másik énekeket komponál, 
a harmadik ítéletet alkot a hangszeres előadásról és a zeneművekről.” 
Miután megállapítja, hogy a zenészek mesterségbeli tudással csupán 
szolgálatot teljesítenek, nem törődnek a rációval, és a zeneszerzők sem, 
akik szintén nem gondolkodással, hanem valamiféle természet adta 
ihlettel jutnak el a zeneműhöz, a következő kijelentéssel zárja a gon-
dolatmenetet. „Az valójában a musicus, aki képes vizsgálódás vagy a 
zenének megfelelő és célszerű gondolkodás alapján ítéletet alkotni 
a hang sorokról, a ritmusokról, a dallamfajtákról és ezek kombinációiról, 
valamint a költők énekeiről.” Az ars musica a ráció területére tartozó 
tudomány (disciplina), a musicus elmélyült matematikai tudással ren-
delkezik. Az első könyv a propedeutikus alapozás, az utolsó mondattal 
felkerül a pont az i-re. Az „igazi musziké-tudományba” történő beavató 
gesztussal az olvasó-tanuló szellemileg és lélekben is felkészültté vált, 
hogy elmélyedjen a zenematematikai anyagban. A musica ugyanis a sep-
tem artes liberales rendjében az éppen Boethius által első ízben a quad-
rivium metaforával megnevezett „négyes út” egyike.2 A négy mate-
matikai tudomány együtt a mathematica, az elméleti tudományok hármas 
rendszerében a középső szint, előtte helyezkedik el a természettudo-
mány, utána a theologia — rögzíti Boethius a De trinitatéban (2.68–83). 

Az artes liberales első rendszeres összefoglalója a Kr. e. 1. századi po-
lihisztor Varro (Kr. e. 116–27), aki Disciplinarum libri novem című, ma 
már csupán néhány töredékéből ismert munkájában kilenc arsnak szen-
telt egy-egy könyvet (a medicina és az architectura is képviselve volt). 
Akár meglepőnek is tűnhet, hogy a hét művészetre/tudományra3 épü-
lő műveltségeszménnyel és oktatási curriculummal szemben meg-
fogalmazott hiányérzet és szkepszis mennyire rokon hangon szólal 
meg Senecánál (Kr.e. 4 k.–65), Jusztinosz vértanúnál (100 k.–165) és Szent 
Ágostonnál (354–430). Seneca szerint a liberale studiumok nélkül is el 
lehet jutni a legfőbb jóhoz, az igazi bölcsességhez. Annyi haszon szár-
mazhat belőlük, hogy felkészítik a lelket az erény befogadására. „Csak 
egy tudomány szabad igazán: amelyik szabaddá tesz, és ez a bölcsesség 
magasra törő, bátor, nagylelkű tudománya. A többi jelentéktelen, gyer-
mekhez méltó” (Erkölcsi levelek 88.2; Kurcz Ágnes fordítása). Jusztinosz 
Párbeszéd a zsidó Trifónnal című dialógusának bevezető részében (2.4) 
írja, hogy egy híres püthagoreus, akitől tanulni kívánt, amikor meg-
tudta, hogy Jusztinosz korábban nem foglalkozott sem a muszikéval, 
sem az asztronómiával, sem a geometriával, kijelentette: ezek nélkül 
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az előkészítő tanulmányok nélkül esélye sincs arra, hogy meglássa az 
önmagában Szépet (to kalon) ebben pedig a Jót (to agathon), és eltaná-
csolta. Később, újplatonikus tanulmányai után a tengerparton talál-
kozott egy „tiszta erkölcsöt és szelídséget sugárzó külsejű” öregem-
berrel, aki rávezette: nem „ugyanúgy ismerjük meg az Istent és az 
embert, ahogyan a muszikét, az aritmetikát vagy az asztronómiát vagy 
bármi más ehhez hasonlót” (3.6; Ladocsi Gáspár fordítása nyomán). 

Ágoston arról számol be (426/427), hogy még Mediolanumban, a 
keresztség felvétele (387) előtt tervbe vette: egy-egy könyvet ír a hét 
szabad tudományról (Disciplinarum libri), de végül csak a grammaticát 
és a musicát fejezte be: „De ezek közül csupán a De grammaticát tud-
tam befejezni, amelyet később elveszítettem a könyvtáramból, valamint 
a De musica hat könyvét. Ez nagyjából azt a részterületet tárgyalja, ame-
lyet ritmusnak nevezünk. A hat könyvet már a keresztség felvétele után, 
Itáliából visszatérve Afrikában fejeztem be, Mediolanumban csupán 
belekezdtem a munkába. A másik öt tudományról — a dialektikáról, 
a rétorikáról, a geometriáról, az aritmetikáról és a filozófiáról — szó-
ló könyvből, melyekbe szintén belefogtam, csupán az alapelvek ma-
radtak meg, de aztán ezeket is elveszítettük” (Retractationes 1, 6). 

Memoriusnak írt leveléből (Levelek 101, Hippo, 408/409) tudjuk — 
a capuai püspök arra kérte, küldje el neki a De musicát —, hogy már 
annak idején sem volt kibékülve az elkészült De musicával: feleslegesnek, 
tévútnak látta a foglalatoskodást az artes liberalesszal (mint, tehetnénk 
hozzá, annak idején Seneca). Érvelése is hasonló retorikai fogással „csúsz-
tatja át” a tudományt minősítő „szabad” (liberalis) jelző jelentését (sza-
badnak született embernek való és tőle elvárható ars/studium) bölcse-
leti-teológiaira (szabaddá tevő). „Nehogy már szabad tudományoknak 
nevezzük azoknak a szerencsétlen embereknek a hiábavalóságait, esz-
telen hazugságait, széllelbélelt csacskaságait, öntelt tévedését, akik nem 
ismerték meg, még azokban a dolgokban sem, amelyekről az igazat 
gondolták, Urunkban Jézus Krisztusban Isten kegyelmét, amely által 
egyedül megszabadulunk e halálra ítélt testből (Róm 7,24–25)” — írja a 
levélben. Majd, rátérve a zenére, a De musica után két évtizeddel ké-
sőbb írt levélben is püthagoreus alapokról lép tovább, csakúgy, mint 
egykor a De musicában (1.8). „És mivel a zenei hangok révén könnyeb -
ben belátható, hogy mi a számok szerepe és ereje a létező dolgok min-
denféle mozgásaiban, és minthogy ezek tanulmányozása olyan úton 
jut el fokozatosan az igazság legfőbb titkaihoz, amely utakon a Böl-
csesség barátságosan megjelenik nekik, és minden szándékukban találkozik 
velük (Bölcs 6,16). Ezt próbáltuk meg kifejteni a fontosabb és sürgetőbb 
feladatok mellett maradó szabad időnkben abban a munkában, amely-
 ről kéred, hogy küldjem el. Akkoriban összeállítottam hat köny vet egye-
dül a ritmusról, és, megvallom, arról ábrándoztam, hogy, amikor majd 
lesz időm, írok további hatot a dallamiságról (melosz).” Végül közli, hogy 
egyházi teendői sajnálatos módon azóta sem tették ezt lehetővé. Ezért 
azzal az ürüggyel hárítja el a kérést, hogy az első öt könyv anyaga egye-
dül úgy lenne érthető, ha valaki a szótagok hosszúságát, illetve a pár-
beszédes forma dramaturgiáját is érzékeltetve olvasná fel a metrikai 
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példákban dúskáló szöveget. De hogy mégis küldjön valamit, elkül-
di a javított hatodik könyvet, amelyben „benne van a többi könyv min-
den gyümölcse”. A középkori kézirati hagyományban ránk maradt De 
musica minden bizonnyal ezt az új bevezetővel ellátott 6. könyvet tar-
talmazza, melyben visszaköszönnek a levél, sőt, Seneca kulcsszavai is. 
A 6. könyvben Ágoston metafizikai-teológiai szintre emelve tárgyal-
ja a musica, a lélek és Isten kapcsolatát: a „testiből a testetlenbe” hala-
dó úton (6, 2). Olyasféle kérdések kerülnek szóba a dialógus résztve-
vői, magister és discipulus között, mint hogy mi a számok szerepe az 
érzéki észlelésben, illetve a lélekben, hogy a számoktól, időmértékektől 
„megszabadult” musica révén jut el az elme Isten bölcsességéhez, mert 
tőle valók a számok is, illetve a bennük levő rend és örök hasonlatos-
ság (similitudo). 

Ágoston írásai mély hatást gyakoroltak Boethiusra. A De trinitatét 
azzal az ajánlással küldi el apósának, Symmachusnak, döntse el, ho-
zott-e gyümölcsöt a mag, melyet Szent Ágoston írásai vetettek el ben-
ne. Bizonyos, hogy Boethius ismerte Ágoston közel száz évvel korábban 
született, és — ahogy arról a Memorius-levél is tanúskodik — széle-
sebb körben is híressé vált De musicáját.4 Elképzelhető, hogy a De ins-
tutione musicából a rhythmica emiatt maradt ki teljes egészében. De va-
jon mi más maradt még ki? Az ókor és a középkor határán az 500-as 
években született Zenei tanítást a tartalma és tárgyalásmódja mellett 
az is érdekessé teszi, mi minden maradt ki belőle. A hiány a hatás-
történet része. 

Az artes liberales Boethius nézőpontjából egyrészt az újplatonikus-
keresztény bölcseletbe volt illeszthető, másrészt a „barbárok” korában 
a megőrzésre és átadásra érdemes pogány görög-római kultúra része 
volt. A köztársaságkori ősökkel rendelkező, akkor már valószínűleg 
nemzedékek óta keresztény családból származó római patríciusról (aki 
közvetlenül Romulus Augustulus trónfosztása és Odoaker hatalom-
átvétele után született) Cassiodorus (kb. 490–kb. 590) levelezéséből tud-
juk: fordított latinra Ptolemaioszt, Eukleidészt, Platónt, Arisztotelészt, 
Arkhimédészt. A filozófia vigasztalásában felidézi antik szerzők művei -
vel megtöltött házikönyvtárát. A 6. század római keresztény elithez tar-
tozó értelmiségit a két hagyomány, a patrisztikus és a pogány görög-
római egymás mellett létezése aligha állította választáskényszer elé. Az 
enkükliosz paideia görög eszményére, Platón neveléselméletére vissza-
vezethető artes liberales latin nyelvre történő átmentése: feladat.5 Utó-
lagos interpretáció a korszakvég-érzésből fakadó felelősség mint ösz-
tönző erő? A kérdésre objektív választ a börtönben a kivégzésére várva 
született A filozófia vigasztalása aligha adhat. Mindenesetre Boethius meg-
érzése, ha volt ilyen, helyesnek bizonyult. Ami latin nyelven nem volt 
elérhető, az majd csak évszázadokkal később kerül vissza a közös tu-
dásba. Így az antik görög zenei gondolkodás egészéből kiemelt zene-
elmélet túlsúlya hosszú időkre rögzítette a musica mint scientia helyét 
a quadriviumban.6 

Az újplatonikus-keresztény Boethius, annak ellenére, hogy a De ins-
ti tutione musica propedeutikus első könyvének bevezetőjében a musi-
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cust elméleti zenematematika-tudósként definiálja, a nem-elméleti mu-
szikéról szóló görög tudást is legalább annyira alapvető fontosságúnak 
látta, mint az elméletit. Már a Bevezető legelején egy sajátos szempontra 
irányítva a figyelmet kiemeli a musicát a quadriviumból. „Minden em-
ber rendelkezik ugyanis a látás érzékével, de még a tudósok is vitat-
ják — az átlagembert már maga a kérdés is meghaladja —, vajon úgy 
működik-e a látás, hogy az alakzatok képei jutnak el a szemhez, vagy 
az érzékelhető dolgok felé kibocsátott sugarak. Ugyanígy, mikor 
megpillantunk egy háromszöget vagy négyszöget, könnyen felismerjük, 
amit a szemünk lát. De hogy miben áll a háromszög vagy a négyszög 
természete, azt matematikustól kell megkérdeznünk. Ugyanez mond-
ható el a többi érzékelhető dologról, de leginkább a fül ítélőképessé-
géről. A fül ugyanis úgy képes befogadni a hangokat, hogy nem csu-
pán értékeli őket és felismeri a különbségeiket, hanem gyakran 
gyönyörködik is bennük, ha édesek és illeszkedők a hangzások (mo-
dus), máskor pedig kínlódik, ha rendezetlen és össze nem illő hangok 
sértik a hallást. (…) A zenei hangzások valamiféle önkéntelen érzelmi 
hatásra olyannyira természetes módon képesek megérinteni a gyere-
keket, az ifjakat és legalább ennyire az öregeket, hogy elmondható: nincs 
életkor, amely ne lelné örömét az édes dallamokban. Ebből érthető meg, 
miért mondta Platón, hogy a világlélek (mundi anima) zenei módon egy-
máshoz illeszkedő elemekből lett összerakva. Ugyanis amikor olyas-
mi miatt, ami mibennünk van helyesen összekapcsolva és megfelelő-
en összeillesztve, fogadunk be olyat, ami a hangokban van megfelelően 
és helyesen összekapcsolva, és emiatt gyönyörködünk ebben, akkor 
valójában azt ismerjük fel, hogy mi magunk is ennek hasonlatosságára 
vagyunk megalkotva.” 

A Bevezetőben szóba kerül még az egyes dallam- és hangsorfajták 
lélekre gyakorolt, sőt, gyógyító hatása (a hasonlóság elve alapján), majd 
ezzel összefüggésben, többször Platónra hivatkozva, a musziké neve-
lésben betöltött társadalmi szerepe, illetve hogy a musziké megvál-
toztatása fenyegetést jelent az állam rendjére nézve. A zene lélekre, 
egyénre és közösségre gyakorolt hatását illusztráló anekdoták közis-
mertek voltak, ebben a formában közölve a „népszerű tudomány” fa-
latkái, még akkor is, ha mögöttük nevezetes Platón-helyek állnak.7 De 
exponálásuknak így is van létjogosultsága: a szerző, végig érződik, jó 
pedagógus, motiválni akarja az olvasóját. A mindenki számára ismert, 
ám nehezen megmagyarázható, saját zenebefogadói lelki és érzelmi 
tapasztalatainknak, illetve a „régi csudálatos” dolgoknak kell lenniük 
tudományos magyarázatuknak. Ezért kell mélyebben megismerked-
nie a musziké számarány-viszonyaival annak, aki nem éri be a puszta 
gyönyörködéssel, hanem a lélek mibenlétét kutatja. 

Az első könyv utolsó fejezetében (1, 34), mint láttuk, a „musicával 
való foglalatoskodás” fajtáit vette sorra, míg a Bevezető második fe-
jezetében (1, 2) a musica fajtáit. „Először is helyesnek látszik a musi-
cáról értekezvén elmondani: mit tudunk arról, hogy a musicának — azok 
szerint, akik ezt a tudományt tanulmányozzák — hány fajtája van. 
A musicának három fajtája van. Az első a világmindenségé (musica mun-
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dana), a második az emberé (musica humana), a harmadik pedig az, amely 
egyes dallamjátékra alkalmas hangszerekben jön létre, mint amilyen a 
kithara vagy a kettőssíp és más hangszerek.”8 Ezt követően a téma fon-
tosságához képest meglehetősen röviden, mindössze tizenkét mondatban 
vázolja fel, hogy a musica mundana a világmindenségben, a csillagos ég-
bolt és az égitestek mozgásában, az évszakok körforgásában megnyil-
vánuló rend és összhang (consonantia), amelynek lényegét a zenei 
számviszonyok adják. Ezt a rövid részt így zárja: „Ezt a későbbiekben 
behatóbban kell megtárgyalnunk”. A musica humanát még rövidebben 
intézi el. Utal a görög lélekfelfogásra, majd újra felteszi a kérdést: mi más 
lenne képes összekötni a lélekrészeket,9 mint az egymástól különböző 
mély és magas hangok egyetlen összhangot létrehozó hangolása? Vé-
gül ezt a passzust is így zárja rövidre: „De ezekről a dolgokról később 
még szólni fogok.” A ránk maradt műben egyik ígéret sem teljesül. 

A De instutitione musica öt könyvben hagyományozódott. Az ötödik 
a 19. fejezetben mondat közepén félbeszakad. A könyvek elején álló fe-
jezetcímekből tudjuk, hogy az ötödik eredetileg 30 fejezetben tárgyalta 
(vagy tárgyalta volna) a nagy matematikus, csillagász és földrajztudós, 
Ptolemaiosz (Kr. u. 2. század) Harmoniké című zeneelméleti munkájá-
nak legfontosabb tételeit és módszereit, amelyek, ha némi kritikával 
is, de nagyrészt a püthagoreusok nyomdokain haladnak. A félbesza-
kadt textus, illetve a Bevezető hármas muzsikafelosztásában felvázolt 
nagy témák alapján feltételezhető (de nem bizonyítható), hogy Boe thius 
további könyveket írt vagy tervezett írni. De nem a filológiai kérdés 
az igazán érdekes, vagyis hogy miért és mennyiben töredékes a 
boe thiusi De institutione musica. Hanem hogy ez a hiány az antik gö-
rög zenei gondolkodás középkori áthagyományozódásának meg-
határozó elemévé vált. 

A De institutione musica propedeutikus első könyve a részleteket 
mellőzve ad áttekintést a püthagoreus zenematematika legfontosabb 
eredményeiről. A második és a harmadik könyv teljes egészében a 
püthagoreusok generációi által kidolgozott matematikai arány- és 
hangközelmélet, tételekkel és bizonyításokkal (több ízben is hivatkozik 
a De institutione arithmetica anyagára). A negyedik könyvben teljesül, 
amit az elsőben célként tűzött ki: a kanón beosztása mind a három ge-
noszban (diatonikusban, kromatikusban és enharmonikusban). Elő-
ször olvasható latinul az Eukleidész neve alatt fennmaradt, nagy ha-
tású püthagoreus értekezés, a Sectio canonis (A kanón beosztása), ráadásul 
kibővítve. Hogy a kanón beosztása jól követhető legyen, előbb szö-
veges leírással és jelölésekkel ismerteti a teljes görög hanglejegy-
zésrendszert (notációt). Egy megjegyzésben már a második könyv-
ben megemlíti (2.31), hogy a püthagoreusokétól eltérő koncepciójú 
Arisztoxenosz-féle zeneelméletről később szó lesz, de a fennmaradt 
műben ez sem teljesül (Arisztoxenoszról lásd lejjebb). A negyedik 
könyv végén, illetve az ötödik elején figyelemre méltó gondolattal zár-
ja az addig lényegében kizárólag püthagoreus anyagot tárgyaló első 
négy könyvet, és kezdi a Ptolemaioszra építő ötödiket. Boethius, az 
újpüthagoreus-újplatonikus-keresztény, a rációnak az anagogikus fel-

8Vikárius László 
 De institutione musica 
1.2 fejezetéről készült 

fordításának 
felhasználásával 

(Muzsika 48/2, 2005). 
 

 

9A lélek részeiről lásd 
például Platón: Phaidrosz 

253–254, Arisztotelész: 
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emelkedésben szerepet tulajdonító gondolkodó szerint a (püthago-
reus) kanón valójában a ráció segítségével megalkotott mérőműszer, 
amelyre a fül, vagyis az eo ipso tökéletlen hallásérzék (és a lélek?) tá-
maszkodhat. Vagyis az ötödik könyv felütése is mintha kijelölne olyas-
féle irányt, amerre a ránk maradt szövegben nem ment tovább. 

Több jel — a musica hármas felosztásai, a be nem váltott ígéretek, köz-
tük az arisztoxenoszi elmélet — mutat tehát arra, hogy amit tervezett, 
az a jelenleg ismertnél bővebb lehetett. Ugyanakkor az a tény, hogy a 
görög zenei gondolkodás számos területét egyáltalán nem tárgyalta, és 
hogy alapvető gondolatokat a zenéről csupán egészen röviden, klisé-
szerűen hozott szóba, jelentős hatást gyakorolt a latin nyelvű Nyugat 
zenetudományi gondolkodására a Graeca non leguntur évszázadaiban. 

Az ókori, és főleg a későókori enciklopédikus tudományosság kö-
zegében feltehető a kérdés: lehet-e mindent összefoglalni — például 
a zenéről és a zenéről való gondolkodásról —, amit addig az elődök 
alkottak. A görögül író Ariszteidész Quintilianus (Kr. u. 3 század vége?) 
célkitűzése, úgy tűnik, az volt, hogy a De musicában (Peri muszikész) 
nemes egyszerűséggel mindent tárgyaljon, ami bármilyen szempontból 
érdekes a zenéről felhalmozott addigi tudást és gondolkodást illető-
en. A musziké ugyanis, mint mondja (1, 1), a többi tudomány számá-
ra nem csupán hasznos, de már-már ezek kiindulópontja és lényege 
és egyben végcélja. Előtte, jelenti ki, senki nem vitte véghez ezt a fel-
adatot, és, tegyük hozzá, utána sem. Ez ugyanis rendkívüli terhet rak 
a szerző vállára. A legfőbb nehézséget valószínűleg nem az jelenthette, 
hogy a muszikéről szóló tudásegyüttes a császárkorra sokrétű és szer-
teágazó volt, és így nagyon különböző területeken felmerült alap-
kérdésekre adott válaszokat és teóriákat kellett valamiféle logikus rend-
be szerkesztenie. És még csak nem is azzal, amire Boethius is utal, hogy 
a musziké — a püthagoreusok nyomán — a létezők számokban meg-
nyilvánuló esszenciájával is összefügg, és — Platón, Arisztotelész, az 
újplatonikusok nyomán — a lélek mibenlétével és működésével, va-
lamint a polisztársadalom rendjével és a neveléstudománnyal is. 

Amit a püthagoreusok „felfedeznek”, és ami szellemtörténetileg 
felkavaró hatású lehetett: a Szépség, például két hang különös egy-
becsengése, racionalizálható. Az oktáv konszonancia a 2:1, a kvint 
a 3:2, a kvart a 4:3. (Fontos distinkció: a püthagoreusok nem azt mond-
ják, hogy például az oktávnak a 2:1 arány felel meg, hanem hogy az 
oktáv a 2:1, vagyis számokkal artikulált ontológiai állítást tesznek 
a hangközökről.) Ezekkel a számarány-hangközökkel ettől kezdve 
műveleteket lehet végezni, az így előálló új hangközöknek is ki le-
het számítani a számait. Vagyis a püthagoreusok valójában nem ze-
nei hangrendszerekben funkcionáló hangközöket vizsgáltak. Az ered-
ményeikből kifejlődő zenematematika azonban többé nem volt 
függetleníthető a gyakorlati muszikétól. A püthagoreusok sok nagy-
szerű eredmény mellett azt is bebizonyítják, hogy az oktávot nem 
lehet megfelezni. Egyszerűen mert nem adható meg egész számok 
arányával. Ez viszont a gyakorlati zenész számára „vállalhatatlan” 
volt. Arisztoxenosz válasza forradalmi — és triviális. A Kr. e. 4. szá-
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zadi muzsikus-családból származó Arisztotelész-tanítvány alkotja 
meg a „tisztán zenei” zeneelmélet, amely a hangközöket, kapcso-
lódásaikat, különbségeiket, változásaikat és ezek zenében érvényesülő 
funkcióit kutatja és foglalja koherens rendszerbe. A ránk maradt ze-
neelméleti művének három könyvében (vitatott, hogy egy vagy két 
különböző traktátushoz tartozott-e a három könyv) egyáltalán 
nem is említi a hangközök számarányait. A zenei hangközt lineári-
san (geometriailag) ábrázoló elképzelés szerint ugyanis magától ér-
tődő, hogy tetszőleges zenei intervallum megfelezhető. 

Egy mindent átfogni kívánó értekezésnek mindkettőt, a pütha-
goreus és az arisztoxenoszi hangköz-elméletet is tárgyalnia kell. Aho-
gyan ki kell térnie a gyakorlatból megszülető elméleti kérdésekre is. 
A zenét tárgyaló szövegek a Mediterráneum gazdag musziké-kul-
túráira, illetve ezek egymásra hatásaira is reflektáltak. A muszikéról 
való gondolkodást alapvetően határozta meg a személyes részvételen 
alapuló közösen átélt rituális performansz-élményekben megnyil-
vánuló vallási és társadalmi tapasztalat. A musziké a görög kultú rá -
ban összművészetként születik meg: nyilvános előadásokon átélhető 
szöveg, ének, hangszer és tánc együttese. Lényegében nincs forrásunk 
arról, hogy a Kr. e. 5. századot megelőzően létezett volna szöveg nél-
küli hangszeres vagy szöveg nélkül énekelt musziké. 

Aki tehát azt a célt tűzte ki maga elé, hogy a múzsai művészet-
ről szóló tudás összességét gyűjti össze és rendszerezi, annak egy-
ségbe kellett foglalnia ezt a szerteágazó sokféleséget. A modern re-
cepcióban némileg árnyékban maradt Ariszteidész oldotta meg 
egyedül ezt a feladatot — nagyrészt sikerrel. Művében a koncepció 
logikája és a kivitelezés merészsége találkozik. Arra jön rá, hogy a 
tematikus tagolás hierarchikus struktúrájához mint rendező elvhez 
nem-lineáris és nem-folytonos témakifejtési stratégiát illeszt. 

Boethiust is vonzották a monumentális vállalkozások. Szándékában 
állt latinra fordítani a teljes Platón- és Arisztotelész-korpuszt: „És ami-
kor a végére értem, írja, nem fogok visszariadni attól, hogy Platón 
és Arisztotelész nézeteit valamiképpen visszatereljem az egyetértésre, 
és hogy megmutassam: a filozófia legtöbb kérdésében nem hogy nem 
értenek egyet, mint ahogy legtöbben vélik, hanem egyenesen egy vé-
leményen vannak” (Kommentár a Hermeneutika második könyvéhez 2, 
79, 9–80,9). A De institutione musica koncepciójának eltervezésekor 
talán éppen Ariszteidész lebeghetett a szeme előtt, hogy esetleg ösz-
szefoglal mindent, amit a görögök gondoltak a muszikéról, és hogy 
az ehhez vezető út lehet az „egész” musica felosztása. A sors szeszélye 
folytán azonban a latin nyelvű középkori keresztény zeneelméleti 
hagyomány alapművéből kimaradt a görögök tisztán zenei zeneel-
mélete (Arisztoxenosz), és, ami még inkább zavarba ejtő, kimaradt 
a musica divina. A De institutione musica ránk maradt szövege Istent 
egyetlen egyszer sem említi. 

Mindaddig, amíg a tudós szerzetesek arab és bizánci közvetítés-
sel hozzá nem fértek a görög szövegek latin fordításaihoz, Boethius 
műve volt az első és a legfontosabb minta és kútfő szinte minden ze-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A musziké mint 
összművészet

416



nei értekezés szerzője számára. Mivel a téma bővebb kifejtése itt nem 
lehetséges, elégedjünk meg egy illusztrációval. Ha a latin nyelvű ze-
neelméleti munkák szöveges adatbázisát10 példának okáért a 9–11. 
századra szűkítjük, az így kapott korpusz 92 értekezést tartalmaz. 
Ezek közül 35 mű név szerint is hivatkozik Boethiusra, de a Boe thi-
us-hatás szinte mindegyiken érezhető. Ugyanakkor Platón nevét 
ugyanebben a szövegkorpuszban mindössze hét traktátus említi: há-
rom Boethiusra hivatkozva, kettő a De institutione Bevezetőjének egy-
egy Platónt megemlítő mondatát „idézi” (a lélekről, illetve a hang-
nemek nevelésben betöltött szerepéről). További kettő egy 
püthagoreus hangköz görög nevét (leimma) megadva hivatkozik Pla-
tónra, holott ez a Platón-szövegekben nem fordul elő. De mivel a nagy 
tekintélyű Boethius azt írta, hogy „a régiek (ti. görögök) ezt a hang-
közt limmának nevezték” (2, 27), így a két középkori szerző a „ré-
gieket” bátran kicseréli Platón nevére.11 

A Karoling udvarból kiindulva a kora középkori kolostorokban 
a tudós szerzetesek sorra írják a zeneelméleti, vagyis az antik latin 
nyelvű hagyomány alapján matematikai szemléletű zeneelméleti trak-
tátusaikat, és jó ideig nem tesznek fel elméleti kérdéseket arról a mu-
sicáról, amelyet a nap mint nap pontosan szabályozott rend szerin-
ti éneklésben művelnek és átélnek. A „boethiusi hiány” jellemző 
(ironikus?) tünete, hogy a számunkra ismert első tudós szerzetes, aki 
elméleti alapot kíván adni a gregorián énekkultúrának, úgy he-
lyezkedik szembe Boethius püthagoreus megközelítésével, hogy idéz 
tőle, de mintha nem venné észre, hogy amit idéz, az Boethiusnál ép-
pen a válasz a zene irracionalitásának legszebb és felkavaró kérdésére. 
A többszólamú éneklés szabályait elsőként leíró értekezés, a Musica 
Enchiriadis (9. század vége) szerzője tárgyalja a tetrachordokba ren-
dezett modusokat, hangközszerkezetüket (számarányok nélkül!) és 
a hangközökben megragadható „jellegüket”. A mű végén egyszer csak 
mintha valami mélyről fakadó érzelem hangja szólalna meg. Hogy 
az egyes hangok miért képesek édes hangzást adva keveredni egy-
mással, mások miért nem, az a legrejtettebbekben lakozó mélyebb is-
teni értelemre tartozik. (De hiszen Boethius választ adott erre?!) Majd 
miután elmondja, hogy tudomása van a régieknek a hangmagassá-
gok és az emberi természetek kapcsolatairól szóló elméleteiről, és hogy 
ezek a számokkal is összefüggnek, végül Boethius szavait kölcsön véve, 
de a nevét nem említve, kijelenti éppen az ellenkezőjét annak, amit 
Boethius. „De hogy a zenének mi módon lehet oly nagy közössége és 
társassága a lelkünkkel, azt, még ha tudjuk is, hogy mi magunk is ennek 
hasonlatosságára vagyunk megalkotva, mégsem vagyunk képesek vilá-
gosan megmagyarázni” (a kiemelt félmondat idézet Boethiustól, lásd 
feljebb). Hogy aztán az utolsó mondatban végre először meg is nevezze 
a zeneelméleti tudás „forrását”: „A zene elméletének sok csodáját a 
legkiválóbb szerző Boethius tárta fel mindent szabatosan alátámasztva 
a számok okításával.” Az értekezést hitelesíteni hivatott pecsét mint-
ha önmaga ellen fordulna. Talán nem is véletlenül.

10Thesaurus Musicarum 
Latinarum, 

https://chmtl.indiana.edu/ 
tml/. Bizonyítható, hogy a 

De institutione musica 
jelen volt a Karoling 

udvari kultúrában, innen 
terjedt szét Európa 

minden részébe, ahol 
egyházi oktatás volt, 
a szerzetesek tanul -

mányozták, másolták, ma 
is 150 kézirata ismert, 6 
középkori kommentárról 

tudunk. A humanizmus 
korában is alapműnek 

számított. 
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