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Heller Ágnes filozófusnak1

Intonatio - prooimion

Sokan  hitetlenkednek,  lehet-e  bármi  köze  is,  a  művészetnek  bármi,  „rajta  kívül  álló” 

dologhoz, vagy jelenséghez? A művészetnek nem csupán az anyagi világhoz van köze, hanem még 

a társadalmi valósághoz is. Fiatal koromban egyenesen szidott néhány tanárom, hogyan gondolom, 

hogy a fenyőtoboznak (spirál,   aranymetszés-a dúr szext-akkord szerkezete, stb.) van köze egy 

Bach-fúgához? Kmeczkó Szilárd barátommal ültünk a valamikori Tóthfalusi Kollégium (korábbi 

Kossuth Egyetem kollégiuma) folyosójának hideg radiátorán, megbeszélni a világ dolgait. Váltig 

állítottam, hogy a Planck-állandónak igen is köze van a zenéhez.2 Ő, mint kémia-fizika szakos 

hallgató,  erősen  kételkedett  egy  zenészhallgató  megérzéseiben.  A  világ  törvényei  pedig  nem 

diszkurzívak, nem feltétlenül verbálisan megjeleníthetőek, erre bizonyíték maga a művészet, mikor 

a zseni „öntudatlanul” olyan törvényekkel operál, amik a világban meghatározóak.

1 Eredeti cikk 1994, majd bővített-javított formája 1998. Kossuth Lajos Tudomány egyetem, Filozófia Intézet (lásd 
könyvtári letét)
2 Planck állandó: ħ = 6,6 10-34 Js [Joule-secundum]). Az ún. egész-számú (harmonikális) “adagokban” áramló energia 
és a hangok analógiája – részben munkásságom nyomán – ma már adott. Vö.: hang = tér/idő méret (tartomány), a 
felhangsor ún. λ– (lambda) MÁTRIXa: Felhangok: felül; 1/1, 2/1, 3/1… 8/1. Alul: 1/8, 2/8, 3/8…8/8 értékek, bal oldalon 
pedig: 1/1, ½, 1/3…1/8, job oldalt: 8/1, 8/2, 8/3… A középátlón (alaphangok!) egység-értékek találhatóak (1/1, 2/2, 
3/3…8/8). Az egymás után következő felhangok sorozatában, n sorszám esetén, a hangközök sorozata: 10·n -1/n
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Modulatio

A klasszikus  görög stílus,  vagy épp a  gótikus  építészet  és  a  „gótikus”  gondolkodás,  a 

skolasztika,  és  maga  a  gótikus  művészet  egy  tőről  fakad.  Persze  bornírtság  azt  gondolni,  a 

művészet  is  fejlődik.  A  m ű v é s z e t  n e m  f e j l ő d i k ,  c s u p á n  v á l t o z i k .  Egyelőre  a 

társadalmi  fejlődés  fogalmát  is  bátran  tagadhatjuk,  amíg  ember  embernek  a  farkasa  és  a 

technológiai fejlődés ellenére milliók éheznek, persze ez már nem az esztétika tárgya. A művészet 

a lét sűrítménye, s a freudi téveszme, s ennek terjedése ellenére a művészet csak részben lélektani 

jellegű  (in:  Die  Zukunft einer  Illusion,  1927,  Egy  illúzió  jövője),  s  mint  sűrítmény;  tényleges  

m i k r o k o z m o s z , a társadalmiságtól és az emberi kultúrától  inseparabilitier (elválaszthatatlan) 

fogalom. A freudi koncepció mindenben csak az „emberállat” lelki mechanizmusait látta, így: a 

vallás-művészet-filozófia  is  csupán  az  elfojtott  érzelmek,  szükségletek,  vágyak  neurotikus  és 

társadalmi méretű konfliktusok képződményei. Ezek szerint a művészet sajátos mikrokozmosza, 

ami  soha  nem független  a  makrokozmikus  környezettől  (essentia,  sűrítmény,  lényegi  kivonat) 

csupán sublimatio, azaz, a ki nem élt vágyak és ösztönimpulzusok pótkielégülése, átszellemítése. 

Mivel a világ lényege a kölcsönhatás, minden valós összefüggésben van mindennel, így a korszerű 

esztétika nem is lehet más, mint határtudomány. Ha egy tudós tudományos kompetencia köre nem 

pszichológiai célokat szolgál, s nem elefántcsont-torony, akkor az esztétika bizony határtudomány.
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Doppelfraziert

Az esztétika  minden  olyannal  határos,  amivel  maga  az  ember,  az  ember  művészete  is 

határos.  Így  a  részlet  és  a  részletből  újólag  megkapható  egész,  a  relatív  egészként  működő 

egységek dinamikája maga a fejlődés, ez életszerű. Az esztétika nem lehet csak a vers a zene és a 

képzőművészet filozófiai szaktudománya.  Azért  h a t á r t u d o m á n y , mert mindennel határos 

lehet,  amivel csak az ember  (és művészete) kapcsolatban áll.  Az elválasztottság fikció,  illúzió, 

vagy csak munkahipotézis, maga a világ KAPCSOLATHÁLÓ, együtt-levés és szüntelen kölcsönhatások 

által létezik.

Definitio et expositio

A re-kurzió a matematikából vett fogalom. Újra-futást (futtatást), matematikai értelemben: 

ÖNHASONLÓságot  jelent.  Azaz  egy  folyamat  (program)  újraindulását,  akár  ugyan  úgy,  (végtelen 

kánon) akár módosult (transzponált) alakban (pl. permutációs fúga, rákkánon). A rekurzió lehet 

folyamat, állapot, alakzat; lényege szerint: a részletben benne van az egész, vagy egy részletből –

műveletek által – visszanyerhető az egész, vagy legalábbis közelítőleg az egész, kiinduló alakzat. 

A  rekurzió  természetéből  adódóan  inkább  m ű v e l e t ,  egyfajta  dinamika,  algoritmus  (eljárási 

sorrend),  amikor  egy halmaz,  függvény kiindulásából kiindulva ismét magához a függvényhez, 

halmazhoz jutok el. 

A természet maga ismer ilyeneket, részletekből, töredékekből (fractus, dēfractus = töret, töredék, 

eltörés, szilánk) a szőlőfürt, a karfiol a saláta, a káposzta, a tó partvonalának szabálytalansága, a 

faágak, vérerek, a patakok, folyók elágazásai tetszőleges nagyításban is önmaguk alakját adják. 

Tehát a töredékből (műszóval: a fraktálból) újraéled az egész.

A fraktalitás  a  természet  alapvető  tulajdonsága,  mégis,  csak  a  szaktudományok  keretei 

között vizsgálandó jelenségnek tartják. Az élet már genetikai szinten is fraktálszerű, még akkor is, 

ha matematikailag e jelenségek nem rekurzívak, csupán ún. kvázi-rekurzív jelenségek. Sokszor az 

a végtelenségig folytathatom a részletek nagyítását,  és/vagy transzpozícióját,  elforgatását,  zenei 

műszóval:  a variációkat, műveleteket,  egy idő (lépték, intervallum, műveleti mennyiség) után a 

kiinduló alakzathoz, de legalábbis ahhoz hasonló, ismét műszóval élve: ÖNHASONLÓ alakzatig fogok 

kapni (szonáta reexpozíciós fázisa, fúgák újra-téma szakaszai, tükör, rák, tükörrák kánonok). Több 

esetben a végtelenségig folytathatom az egyes részletek kinagyítását (Mandelbrot, Júlia halmazok), 

egy  idő  után  mindenképp  az  eredeti,  tehát  önhasonló  (rekurzív)  alakzathoz  fogok  eljutni.  A 

Mandelbrot halmaz egy vége nincs, mégis, önhasonlóságába zárt univerzum:
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1.ábra. Mandelbrot-fraktál. Az egyre növekvő nagyítás során a fraktál-alakzat végtelenül folytatódik, magát 

újrateremtve.

Munkám címe kicsit félrevezető, hiszen nem igazán maga a zene rekurzív, hanem a világ. 

Ám  mivel  a  világ  kifejezetten  zenei  szerkezetű3 nem  erőltetett,  ha  tanulmányom  tárgyaként 

beszélek a zenei elemek rekurzivitásáról is. A világ egyfajta zenei modellezése igenis visszaadja az 

Univerzum  önhasonlóságát,  a  világ  fraktál  szerűségét  engedi  látni.  Az  anyagi  világ  nagyobb 

léptékben önhasonló, ugyanolyan, mint másutt, fekete lyukakkal, csillagokkal, por és gázködökkel, 

törvényei mindenhol azonosak, ezt a fizikusok úgy mondják, az univerzum izotróp. Persze, nem 

minden  léptékben  igaz,  de  átlagosan,  és  kellően  nagy léptékben  nézve,  az  univerzum minden 

irányban ön-hasonló, legyen ott fekete lyuk, vagy barna törpecsillag, vagy ritkás gázköd, avagy 

„semmi” (≈5 atom [-mag] per köbméter). 

Már egyetlen hang is rekurzió, olyan, mint az anyagi parányok rezgése. Az elektron, proton 

illetve, minden a világon mozog, rezeg. A rezgés is természeti alapjelenség, az elektron, proton 

rezgése a fizikában a „csillapítatlan harmonikus oszcilláció” nevet kapta. 

A zenei rezgés (pl. fuvola, hegedű) is ilyen, még a zongora esetében is, bár itt csillapodó és 

fokozatosan elhalkuló  (csillapodó)  regésről van szó.  A rezgés,  az oszcilláció  ki  és visszatérés, 

vagy, mint örvénylő mozgás, ami mindig önmaga örvényszerűségét generálja, tehát önhasonló. Bár 

részleteiben  (alapállapot,  kitérés)  nem  tűnik  annak.  A  harmonikus  (egész  számokkal  ún. 

harmonikális  törvények]  és azok harmonikus többszöröseivel összefüggő) mozgás (rezgés) már 

önmagában  egy  rekurzív,  önhasonló  (fraktál)  jelenség.  Az  amplitúdó  (kitérés,  hangerő)  a 

frekvencia  (gyakoriság,  rezgésszám,  hangmagasság  és  energia),  sőt,  a  hang  felhangjai 

(részrezgései, aliquot), hullámhossz és terjedési tulajdonságok egymással mind összefüggnek.

A  tágabb  értelemben  vett  önhasonlóságot  és  e g y m á s b ó l  k ö v e t k e z é s t ,  valamint 

egymással  való összefüggést Luis Borges így mondta;  szarvast mondai annyi,  mint  legelőt [is] 

3 Lásd még: Dunkel: HOGYAN TEREMT ISTEN A ZENÉBŐL VILÁGOT? A zene metaelmélete (kilábalás a zeneesztétikából). 
METAELMÉLET, METAFILOZÓFIA, Metaelméleti könyvek, Stratégiakutató Intézet kiadása, Bp.2005
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mondani, ahol a szarvas él és táplálkozik, de legelőt mondani annyit is jelent, mint felhőt, esőt és 

eget [is] mondani, ami annyit is jelent, csillagos eget mondani, ahonnan a föld származik és életet 

teremtett…

A  világ  a  semmiből  keletkezik  (creatio  ex  nihilo)  –  vagy,  ami  a  nyugati  kultúrában 

szocializálódott  agyunknak  még  kellemetlenebbül  felfoghatatlanabb  –  a  világ  mindig  is  volt. 

Valamint,  állandóan  keletkezik.  Mi  ahhoz  szoktunk,  hogy  valami  valamiből  keletkezik, 

időszemléletünk lineáris, jóllehet, ma már a keleti filozófiák cirkuláris idő és változás szemléletété 

a  modern  tudományok  megerősítik.  A világ  tehát  ma sincs  „készen”,  az  egyes  részei  hatással 

vannak  más  részeire,  a  részek  kommunikációja  új  világrészt  generálhat.  Az  univerzum  a 

folyamatos keletkezés állapotában van a kvantumóceán (Dirac tenger, prána-óceán [energia; csí, khí], 

az üresség [súnyatá]) végtelen energiája révén. Világunk – szélesebb értelemben véve – fraktál világ, a 

töredékekből  újra  szerveződnek  a  nagyobb  egészek,  melyekben  a  töredékek  megőrizve-

meghaladva élnek tovább, persze így nincs is értelme a kicsiről és a nagyról beszélni, csupán a 

s z e r v e z ő d é s i  s z i n t e k  k o m p l e x i t á s á ról. 

Univerzumunk  egyébként  olyan  nagy  periódus-hosszakat  is  magában  foglal  (vö. 

Upanisádok,  Ríg-véda)  melyek  periódus  voltát  emberi  mértékkel  igen  nehéz  felfedezni,  ezért 

egyedi  folyamatnak  vagy  káosznak  tűnhetnek  e  kozmikus  ciklusok  történései.  Az  olyan 

részecskék,  mint  amilyenek  a  protonok,  elektronok,  fotonok,  stb.  folytonos  rezgést  végeznek. 

Egyfajta,  csak  rájuk  jellemző  energiával  bírnak.  Az  atommag  egy  szuperponált  (egymásra 

helyeződő)  hullámhosszban  egyesíti  az  elektronok  és  a  protonok  hullámhosszait,  a  felhangok 

(részrezgések) egy alaphangban egyesülnek (summatio).  Az energia csökkentése vagy növelése 

(~600 MeV elektronvolt  felett)  már  más minőséget  eredményez:  az  atommag egyéb  alkotókra 

robban szét. Az anyag minden építőköve más-más és rá jellemző energiatartományban az, amitől 

épp az, ami. Ezt a körülhatároltságot nevezi az arisztotelészi filozófia p e r a s z -nak. 

A létezőknek adott,  rögzített – de legalábbis egy zónán belül vibráló-ingadozó – helyük 

van, amiről a fizikai állandók tanúskodnak; a világ hangolt, minden alapvető létező egy zongora 

(hárfa) húrja, minden húr egy rezgési világ, egy vibrációs tartomány, egy energiaszint, egy sajátos 

minőség.  (Vö.:  Bielavski:  Zónaelmélet,  Mersenne:  Harmonia  Universelle,  Boethius:  Musica 

mundana – musica humana elmélet.)
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2. ábra: Harmonia mundi. Az ábra a világ rendjét, a Harmonia Mundit ábrázolja. A bolygók [egymáshoz mért és húrarányban 

kifejezett] pályái, a keringési idők és a pályasíkok matematikai: tehát zenei arányban is állnak egymással. (Pl. 1:2 -höz 1:5 –höz, 

stb.) A világegyetem rezgésekből épül fel, de a többi világ, a ’túlvilág’, a túli világok, azaz a miénktől eltérő rezgésű világrészek 

nem láthatók (nem érzékelhetők/mérhetők) számunkra, mert mi túl alacsony rezgésű világszeletben lakunk. A Harmonia Mundi 

szemléletében a kulcsszó az arány, a viszony, azaz a r a t i o . Minden, ami valami máshoz viszonyul, egyben valamilyen arányban 

áll, viszonyban, minőségben áll azzal a másikkal. A rezgés igaz a quantum-valóságra, de a rezgés, mint: ritmus kiadta működési 

minta, ma univerzális jelentőségűnek imponál.

A rész és egész viszonya a felső és az alsó ábrán is világosan látszik; önmagában minden 

létező  sajátos  is,  és  az  egészbe  ágyazott  is.  Mindenik  különös,  egyedi,  de  csoportban  zónát, 

kapcsolathálót adnak. Pl.  a bozonok4 nem szeretnek túl  közel menni egymáshoz,  mint ahogy a 

kisterc  távolságban  kezdődik  a  hangok  súrlódása  is  (disszonanciák-interferenciák).  Különös 

feltételekkor  (erős  lehűtés  után,  pl.  a  Bose-Einstein  kondenzációban)  az egymást  nem kedvelő 

anyagi részecskék mégis összeolvadnak (Cooper párok, elektron folyadék), ilyenek a hangfüzérek 

(cluster) a (pentaton, 5º [ötfokú]) akkord, vagy, pl. Liszt 12 fokú „anya” –akkordja. 

4 Egész számú spínnel (forgással) rendelkező részecskék, az alapvető erők (elektro-gyenge –Fich és Croin- [barionok 
{protonok,  neutronok}  bomlása,  ß-bomlás],  mágneses,  elektromágneses  és  gravitációs)  hordozói,  vö.:  mezonok, 
fermionok. 
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3. ábra. Áramlatban szigetként (állóhullám) tovafutó csepp, melynek felületén szintén apró állóhullámok és fodrozódások (rezgés!) 

vannak. Lásd meg olvasóm: a kicsi és a nagy ugyan az (a nagyban benne van a ’kicsi’, a kicsiben immanens módon ott a ’nagy’ 

lehetősége)

Az előbbiek arra világítanak rá, hogy minden szerveződési szint relatív lehet, és adott szerveződési 

szintek  m á s  s z e r v e z ő d é s i  s z i n t e k k e l  i s  együttműködhetnek.  Már  5º  akkord  felett  a 

hangok nem hangok, hangzatok, így önállóságukat vesztett csoportalkotókká válnak, a hang-perasz 

hangzat-perasszá  válik;  szervezettségi  szintváltozásról  beszélünk.  Ez  jelenség  az  ún.  f e s tő i  

z enében (Debussy,  Ravel)  tendenciaszerűen jelenik  meg.  A hangokból  (1)  épülő dallam és  a 

(tonális [hangnemi] funkciót kiadó) hangzat (2), mint sajátos szerveződés megszűnik, hangszínek és 

hangtömbök  (3)  lesznek  az  új  szerveződési  szintek  (színfoltokkal  való  festés,  -  zenei 

impresszionizmus). 

A létezők sűrűségsávokban is értelmezhetők (denziták), mind a maguk egyedi és relatív 

külön-össégükben  [sic!],  mind  más  szerveződési  szinthez  tartozván.  Ahogy a  Pauli-elv  kizárja, 

hogy egy atommagon belüli részecskék ugyanazon energiával rendelkezzenek, a zenei rezgések is 

elkülönültek,  diszkrétek,  ún.  zónákban  helyezkednek  el.  Egy  hangot  hallhatok  alacsonynak, 

magasabbnak, de egy idő után már aisz hangnak, azaz már más zónához (rendszerhez tartozónak) 

fogom érzékelni. Így az egyes hangok egyaránt hordoznak esztétikai jelentést, de hangrendszerek 

is,  akár  több hangrendszer  együttvéve  is  (pl.  Palesztrina:  polimodális  kromaticizmus,  Lisztnél, 

Bartóknál: politonalitás).

Atomi,  szubatomi  (atommag  alatti,  az  atommagot  alkotó)  részecskék  sajátos  vibrációt 

(rezgéseket)  végeznek;  az  anyagi  építőkövek  sem  létezhetnek  mozgás  nélkül  (harmonikus 

oszcillátorok). Rezgés nélkül nincs anyagi hordozó5, az ún. zérusponti energia (0 K [Kelvin], vagy

5 A RÉSZECSKE karakterét egy sajátos rezgő-forgó és másokkal kölcsönható MINTA adja. A HATÁS pedig = TOVATERJEDÉS. A részecskék 
hullámmintájáról a fizika Luis de Broglie herceg óta tud (a [lambda hullámhossz]  λ= h/p, ahol  h a Planck-állandó, a minimális 
energiasugárzás hatáskvantuma [h= 6,6 10-34 Js {Joule-szekundum}], per a p lendülettel [ami a m tömegű részecske és a v frekvencia 
szorzata:  p=m·v]).  A testek  a  hullámtermészettel  (energiával)  érnek  ’egymásba’,  hogy  ezt  a  világot  egyáltalán,  mint  világot 
(szövedéket, ÖSSZEFÜGGÉSRENDSZERt, kölcsönhatások hálóját) kialakíthassák.
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 – 273,15 °C) határértéke alatt  nincs lét,  vagy az ember számára nem nyilvánul meg. A rezgő 

oszcillátor  E  energiája  (zérusponti  energia)  E ≤ h2 ω2/2  –nál  nem lehet  kisebb.  A heisenbergi 

határozatlansági reláció megtiltja, hogy egy részecske helyét és impulzusát (energiáját) egyszerre, 

valamint  tetszőleges  pontossággal ismerjük meg.  Ugyanakkor  nem lehet  zéró egyik  érték sem, 

tehát az energia mintegy  rekurzálja önmagát, az energia az Univerzum  konstituense. Ez nem a 

megmaradási  törvény,  melyek  csak  zárt  rendszerben  igazak  (energia-  és  anyag-megmaradási 

törvények). 

Az ún. kvantumfluktuáció azt jelenti, nincs energia-gödör, vagy abszolút vákuum, a semmi, 

az  űr6 ingadozik,  energiapotenciálok  és  valószínűségek,  energia  és  anyagi  tendenciák  finoman 

ingadoznak  benne.  Az  energia  nem  folyamatosan  növekvő  mennyiség,  zónákban,  adagokban 

(kvantum, a latin: quantum,= mennyiség) terjed, ezt nevezik kvantáltságnak. Mint a hangok. Egy 

energia (mennyiség)   egy hang (minta)   egy szerveződési egység. A részecskékhez rendelt 

energia-kvantumokat  az  n szimbólum jelöli,  n  =  1,2,3,  […] egész  számok  (vö.:  harmonikális 

törvények!). Az energia „nem jön valahonnan”, hanem maga az Univerzum energia, egyszerűen 

Van. Univerzális kvantorral is (∀) és egzisztenciális (∃) kvantorral is jellemezhető7. 

Ezzel semmi újat nem mondtam, a zenei világmodell alapja a hang/ rezgés/ energia, a kvantáltság, 

(minőség,  perasz) – no és a rekurzivitás. A fizikában a részecske állapotait leíró ún. Schrödinger 

egyenlet, a de Broglie hullám összefüggés egyfajta húrmodellt ad a részecskék leírására. Ám ennek 

van előképe mind (1) Pythagórásznál, mind (2) Platónnál, mind az ún. (3) atomista filozófiáknál 

(Demokritosz). Mind (4) Arkhimédésznél, ahol a víz az „őselem” (’`αρχαí, arkhai), értsd: a Víz  

t í pus ú  r e z gés i  t e r j edés  ⊚  (és nem a puszta  víz)  a meghatározó  (szemben az ún.  tűz 

típusú  rezgési terjedéssel).És  mind  a  középkori  zenei  világmodell (Boēthius,  Isodorus, 

Bonaventura,  Cassiodorus –újplatonitsa  keresztény esztétika)  esetében.  – Nihil  nuovi sub sole? 

Nincs új a Nap alatt? 

Sokan vádoltak azzal, hogy összefüggést látok, vagy találok meg ott, ahol nincs. Inkább 

arról  van  szó,  hogy  (a  túlzott,  indokolatlan  szerepelvárások  és  csoportnyomás  során  kialakult 

konformizmus miatt)  sokan szeretnek szűk körben mozogni.  Meg nem olvasnak sokan: a világ 

zenei modellje igen régi koncepció, az igaz, a modern felfedezések segítik ezt újra igazolni, és új 

megvilágításba helyezni.  A kreativitás lényege szerint  analogikus,  nem egyszerűen az új  dolog 

meg- illetve kitalálása (invenietív és ún. teremtő kreativitás - az alkotáslélektani elnevezés szerint) 

hanem  a  dolgok/  jelenségek/  törvényszerűségek  KÖZÖTTI KAPCSOLAT megtalálása  is  az.  A 

6 Úgy tűnik a világegyetem korai felfúvódását épp az a hatalmas energia okozta, ami maga a vákuum, ekkor még nem érvényesült a 
gravitáció – a világegyetem ultra korai szakaszában (10-36 mp) a térnek feszültsége volt, a nyomás negatív lehetett, lásd: Alan 
Guth, Alekszej Sztarobinszk
7 ∀ minden létező bír energiával, és ∃ van olyan energiával bíró létező…
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gondolkodás  nem  egy  szálon  fut  (konvergencia),  hanem  számos  útvonalat  képes  bejárni  (ún. 

divergens gondolkodás, és a tekintély sugallta sematizmus visszautasítása).

Comissura, interconnectio8

Ezért  oly  szomorú,  hogy  néhai  esztétikatanárom  kreativitásomat  is,  önbizalmamat  is 

rombolván, erősen gúnyolódott, mikor egyik dolgozatomban a zene[iség] és az elektron kapcsolatát 

vizsgáltam.  Ahelyett,  hogy  egy  művészeti  főiskolán  mindenképp  üdvözlendő  kreativitást 

gondozott volna, egyenesen pusztította azt. Igaz, nem azért volt tanárunk, mert csellózni tudott, 

hisz nem, nem azért tanított,  mert értett  volna akár a marxista esztétikához, nem, ezekhez nem 

értett. Viszont… kiváló pártkáder volt…

Amit ezen oldalakon vázoltam, azok nemcsak tények, hanem az  analogikus gondolkodás 

termékei is, ugyanazt a jelenséget más-más rendszerben meglátni. Ez afféle intellektuális Lorentz-

transzformáció, azaz egyik „koordináta-rendszerből” ugrunk a másikba, egy inercia (viszonyítási, 

vonatkoztatási)  rendszerből  egy  másikba  megyünk,  hogy  meglássuk  a  dolgok  közötti 

ö s s z e f ü g g é s eket, vagy többet, UNIVERZÁLISnak imponáló törvényeket. A részecskéket ma már a 

SZUPERHÚRELMÉLET modelljeiként  (az  atommagnál  mintegy  1020 -szor  kisebb,  rezgő  húrok,  ám, 

mindezt  10  dimenzióban  kell  elképzelni)  próbálják  leírni.  Ez  már  kicsit  távolabb  áll  a 

r é s z e c s k é k e t  á l l ó h u l l á m ként  (vagy  épp  rezgő  membránként)  modellező,  a  részecskét 

(hangot!)  állóhullámként  (csomópont  = a kitérés  [amplitúdó] zérus) leíró de Broglie-Schrödinger 

részecske leírás. 

A részecske a téridő „zavara”, egy-egy örvény a sima téridőben, vagy ha úgy tetszik az 

ürességben (súnyatá). Rezgő energiaörvények, események alkotják a megnyilvánult (anyagi) világ 

alapját. A VILÁG „ESEMÉNY”, együttműködés (kölcsönhatások végtelen láncolata), ezért nem találni 

benne  állandót.  Az anyagi  világ  illúziónak  tűnik  a  modern  kvantumfizika,  a  szuperhúrelmélet 

(lásd: S-mátrix) szemszögéből – és ez párhuzamban áll a buddhizmus állításával: a világ tudat, a 

világ leginkább álomszerű illúzió, a világ māya: NEM AZ, aminek tűnik. 

Az  energia  szétszóródik,  a  kölcsönhatások  is  energiát  szórnak  szét  a  környezetbe  (= 

dissipatio), terjed, elnyelődik, vagy épp továbbadódik. Ez a fajta terjedési jelenség a természetben 

mindenhol megtalálható, való igaz, „natura horror vacui”, a természet iszonyodik az ürességtől 

(miként mi is; az üresség [felületesen] a semmit jelenti az ember számára, így az a szorongás forrása 

is).  A  mozgás,  terjedés,  szaporodás,  sokszorozódás,  tehát  a  multiplikáció,  proliferáció  az  élet 

alapjelensége.  Úgy  tűnik,  az  Univerzum  életjelenségeket  mutat.  Minden  születik  benne,  él, 

növekedik,  majd  elhal;  minta,  a  minta  kibontása,  növekedés,  variált  ismétlődés,  lefűződés, 
8 Összekötés,  ereszték (asztalos szakma) skálával,  skálaszerű menettel  összekötni  két hangot,  sőt, két  tétel  közötti 
néhány akkordos csembaló improvizáció kötheti össze az adott tételeket. (Pl.. Bach III. Brandenburgisches Konzert) 
Inter + konnekció (lat.) összeköttetés-összekapcsolás
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termináció – mint a kristály, a vírus, vagy egy szerves élőlény (sejtszaporodás: S fázis, [a DNS {RNS}] 

anafázis, metafázis, profázis fejlődési szakaszok) esetében!

A zenei  evolúció  a  gaz dag  káos z bó l  veszi  kezdetét,  mígnem megtalálja  a  konkrét 

hangmagasságot,  majd  a  hangok  rendszerét.  A  hangoktól  azonban  a  nyugati  zenekultúra 

legalábbis, újra a zajos és spektrumok (fehér zaj kivágásai, rózsaszín és barna zajok9) felé vette 

útját. A természeti népek pentaton zenéje máig  meg nem fejtett rejtvény. Óriási változás a Nyugat 

zenéjében a hétfokúság (diatónia). D i á  t ó n o s z   = az [egész] hangokon [értsd: nagy szekundokon] át, 

azaz a mai  dó-re-mi-fá-szó-lá-ti-dó’, a nyolcadik hang az első oktávval magasabb ismétlődése, 

innen a 7 fok. E hétfokúság azonban már Palestrina előtt is egyre gyakrabban egészül ki az ún. 

diézisekkel, amik a ti-dó vezetőhangos kapcsolatot modellezik. Dór móduszban jól jön olykor a dó 

magas párja a di#, myxolíd móduszban a fá magas párja a fi#. Az eol módusz összhangzatos mollá 

alakulását  a szó magas  párja a szi# segítette  elő.  A fá – ti  disszonancia  (diabolus in musicae, 

-ördög[i] a zenében) kiküszöbölésére is, és a dúr hangsor hetedik fokának modálissá szervezésében 

segített a ti mély párja, a táь (lásd b -molle és b -kvadratum10).

E folyamatban megy tovább a jazz a maga ’piszkos’, adott hangnembe nem illő hangjaival, 

(blue notes), tovább tágítva a zenei kifejezés alapjául szolgáló hangkészletet, hangnemi (tonális) 

lehetőségeket. Az egész (nyugati) zenei evolúciója a zörejtől az újra a zörejig korszakig tart. Az 

orgánumok  (diaphonia)  oktáv  és  kvint,  kvart  párhuzamai,  majd  a  terc  használata,  majd  a  kis 

szeptimé, nos, ez a felhangsor hangjait (aliquot11) veszi fokozatosan birtokba, ez a sejtszerveződés 

folyamataival analóg. 

4. ábra,  a C hangra épülő felhangsor eleje:

           A nagy C hang a többi rész-hang, felhang összegződéseképpen áll elő, mint alaphang.

9 A  fehér  zaj  minden  frekvenciát  és  minden  hangerőt  tartalmaz.  Ebből  a  mindenből  lehet  kivágni  egyes  zörej, 
frekvencia spektrumokat.
10 A B rotundum (kerek) a mi lefelé módosított h hangunk, azaz: B. A hangkészlet bővüléseként létre jött b hang 
egyben kiküszöböli a h-f tritónuszt is, a régiek H hangja valaha B quadratum (szögletes) hangként volt írva, s a latin 
nyelvű zeneelméletben elnevezve –Micrologus de Musica, [diaphóniáról való tanítás] Arezzoi Guidó Tamás, 1025 (26?)
11 Adott hang csak látszatra „egy” hang, további, néhány (=aliquot) más, igen halk, magasabb hangrezgések ún. eredő 
(szummatív, összeadódó) rezgése. A FELHANG TÖRVÉNYE szerint először az alaphang, majd annak a második oktávja, még 
egy oktáv, majd a kvint, majd megint egy oktáv, majd az alaphang nagy terce, kvintje és kis szeptime, ismét oktávja 
stb. szólal meg.
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Ahogy  a  zene  lenyeli  (integrálja)  az  újabb  és  újabb  tökéletlen  konszonanciákat,  mint 

amilyen (a gótikában) a nagy majd a kifejezetten ambivalens kis terc, úgy nyeli le a sejt a belső 

alkotóivá lett sejt organellumokat, sejt-szervecskéket. Ilyenek, pl. a mitokondriális12 RNS, a sejt más 

endoszimbiontái, belső együtt-élői valaha lenyelt, de önálló entitások voltak. Az ember szervezete 

is teli van ilyenekkel, amik nélkül, pl. az emésztő baktériumok nélkül nem tudnánk létezni. 

A mikrokozmosz hasonlít  a makrokozmoszhoz,  (Hermes Trismegistos),  ám a tudomány 

elvette  az eszünket;  a nem indokoltan külön-álló területekre hasított  világunkban,  az önkényes 

rész-terekre szeletelésben elvágjuk az összefüggéseket. Talán nincs is kicsi, meg nagy, ezek igen 

relativisztikus fogalmak, egy egész galaxis van egy homokszemben.

A világ bármennyire  is  gazdag formákat  és működéseket  mutat,  ezek mögött  egyszerű, 

kevés  számú  és  univerzális  mechanizmus,  törvény,  arkhé13 húzódik  meg.  A  világ  egy-két 

alapötleten (inventio) és néhány alapvetőnek tűnő mechanizmuson alapul, de passzív építmény. Az 

ötletek  és  törvények  – úgy tűnik  – végtelen  variációt  engednek meg.  A fizikai  törvények  (pl. 

Boltzmann-,  vagy  Planck-állandó)  egy  másik  részterületen,  életszilánkban,  az  egysejtűtől  az 

emberig működik, de „álforgatott”, transzponált, módosított alakban.

A világ  ezért  moduláris  (modul  =  építő  kő,  alapegység),  azaz:  lego-szerű.  Pl.:  ◢◤◥◣ 

vagy;  ◌◍◎◑◒◐●◕◔ vagy;  ◧◩◪◨◫▥▤▦▩stb.  Néhány  alapelem,  ötlet  (téma,  atom, 

molekula,  sejt)  és  sokszámú  értelmes,  az  alaptémára  önhasonló  szimmetriát,  variációt 

(fejlesztések)  enged  meg.  A  lego-játék  darabkáiból,  a  fehérjéket  alkotó  molekulákból 

(cukorbázisok, Citozin, Guanin, Adenin, Timin [Uracil]14) egy egész élet felépíthető. A csempékből 

és parkettákból, egyszerűbben és általánosan: alapkövekből nagyszámú minta, szerkezet, működés 

konstruálható. Aki csempézett már fürdőszobát, parkettázott lakószobát, tudja, néhány elemmel a 

(1) transzformáció, elforgatás, (2) variáció, vetület nagyításával, kicsinyítésével sok-sok variáció 

hozható létre – a kevés számú alapelemekhez képest. 

A lényeg: ALAPELEMEK + MŰVELETEK → TRANSZFORMÁCIÓK, ÚJ STRUKTÚRÁK

Kulcsszavaink és fogalmaink az előbbiek alapján tehát:

rekurzió – önhasonlóság,

kapcsolatok hálózata, minden kölcsönösen hat mindennel,

fraktál, azaz töredékek, helyesebben kicsinyin részletek, 

12 Mítosz + chondra, az egysejtű szervezetek sejt-szervecskéje a sejtlégzés és az anyagcsere egyik helye.
13 Őselv, ám az ógörögben ennek –érdekes módon- csak többes száma létezik!
14 Vö.:  Lambdoma,  Ji-Csing  és  a  genetikai  variációk  (64)  összefüggését  és  a  zenei  hangközök  (1:2:4:8:16…64, 
valamint  az  anyagi  szerkezet  N=8  térkvantum)  mélyebb  összefüggéseit.  A  világ:  zenei!  R.Haase:  Harmonikale 
Synthese 1980 (?)
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részletekből újra épülő alakzatok – rekurzív működés és rekurzív matematika,

modularitás – a kicsi elemekből (fraktálok, molekulák, sejtek, motívumízek-motívumok) újra előálló alak, 

vagy működés, pl. Mandelbrot-halmaz

A  világ  egyszerűen  azért  zenei,  mert  a  zene:  rezgés,  és  az  U n i v e r z u m 

l e g a l a p v e t ő b b  m o z g á s a  i g e n i s  v i b r á c i ó s természetű (a részecskék,  mint  rezgő 

gömbök, membránok rettenetes feszességi erővel [ún. feltekeredési energiával] bíró szuper-kicsi húrok, 

hanem a  z e n e i  m ű v e l e t e k , mint ellenpont, téma vagy motívumfejlesztés, ismétlés, variált 

ismétlés, ellentéma, rondóforma, stb.).

A  világ  részei  (még  elvont  alakban  is)  hasonlítanak  egymásra,  mégpedig  majdnem  a 

szigorúan matematikai értelemben vett rekurziónak megfelelően, bár én ezt e szerény munkámban 

k i t á g í t o t t  f o g a l o m k é n t  értelmezem.  Az  egy-két  alapötleten,  alapelven-őselven  és 

működésen (princípiumok) alapuló világ olyan,  mint  a zenei  kánon, a fúga,  a ricercare (ejtsd: 

ricserkár, ol.), variáció, klasszikus szonátaforma, vagy egy alapbasszuson, alapharmónia meneten 

(őselv) alapuló formák hasonlatossága, passacaglia (ol.) chaconne (fr.), ground (ang.), recercada, 

ciacone  (ol.).  Ezek  a  táncból  stilizált  szigorú  formák  egy  alapbasszuson,  és/  vagy  ismétlődő 

harmóniameneten  alapulnak15.  Az  ismétlődő  részek,  a  variált  ismétléssel,  szimmetriával-eltolt 

szimmetriával,  egymásra  rímelő  formarészekkel  építkező  zenei  formák  „előképe”,  természeti 

mintája és elvont matematikai alapja (platóni ideák??) mind adott (BAR – forma  [AAB ] negatív 

BAR – forma [ABB], háromtagú dalforma (ABA), rondó (ABACADA), és… folytathatni lehet, ad 

infinitum.

     

15 A  legszebb  példa  talán  Johann  Pachelbell,  két  hegedűs  kánonja  egy  basszus  (cselló  szólam)  és  az  arra  épülő 
akkordmeneten (csembaló)
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5. ábra: keresztszemes hímzés pozitív ill. negatív mintái és elforgatásai, szekvenciái

Ismétlődőnek  tekinthetjük  a  forma  /funkció  /tartalmi  elemeket  (ütem,  motívum,  minta, 

faág, erezet, frekvencia [hangok!], sugárzás, elrendezés…) akkor is, ha az ismétlődő tagok más 

léptékűek, a nyújtott (augmentált16) vagy aprózott (diminuált) alak is rekurzivált (önhasonlított). 

Gyakran a formai rendhez, megszervezettséghez kötjük a periodicitást, azonban az út a rendből a 

káoszhoz gyakran az ún.  p e r i ó d u s d u p l á z o t t  (értelemszerűen: vagy épp periódusfelezett) 

alakzatokon keresztül vezet. 

A:  ti-ti ─ tá  már ilyen,  ♫ |, kicsi ház = ˘ ˘ 
─  rövid,  rövid  -  h o s s z ú .

Ilyen egy versrészlet, ilyen maga a már említett BAR forma.

A + B alakzatból  lesz A + B. B a B rész ismétlésével,  értsd: periódusduplázott  formai 

résszel  egy  újólag  előállt  forma.  Igen,  ez  bájosan  egyszerű,  mondhatni,  primitív,  de  a 

periódusduplázás már minőségi (arány = ritmus) ugrást jelent egy gyógyszermolekula esetében, 

ami  eddig  gyógyított,  most,  periódus-kettőzött  alakban  halálos  méreg.  Az  ionok  (elektromos 

erejének)  periódusduplázása  alapvető  változást  jelent;  az  elektronegativitás  növelése  rendkívül 

agresszív reakcióképességet (ún. affinitást17) eredményez. Az ún. transzpozíció gyakran elváltozó 

alakba helyezi  át a témát (alakot, működést,  alapelvet),  de a formarészek,  funkciók, témák stb. 

közötti viszony mégis: invariáns, azaz nem változik, az át – helyezéssel ellen-álló. 

Pedig maga a RITMUS (értsd egymáshoz mért arányosság) ARKHÉ, olyannyira, hogyha rossz az 

embereknél  az agyhullámuk, a szívük, vagy épp a májuk kiválasztási ritmusa, bele is halhatnak! A 

léptékek  -  mérték  megváltoztatása  egy határon  túl  az  emberi  mértékeken  kívül  fog esni,  azaz 

kaotikus  lesz  minden  eleddig  rendezett  szerkezet.  A  „Boci-boci  tarka”  gyermekdalunk 

felismerhetetlenné válik, ha a hangok többszörös oktávjukra bővülnek és extrém lassú (vagy gyors) 

lesz a tempo:

6. ábra: a léptékmódosulás megőrzi a belső viszonyok invarianciáját,

de az adott minta percepciója felismerhetetlenné is válhat
16 Augmentációval történő ön-reprezentáció ismert a biológiában, az utód, a szülő viszonya is ilyen, és ez az egészfajjal 
kapcsolatos információt, izomorfizmus megőrzi (izo= hasonlatos, morfé = alak). Kánonok és fúgák esetében gyakran 
látunk augmentációt; a megnövelt hang értékek szóról-szóra hozzák a témát.
17 Vegyülési hajlam, reakció hevessége, pl. fluoré, klóré igen heves, de az alkáli földfémeké is (nátrium, kálium, lítium, etc). Vö.: az 
emberi temperamentumokkal, szangvinikus – flegmatikus… reakció-intenzitás (impulzivitás) részben a biokémia eredménye is!

13

13



A zenei hang (ha nem elhaló, nem csillapított) olyan, mint egy elektron rezgése; periodikus. 

A zenei mondat is olyan, mint a hang, periodikusan is viselkedik, a klasszikus zene mondat neve is 

periódus.  A  ciklikusságot  jelölő  görög  szó  jelentése:  perí  +  ódosz  =  körülsétálni.  A 

rezgéshullámhoz hasonlóan a zenei mondatnak is van duzzadási helye, maximális kitérési pontja 

(érzelmi  tetőpontja),  valamint  nyugvópontja.  A  klasszikus  zenei  periódus  (Mozart  zenéi  jó 

mintaképül  szolgálnak,  de  népdaloknál  is  sokat  találni  belőlük,  az  ún.  barokk  szonáta 

építkezésében is, középkori dalokban is) nyitó – záró szerkezetű; NYIT – ZÁR, emelkedik – süllyed, 

feszül – old. 

Az  egyik  félmondat,  vagy  nagyobb  terjedelem  esetén  az  egyik  zenei  mondat  nem  a 

hangnem záró hangján (dó,  lá),  nyugvópontján végződik,  általában  ré,  vagy  szó (vagy ezekkel 

ekvivalens) hangon végződik, de nem lezáródik. Az ilyen periódus félperiódus, nyitó mozdulat, 

vagy (zeneileg)  kérdő mondat  a  neve.  A válaszmondat  a  hangnem alaphangján  (centrumhang, 

tonika) záródik. Ez kozmikus jelenség, már maga a dó (tonikai centrum) és re váltakozás is kérdés 

(emelkedés, feszülés) és válasz (süllyedés, megnyugvás). 

A zene egyúttal mindig mozgás is, a táncból kölcsönzött szakkifejezéssel a kérdés  a r z i s 

(emelkedés, a láb emelése lépéshez) a felelet pedig t é z i s  (lépés, a testsúly lábakra helyezése, a 

mozdulat vége). Nagyobb léptékben egy egész ütem, illetve félperiódus (átlag 4 ütemnyi), vagy 

akár egy egész zenei szakasz (több mondatnyi terjedelem) is lehet a r z i s , folyamatos emelkedés, 

vagy t é z i s  is. Arzis és tézis tagolású a rezgő húr nyugalmi csomópontja (zérus amplitúdó) és a 

duzzadó hely(ek) is, a mozgás és nyugalom, a feszültség (disszonancia) és oldás, a szünet és hang. 

Nemde,  Síva  Istennő,  dobütésekkel  teremtetette  (az  indai  teremtésmítosz  szerint)  a  világot. 

Csakhogy a SEMMI és VALAMI nem egymás ellentéte, inkább EGYMÁSBÓL ÉS EGYMÁSBA ALAKULNAK.   (II.)

Arzis-térzis, csend és hang, nem egymás ellentettjei,  hiszen nem lehet rezgés zérusponti 

amplitúdó  nélkül,  nem  lehetne  zaj  csend  nélkül,  a  nyugti  kultúra  nagy  hibája,  hogy  ellentét 

párokban gondolkodik. A nagy nem a kicsi ellentéte, hanem a nagy a kicsiből jön, a kicsi meg a 

nagyból keletkezik. Így az ar z i s  és a t é z i s , a csend és a hang, a nyugalom (csend, üresség) és a 

rezgés is egymás önhasonló18 alakjai.

A dallam transzponált ismétlése (szekvencia) is önhasonló, egy alapmelódia transzpozíciói 

nem  csak  felismerhetőek,  hanem  matematikai  modelljük  lényegileg  hasonló,  legyen   a 

transzpozíció reális (hangköz-hű), vagy tonális (hogy hangnemben maradjunk megváltozik egy-két 

hangköz, pl. Nagy szekundból kis szekund lesz, kvintből kvárt, stb.). Pl.:  dó-re-mi-szó-re-dó. A 

hasonlóság ré hangról is, vagy mi hangról is szembeötlő: re-mi-fá-lá-mi-re, vagy; mi-fá-szó-ti-fá-

mi.  A  dallamépítkezés  kisebb  egységeiben  is  lehet  önhasonló,  mégpedig  a  modularitás  révén, 

18 Contraria sunt complementaria – az ellentétek,  egyben  egymás  kiegészítői is, egymást  magukban hordozzák. A 
nyugati, tudományos gondolkodás részekre szedő mechanizmusa nem ismeri az egységben való gondolkodást.
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hiszen  az  építőkockák,  alapelemek (hangok  vagy hangkapcsolatok).  A modularitásra  jellemző, 

hogy  hány  alapelem  van,  milyen  azok  kapcsolata,  s  milyen  műveletek)  szimmetria,  eltolás, 

elforgatás,  transzpozíció,  kicsinyítés,  nagyítás,  arány  és  léptékváltoztatás,  permutációs  stb.) 

végezhetők vele. Aki egy-két fajta cseréppel vagy két-három alakú parkettával, vagy csempével 

próbált  már  falat  (más  síkot)  kreatívan  lefedni,  máris  találkozott  az  ún.  elliptikus  egyenletek 

problémájával (ógörög eredet!) vagy az ún. MODULÁRIS FORMÁKkal. A moduláris sorozat sok esetben 

alkalmazható  a  zenei  formarészletekre,  az  „M”  egyenlet,  az  M  sorozat  megmondja  melyik 

alkotóelemből  (hangközök,  szekvencia,  imitáció  stb.)  mennyi  van.  Legyen  pl.  az  egyes 

alkotóelemből egy, M1=1, a másodikból, mondjuk, kettő, M2=2, a harmadikból három, M3=3. [...] 

A  zenét  nem  véletlenül  hasonlítják  a  matematika  kombinatorika-ágához.  A  dallami 

mozgások térbeliek, de síkba is vetíthetők, így kapunk akár vizuális, akár matematikai analógiákat. 

Escher képei,  a gének szakaszai,  bárminő építőkockából  való kirakás,  a sík parkettázása,  adott 

idomokkal  való  lefedése  mind  M sorozat,  ami  –  lásd  Taniyama  és  Shimura  munkásságát  – 

összefügg  az  ógörög  elliptikus  (E)  egyenletekkel19.  Escher  képe  a  barokk  zene 

motívumfejlesztésével analóg.

7. ábra, Escher: Circle Limit
Vö. Bach végtelen (rák-tükör) kánonjaival (Die Kunst der Fuge)

Már maga  a  barokk  zene  motivikus  fejlesztése  (motívum-ízekből)  is  egyfajta  (de  nem 

szorosan vett rekurzió) önhasonlóság. Persze, matematikai értelemben különbséget kell tennünk 

19 X3 – X2 = Y2 + Y, vö.: az ún.  óra-aritmetikát
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rekurzív és kvázi rekurzív halmazok között, itt azonban annyi elég, hogy azonos motívum ízekből 

való folyamatos fejlesztés eleve önhasonlóságot eredményez. 

A  motívum,  és/vagy  ritmusegység  rekurzivitására  kiváló  példa  Gounod:  Ave  Maria 

kíséretére, ami J. S. Bach, egyik C-dúr prelúdiuma, de hasonló Schubert:  Ave Maria kísérete is, 

nem különben Bach: III. és VI.  Brandenburgi versenye. A III. Brandenburgi verseny állandóan 

ismétlődő  [és  daktilusnak  lejegyzett,  valójában  anapesztus]  ritmusgyökér20 uralja  a  mozgás 

ritmusát,  dallami-ritmikus  egységet  alkotva  teremti  a  darab  egyneműségét,  önhasonlóságát, 

tudniillik tetszőleges ütemben, félmondatban (~4 ütem) periódusban is a darab: önhasonló.

─ ¬ ı‗ ≡ │├ ┤ ┬ ┼ ╒ ╣ ╤ ╧ ╫ ╬ ╬╬  ├≡├╬┤≡┤ etc.

A variációs formák harmadik fajta rekurziót tudhatnak magukénak, ez az alapbasszuson és/vagy 

alaplüktetésen, vagy egy harmónia sorozaton (pl. recercada), vagy imitációs szakaszokon (kánon) 

tehát  visszatérő  cikluson  alapuló  zene.  Vagy a  basszus  tér  vissza  (basso  ostinato,  pl.  ciacona 

[chaconne], ground, foxtrot, rock ’n roll, vagy az adott tánczene ritmikus lüktetése. A visszatérés 

nemcsak  egyszerű,  mondhatni  primitív  technika,  de  erős  szervezőerő  is  (innen  a 

szorongáscsökkentő hatása).  Mivel a tánczenék lényegük szerint  egy alaplüktetésre  és ritmikus 

mintára épülnek, elég megadni az alapkaraktert (tempo [gyorsaság] + ritmusminta):

ti. – ri   tá-tá,   ti. – ri  tá-tá            = mazurka       │∙ ╒  │ │   │∙ ╒  │ │  etc.

tá-tá-tá   tááՀ,   tá-tá-tá  tááՀ       = keringő          ♪♪♪ │ Հ   ♪♪♪ │Հ   etc.

tá — ti-ti,   tá — ti-ti                       = csacsa-csa    |♫  |♫             etc.

A tá l ea  (~ részlet) a középkori zene ritmusmintája, olyan jellemző és folyton visszatérő 

ritmus szakasz ami már önmaga a kompozíciót alapvetően szervező alkatrésze. Így valósul meg a 

változás  és  az  állandóság,  stabilitás  és  folyamatos  újdonság.  Szorongás,  vagy  biztonság, 

helyesebben:  szorongás,  ÉS biztonság.  E  kettő  dinamikája  ad  a  nyugati  kultúra  ún.  f e j l ő d ő 

z e n e  lényegét, nem úgy, mint; Kelet zenéje, mely joggal nevezhető organikus zenének is, ennek a 

lényege nem a fejlődés (ki-fejlesztés, valahonnan valahová el-érkezés), hanem az állandóság! Kelet 

és Ázsia zenéje pont az organikussága (lásd később) révén jellemzőbben rekurzív is.

A variáció, a szvit, a rondó, a variált triós forma, a szonáta és a hozzá sokban hasonlatos 

szimfónia  mind-mind  egy,  vagy egynéhány  téma,  motívum kibontása,  fejlesztése,  felnevelése, 

lehetőségeinek körüljárása.  A fraktálszerkezet  maga a variáció.  Persze,  habár minden rendszer, 

alakzat, így a Mozart szonáta is, tipikus, néhány rendszer bizony sokkal tipikusabb, mint mások. 

Annak  idején,  a  klasszikus  zenei  formatan  órán  keresve  sem találtunk  két  egyforma  szonátát. 

Csupán  az  elvont,  elvi  szonátaforma  halmazába  illő,  ’másként  szabályos’ és  ’másként  

20   
─  ˘ ˘ daktilus,    ˘ ˘ 

─  anapesztus.
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szabálytalan’ Mozart szonátákat. Minden zene tartalmaz rekurzív elemeket, de nem minden zene 

nevezhető rekurzívnak, a rekurzív zenék leginkább a Kelet organikus (vö.: phí – phat forma) zenéi.

Már  maguk  a  hangok,  mint  m o d u l á r i s  e l e m e k  (M-egyenlet,  ill.  az  Elliptikus 

egyenletek összefüggései) rekurzív módon viselkednek. A c1 hang az a1 hang rezgésbeni variánsa. 

A c1 hang ún. transzpozíciója, épp úgy, ahogy a zöld szín igenis a sárga szín analógja. A rezgés 

már önmagában egyfajta nagyobb komplexitás, (α)  állandó állapot (steady state) egyszerű  rend, 

valamint  (β)  ciklikus (periodikus)  folyamat,  ugyanakkor,  a  nem-periodikusság,  (vagy  hang-

rendszer interferenciák) esetén (γ) már káosz is. És ez már önmagában is egy ciklus:

Az éter (a tér) sajátos inhomogenitása, anizotrópiája eredményeképp megjelenő v a l a m i 

tulajdonképpen egy erősödő:

• t e n d e n c i a   (gazdag rendetlenség, kvantumbizonytalanság), 

ami . . . .…∶∷  lassan átmegy;

• s z a b á l y o s  r e z g é s be     (primitív,  egyszerű,  banális  rend,  pl.  elektron),  mely 

stabilizálódik,  majd  elvesztheti  ezen  alakzatát,  egyre  több véletlenszerű,  szabálytalan  elemmel 

(gazdag rend) gyarapodva megszünteti a rendet;

• k á o s z  jelenik meg. Mely káosz a tulajdonképpeni kiinduló alakzat/ feltétel. 

A  káosz  kikezdi  az  előző  és  stabilizálódott  tendenciákat.  Visnu  istenség  (a  semmiből, 

alaptézis)  teremt  (megerősödő  tendenciák),  Brahman  folyamatosan  megújítja  a  teremtést  (a 

rendszer  matematikai  paraméterei,  amik  stabilizálják  a  rendszert  anti-tézis),  Síva  lerombol 

(pusztítás,  bomlás,  szintézis)  de  csupán  azért,  hogy  a  világ  megújulhasson.  Ez  nem  csak 

matematika, vagy fizika, s nem csupán zenei folyamat, hanem, úgy tűnik; kozmikus jelentőségű 

alapfolyamat.  Igazán nem szívesen vesszük tudomásul,  hogy a fizikát  Kelet  bölcsessége21 és  a 

nyugati filozófiát is meghaladta öt-, tízezer éves filozófiája.

Nem csupán egy hang, a másik hang derivátuma, magasabb változata (sűrűbb frekvenciája) 

vagy hangosabb változata  (amplitúdó variánsa),  hanem egy hang egy egész akkord (harmónia) 

rész-hangja is, alkatrésze is. Egy hangban benne van (a felhangsor révén) pl. a dúr akkord is, a 

moll hármashangzat, vagy akár a szeptim hangköz is. Egy adott hangköz nem csak pl. nagy terc 

(N3), pl. dó-mi [pl. c-e, vagy f-a] hanem a kis szext megfordítása is lehet. 

Bár a színek látható tartománya (400 - 700  nanométer) nem ad ki egy oktávot (színeknél 

nincsenek  1:2:4:8:16,  1:2:3:4,  etc.),  a  színek  rendszere  mégis  hasonlít  a  zenéből  megismert 

tonalitáshoz,  rendszerszerűséghez.  A  meleg-hideg  (ellenszínek)  és  a  komplementer  színek 

törvényszerűségét régóta ismerjük (Püthagórasz, Newton, Goethe, Schrödinger). A komplementer 

21 A bölcsesség nem szaktudomány, ezért a szaktudományok és áltudományos tekintélyuralom idején nincs értékük. A 
bölcsesség lényegileg inkább kontextuális tudás és magasabb tudat szint.
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színek (vörös és kékeszöld, ibolya és sárga, stb.) hullámhosszainak szorzata állandó. Ennek okán 

találunk analógiát a zeneiség és a színvilág között! (λ-559)  . (498-λ’ ) = 424, ahol az 559 nm 

hullámhossz a sárgát, a 498 –as  λ (lambda) hullámhossz a kékeszöldet jelenti. 

Tonikai középpont (pl. C-dúr – a-moll) és párhuzamos mollja egy sajátos viszony. Ez a 

párhuzamos a-moll, egyszerre tartozik a C-dúr középponthoz is, meg önmaga relatív egészéhez is, 

mint a-moll, azaz a C-dúr hatodik fokára épülő természetes harmónia. Egyben a szubdomináns F-

dúr  (IV.  hangnemi  fok)  harmadik  foka,  és  ezek  mellett  szervesen  tartozik  a  (szintúgy 

szubdomináns funkciójú) d-mollhoz, az arra épülő harmónia ötödik hangjaként… Az első emelet a 

földszint plafonja, de a második emelet padlója is, és jobbról is, balról is lakások a szomszédjai. 

Az idézett C-dúrbeli a-moll, mint a hangnem VI. foka, része valaminek (hangnem), de mint a-moll, 

önmaga egésze is egyben (holon). A rendszerelvű természetszemlélet mindent összefüggésekben, 

tehát kapcsolatokban, az ADOTT JELENSÉG KAPCSOLATAIBAN lát.

A világon talán m i n d e n  d o l o g  e g y s z e r r e  t ö b b  r e n d s z e r  t a g j a  i s , sőt, 

egy rendszerben önálló(bb) integráns(abb) egész, egy másik rendszerben viszont rész. Így valósul 

meg Indra hálója; azaz a kozmikus agy; egy sejten is, sok ezer másik sejt végződik, egy sejt másik 

ezer sejt felé nyit,  kapcsolataival.  Ezt nevezzük a konvergencia-divergencia elvének (contraria 

sunt  complementaria!),  így  egy valami  benne  van  mindenben,  miként  Indra  isten  hálója,  egy 

gyöngyszemben benne van a többi is, és a többi gyöngyszemekben valahogy benne van az az egy. 

Integráció↑  és  autonóm  funkció↓,  mindez  egyszerre↕!  A  világ  ezért  egész,  holografikus, 

holisztikus,  hiszen  a  rendszerekben  sokmillió  irány  egyszerre  tud  megvalósulni!  Rendszerek 

lesznek nagyobb rendszer részei, részletek tudnak egészként is működni.

A hang, a hangköz, a néhány hangos motívum íz, a motívum, a zenei téma, az ütem, a 

mondat,  a tétel  rész… nos, ezek mind rendszerelmélettel  közelíthetőek meg leghatékonyabban, 

tehát alrendszereket; holonokat alkotnak. Ezek a holonok lényegi pontjai a modularitásnak is, de a 

Mandelbrot halmazoknak is.

A világunk, mely öngerjesztő, nem takarékos, a jelenségek – ha tehetik – terjednek, szaporodnak, 

hatnak más mintákra, jelenségekre, működésekre, a világ mindent kipróbál. Bár világegyetemünk 

nem  fraktál,  a  szó  matematikai  (halmazelméleti)  értelmében,  de  bátran  kijelenthető,  hogy  a 

világunk igenis, kvázi-rekurzív, azaz minden ízében-porcikájában átjárható, összefügg, egymásra 

ható,  és  végül  is  l ényeg i  önhas on ló s ágot  mutat.  Az  anyagi  univerzum  gyakran  tűnik 

monomániásnak,  hiszen  a  világ  gyakran  csupán  egyetlen  ötletből  bomlik  ki,  mint  végtelen 

variáció.  (Bach  kétszólamú  invenciói,  avagy  a  genetikai  építőkockák  (cukor-bázis  párok 

kapcsolódásai a DNS-ben)
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A  rekurzivitás  lényegi  tulajdonsága,  hogy  a  műveletek,  a  variációk,  szimmetriák, 

elforgatások,  stb.  i n fo r m ác ió t  m eg ta r tó  t r ans z fo rm ác iók .  Az eredeti  alakzat  n számú 

művelet után önhasonló alakot ad ki, újólag.

A halmazelmélet, különösen a Borel-halmaz, mint modell alkalmas rá, hogy megmutassam, 

véges  világokba  végtelen  világ  lehet  „becsomagolva”.  Ha  kifejtem,  kibontom  (részletezem, 

kinagyítom)  a  világ  egy  részletét,  az  univerzum  egy  másik  részletét  kapom  eredményül.  Az 

univerzum fraktális,  ezért  a  megismerése  végtelen,  és  felesleges  is,  elég megismerni  bizonyos 

tartományait és viselkedésének alapelveit. A világ, még ha anyagilag (térfogat) véges is, végtelen, 

vagy hihetetlenül nagy felülettel (hiperfelületekkel, rejtett, számunkra összenyomott dimenziókkal) 

bír. A fraktál-természet lényegét nem a tipikus Mandlebrot vagy Julia-halmazok adják, ez téves, 

bár a számítógép grafikus körében méltán népszerű. A lényeg a szaporodás, a másolat (copy), a 

tömegessé  válás,  elszaporodás  (proliferáció),  a  többszörössé  válás,  akár  variált,  szimmetriában 

eltolt  (tengelyes,  körkörös,  kétoldali,  stb.  kicsinyítés-nagyítás  [vetületek]  megsokszorozódás 

(multiplikáció). A lényeg: a csempe, a parketta, a dallam, a molekula, mint alapelem, a működés, 

mint  művelet  és…előáll  a  természet  nyelve,  mely  a  nyelvi  lényeg  szerint  a  minták  (szavak, 

alapelemek, modulok) és a szabályos (kvázi szabályos) műveletek rendje.

Az egy alapötletet  (modul,  elv,  princípium,  arkhé,  törvény,  minta  [templát])  kibontó,  az 

ötletet  felismerhető  alakokba  transzponáló,  az  ötletet,  vagy  annak  akár  távolabbi  derivátumait 

(származékait) a darab (egész-alak, Gestalt) végéig megőrző mű-, működés-, elv: önhasonló. Az 

ilyen műalkotás az ötletből (sokféleképp) variálással létrehozott, de ötlet rokon (az alaptémához, 

működéshez) hasonló) részleteket tartalmazó, e részleteket  [téma –fragmentum, motívumok és motívum 

ízek] is tovább fejlesztő (megmunkáló) zenék rekurzív zenék. Az invenció, az alapötlet, a minta 

(templát) az, ami majd kidolgozásra, újrafogalmazásra (széttördelésre és másképp újra-fejlesztésre) 

kerül. A földi, szerves élet mintája négy alap építőkövön, a négy bázismolekulán alapul: adenin 

(vagy helyette timin), citozin, uracil és guanin. Ez pontosan olyan, mint a zene alaprendszere, a 

tonika  (T),  a  domináns  (D),  a  szubdomináns  (S)  és  a  tonikai  parallel  (P)  alapirányai  és 

alapfunkciói.

A  tézis  (T),  az  antitézis1 (D)  és  antitézis2 (S)  szintézis  (újra-T,  re-expozíciók,  vagy 

visszamodulálások az alaphangnembe vagy P) nem csak logikai művelet, a dolgok fejlődési elve 

is. Egymásból levezethetők, egymásba fordíthatók, egymással műveleti viszonyba állíthatók. Nem 

is  lehet  másképp,  ha  a  világot  csupán  néhány  alaptörvény,  fizikai  állandó  és;  működési 

jellegzetesség rendezi renddé (kozmosz).

Bár nem kozmológus vagyok, határozott véleményem, hogy világunk fejlődő-változó világ, 

de a kozmológiai állandók még vagy húsz milliárd évig ilyen, de legalábbis hasonlóak lesznek. S 

mivel a „nagyvilág” (macrocosmos) és a kicsiny, műalkotás (microcosmos) világában is működnek 
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hasonló  elvek,  bizony,  a  „régieknek”,  szellemi  elődöknek  igazat  kell  adnunk;  a  világ  egy 

műalkotás. 

AZ UNIVERZUM MŰVÉSZI. SZÁMTALAN, ZENEI MŰKÖDÉSI ELVET MUTAT.

„  …Tigrist  mondani  annyi,  hogy  mint  minden  tigrist  említeni,  amely  ezt  nemzette,  a 

szarvasokat, a teknőcöket, melyeket felfalt, a legelőket, melyek a szarvasokat táplálták, a földet, 

mely a legelők anyja  volt,  az eget,  mely világosságot adott  a földnek.”  – Borges;  isten betűje 

(novella).  Az  iménti  idézet  egy  tágabb  értelemben  vett  önhasonlóság  és  önhivatkozás,  ami; 

tautológia. 

Ugyanakkor a rendszerelmélet és a rekurzió szépirodalmi példája. Az egyed (tigris) nincs 

minden tigris nélkül, így az egyed és az egyed feletti szintek; populáció  társulás  biomok22  

bioszféra  egyszerre  jelennek  meg,  ez  pedig  halmazelméleti  analógia  is.  Csak  a  tudósok élnek 

sajátos,  szűk  biotópban,  kis  hatókörű,  legtöbbször  elszigetelt  szakmai  hatókörben,  a  létezők 

alapvetően nem elválasztottak, mindent minden átsző.

Maga az Isten, a játék, az öröm, a világ: ön-célú, autotelikus (autosz = önmaga, telosz = 

vég, végeredmény, kimenet, cél). Emellett az elemek egymással műveletbe hozhatók, a részek úgy 

is  összefüggnek,  hogy  egymásból  levezethetők  egymásra  épülnek.  Ez  már  rendszerelméleti 

gondolkodást igényel. Zeneileg, matematikailag, esztétikailag is igaz, ha egy hangnem domináns 

(V. fok) hangját (rezgésszámát) a szubdominánssal (IV. fok) megszorzom, a tonikai hangot kapom 

(I.  fok).  Persze,  ez  furcsa  megfogalmazás;  »domináns  szorozva  szubdominánssal,  

tonikával  egyenlő« . A föld, a szilárd halmazállapot (Tonika, Alap, Centrum) és a tűz (váltó-

domináns, a tonika aktív ellenlábasa), a folyékony, flegmatikus elem és jelleg (pl. a szubdomináns 

parallel), a kiegészítő akkordok, amik egymást semmisítik meg (pl. C-dúr — asz-moll). A C-dúr 

fisz-moll  viszonya  olyan,  mint  a  komplementer  színeké,  pl.  vörös  és  zöld,  sárga  és  ibolya. 

Távolabbról:  az  analógiák  folytán  a  világ  átjárható.  Nem  megismerhető  (analízissel)  hanem 

rendszerelméleti-szintetikus  látásmóddal  fogható át.  Ana  logon  = hasonló lógosszal,  hasonló 

fogalmakkal, hasonló észjárással, hasonló szeleteket (ratio), arányokat, szegmenseket ragadok meg 

(és nem ki!), majd illesztem újra a világba. A hasonló lépték, a hasonló minta, működés a rekurzív 

hasonlóságot,  és  a  fraktál-természetet  mutatja  mindenütt  a  világban.  Ezért,  hogy  a 

„világpályaudvaron” bárhonnan és bárhová átjuthat az ember, hisz’ a síneken temérdek a váltó.

A  világ:  működés.  A  recept  egyszerűnek  tűnik:  ötlet  (téma,  inventio),  szabályok 

(műveletek,  lépések, algoritmusok, eljárások) kellenek,  melyek alapján felépül a mű: energia + 

információ   rendezettség,  alak,  működés.  A fúgának, a kánonnak,  a  rondónak megvannak a 

maguk  formai  sajátosságai,  a  műfaj,  a  forma  már  önmagában  szabályrendszert  (eljárást, 

algoritmikus szervezettséget) jelent. 

22 Zónákra, illetve nagy zónákra (pl. hideg égövi, kontinentális kiterjedésű) élőhely.
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Maga a művészettörténeti  stílus, sőt, az egyes alkotó  saját stílusa is rekurzió. A szabály 

csökkenti  az  esetlegességet,  a  véletlenszerűt,  tehát  maga  a  szabály  alkalmazása  már  monoton 

önhasonlóság.  A szabályszerű  művelet  eredménye  a forma,  az a  szilárd  rend,  ami  megőrzi  az 

információt,  védi  azt  a rongálódástól,  határt  szab a  rendetlenségnek,  csökkenti  az  entrópiát  (= 

rendezetlenség).

A merev szabály csak ún. primitív, vagy  b a n á l i s  r e n d et képes csak létrehozni, pl. a 

kártyalapok  sorrendje,  a  lakás  rendezettsége.  Ám  a  kevés  kivétel,  a  rugalmasabb 

szabályalkalmazás,  vagy  a  kis  szabálytalanságok  már  egy  bonyolultabb,  sőt,  egész 

rendszerelméleti struktúrát, a g a z d a g  r e n d e t  teszik lehetővé, mint amilyen maga az élet, egy 

sejt, egy minőségi műalkotás. Már maga a tény, hogy egy szekvenciázó Vivaldi-téma bírhat akár 

klasszikus, periodizáló feldolgozással is, az a lehetőség, hogy egy végtelen gregorián folyondárt, 

pl. Frescobaldi módjára, zárlatokkal szakaszossá lehet tenni, vagy egy zárt kánonból fuga scioltát23 

csinálni,  mutatja:  az alapötleten bár bírja önmaga kibomlásának módját/  algoritmusságát (mag-

csíra-fa).  Az esztétikum is  univerzális  törvényeket  mutat  fel,  melyek  más-más  formában  vagy 

stílusban (transzponált alakokban) is ott vannak, működnek.

A rekurzió az a nárcisztikus valami,  ami önteremtő, gerjedés, a semmi ellen kél,  terjed, 

mániája, hogy kitöltsön minden űrt. A művészet egyik lényege szerint mérték; használja és uralja a 

fizikai, de a szellemi entrópiát (S, rendetlenség, rendezetlenség) is, hogy alkosson, szerkezetet és 

gazdag  rendet,  de  legalább  nagyon  gazdag  rendetlenséget  (információ-kapacitást,  potenciákat) 

hozzon létre. 

Az entrópia  megállapított  összefüggése:  Entrópia  = k∙log  D,  ahol  k az  ún.  Boltzmann-

állandó, (1,38 ∙10-23 J/K [Joule per Kelvin]) a D pedig a rendezetlenség mértéke. Jó, jó, de mit jelent 

ez? Hogy kerül ilyesmi a zenébe? 

Az entrópia (S) szellemi, elvont, más alakba transzponált értelemben is létező valami, mint 

a legtöbb fizikai törvényszerűség.  Adott és zárt rendszerben (mint amilyen a műalkotás maga is) a 

spontán folyamatok miatt a rendezetlenség (S) egyenlő, vagy nagyobb, mint nulla (S ≥0). Fizikai 

szemszögből kiindulva, egy rendszer kaotikussága – egyben szabadságfoka is – energia-bevitellel 

nő. A hő (mint, energianövekedés) bevitele növeli a kaotikusságot, a részecskék (közel) végtelen 

sok állapotot vehetnek fel, ám ez csökkenti az adott rendszer információ tartalmát. Az entrópia 

(rendezetlenség,  a  műalkotás,  vagy  az  élőlények  esetében  a  szervek  kommunikációs 

rendezetlensége) és információ (I) fordított (inverz) exponenciális viszonyban állnak egymással.

23 A fúga elődje, a fuga sciolta, vagy fuga resoluta szabadabb fúga, de már különálló imitációs szakaszok találhatóak 
benne. Ezeket a szakaszokat lazább, olykor a témát nem is tartalmazó szakaszok (intermezzi) váltják föl.
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