
A nem fo gal mi ter mé sze tû ze ne „meg ér té sé ben” min den két sé get ki zá ró an a
gya  kor la ti mu zsi ká lá sé és az ének lé sé a meg ha tá ro zó sze rep. Ugyan ak kor alig ha
akad bár ki is, aki el vi tat ná az el mé le ti, ze ne tör té ne ti, esz té ti kai is me re tek szük -
sé ges sé gét ah hoz, hogy ma ga biz to san tá jé ko zód junk a ze ne sok ré tû, szám ta lan
ro kon mû vé szet tel kap cso la tot tar tó és az em be ri tár sa da lom éle té be szer ve sen
be épü lõ vi lá gá ban. 

A ze ne év szá zad ok, sõt év ez re dek so rán ki ala kult és rész ben ma is for má ló -
dó szak nyelv vel ren del ke zik, gö rög, la tin, zöm mel azon ban olasz és né met, ma -
gyar ra le nem for dí tott ki fe je zé sek gar ma dá já val, ami el sõ pil lan tás ra akár ri -
asz tó nak is tûn het, még is el en ged he tet len a ze ne bel sõ vi lá gá nak fel tér ké pe zé -
sé hez: más kü lön ben bi zo nyos hang zás je len sé gek alig ha len né nek le ír ha tók, ze -
né lé si al kal mak, for mák, ze nei mû faj ok ki ala ku lá sa, vál to zá sa, át me ne te egy -
más ba ba jo san len ne meg ra gad ha tó. 

A Cor vi na Ze nei le xi kon ja, ame lyet az Ol va só most ke zé be vesz, nem a
nagy ze nei le xi ko nok kal kí ván ver seny re kel ni. A szak mai szín vo nal õr zé sé nek
szán dé ka mel lett is egy sze rûbb és át te kint he tõbb a köz ké zen for gó egyéb ma -
gyar és ide gen nyel vû ze nei le xi ko nok nál. Egyet len kö tet ben gyûj töt tük ös  sze a leg -
fon to sabb ze ne el mé le ti, össz hang zat ta ni fo gal ma kat, át te kin tést adunk a hang -
sze rek vi lá gá ról, a leg fon to sabb ze ne tör té ne ti kor sza kok jel lem zõ i rõl (ame lyek
nem min dig vág nak egy be más mû vé sze tek bõl vagy az iro da lom ból meg is mert
kor szak ok kal), a mû faj ok tör té ne ti vál to zá sa i ról, és meg pró bál koz tunk az zal is,
hogy ezek tar tal maz zák a más hol sok szor hi ány zó esz té ti kai ér tel me zé se ket is.

A ter je de lem azon ban minden nek ha tárt szab: ele ve le kel lett mon da nunk
az elõ adó mû vé szek, kar mes te rek stb. né pes tá bo rá nak, a leg ne ve sebb ze ne ka -
r ok, együt te sek, ope ra há zak akár  csak rö vid meg em lí té sé rõl is. Ez ta lán egy maj -
da ni le xi kon fel ada ta lesz. A ze ne szer zõ port rék az alap ve tõ tá jé ko zó dás, ér té ke -
lés ki ala kí tá sá ban se gí tik az Ol va sót, s a ze ne szer zõk mû vei kö zül is csak a leg -
jel lem zõb bek sze re pel het nek: mind an  nyi szor azok, ame lye ket a legfonto sabb -
 nak tar tot tunk. Aki to vább sze ret ne lép ni, az ma nap ság kön  nyen meg te he ti:
tel jes mû jegy zé ke ket ta lál hat ze nei nagy le xi ko nok ban (ha ép pen kap ha tók), és
az interneten is ele gen dõ né hány kat tin tás ah hoz, hogy ze ne szer zõk ös  szes mû -
vé nek fel so ro lá sát el ér jük, igaz, mind er re ak kor sza kí tunk csak idõt, ha va ló ban
el kí vá nunk mé lyed ni egy té má ban. Az el sõ is me re tek meg szer zé sé ben ez a le -
xi kon is jó szol gá la tot te het.

Fon tos szem pont volt, hogy a le xi kon ne csak a ha gyo má nyo san „klas  szi -
kus nak” és „ko moly ze ne i nek” ne ve zett kul tú ra fo ga lom kör ében mo zog jon, de
be te kin tést en ged jen a ro kon mû vé sze tek leg fon to sab bi ká ba, a tánc- és ba lett -
mû vé szet be, ér zé kel tes se a mo dern ze ne mû vé szet út ke re sé se it, fog lal koz zék a
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ma már ze ne kul tú ránk szer ves ré szét al ko tó dzses  szel, és ha csak érin tõ le ge sen
is, de meg mu tas sa, hogy a mi eu ró pai ze ne kul tú ránk mel lett ma is lé tez nek év -
ez re dek óta vi rág zó más ze ne kul tú rák, ame lyek egé szen el té rõ ze nei lo gi ka
alap ján szer ve zõd nek. 

A le xi kon vé gén ta lál ha tó fo gal mi mu ta tó – le xi ko nok ban szo kat lan mó don
– ép pen az át fo gó tá jé ko zó dás elõ se gí té se ér de ké ben a leg fon to sabb cím sza va kat
ren de zi fo ga lom kö rök és történeti korszakok sze rint, meg kön  nyít ve ez zel a kö -
tet sok ol da lú hasz ná la tát (habár az elmosódó korszakhatárok, az egymásba
átnyúló fogalomkörök miatt a tájékozódás csak megközelítõ lehet). Ugyan eh -
hez nyúj ta nak se gít sé get ma guk ban a cím sza vak ban a lé nye ges ös  sze füg gé se ket
és vo nat ko zá so kat ki eme lõ uta lá sok is.

Budapest, 2005. június Balázs István

ELÕSZÓ AZ ÚJABB, ÁTDOLGOZOTT KIADÁSHOZ

Amikor nemrégiben felmerült a lexikon újrakiadásának gondolata, nyomban
nyilvánvaló volt: az elmúlt 12 év történelmileg nem nagy idõ ugyan, mégis je -
len tõs változások mentek végbe a zenei életben. Itthon is, külföldön is zene -
szer zõi életpályák zárultak le, olykor korszakalkotó mûveket hagyva az utókor -
ra, más életpályák pedig kiteljesedtek, ugyancsak fontos alkotásokkal gazdagít -
va a világ zeneirodalmát. Akadnak olyan alkotók, akikrõl az ezredforduló utáni
években már tudni lehetett, de inkább csak a szûkebb szakma méltatta õket fi -
gyelemre, napjainkra ellenben a világ zenei és operai életét meghatározó egyéni -
ségekké váltak, és akiknek mûvei New Yorktól Sydney-ig a világ számos hang -
ver senytermében és operaházában szólalnak meg nap mint nap. Mindez sze -
ren csére már nemcsak kósza híradásokból tudható, hanem – köszönhetõen a
budapesti Operaház, a Zeneakadémia, a Mûvészetek Palotája (Mûpa), a Buda -
pest Music Center (BMC), a Miskolci és az Armel Operafesztivál stb. új szem -
lé letének, mûsorpolitikájának – elérhetõ a magyar közönség számára is. Egyre
nagyobb figyelem övezi pl. világszerte a francia, fõként a spektrális zenét, amely
új szemléletet, formákat, színeket hozott a hangzásvilágba, és például Saariaho
vagy Eötvös Péter egyik-másik mûve révén ma már szinte a mindennapi zene -
kultúra részévé is vált. Sõt, arra is akadt példa, hogy korábban ismert, de háttér -
be szorult zeneszerzõk, mûvek az ezredforduló után futottak be olyan pályát,
mintha ma születtek volna. És ezek csak a legnyilvánvalóbb hangsúlyeltolódá -
sok, amelyek már önmagukban is elkerülhetetlenné teszik a lexikon szövegé -
nek felújítását, természetesen – újra ismételnünk kell – az adott keretek között,
nem mentesen némi szubjektivitástól sem, hiszen olykor mûvek sokasá gá ból
kellett említeni a legjellemzõbbnek tartottakat. Hiányérzete bármikor bár kinek
támadhat. Reméljük ugyanakkor, hogy a Corvina Zenei lexikonja to vább ra is
be fogja tölteni az eredeti kiadás célját, vagyis az elsõ tájékozódás segítését.

Budapest, 2017. február Balázs István
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e hang: a → törzs hang sor III. fo ka, fél hang -
gal tör té nõ le szál lí tá sá val ke let ke zik az esz.

echo → ek hó

E-dúr: a → törzs hang sor III. fo ká ra épü lõ
→ dúr hang sor, négy ke reszt elõ jegy zés sel
(fisz, cisz, gisz, disz). Pár hu za mos → moll -
ja a cisz-moll. 

egész hang: egész hang jegy; négy ne gyed,
két fél hang vagy négy ne gyed hang stb. ér -
té ke: w . A → men zu rá lis hang jegy írás „semi -
 brevis”-e. 

egész hang: a nagyszekund (→ hang köz)
kor rekt, de ke vés sé hasz ná la tos ma gyar el -
ne ve zé se. Szo kás nagy má sod nak is ne vez ni.

egész han gú ská la (a né met „Ganzton leiter”
tü kör for dí tá sa): hat fo kú hang sor, az → ok -
táv nak hat egyen lõ rész re tör té nõ osz tá sá -
val jön lét re, az az min den hang a rá kö vet -
ke zõ tõl → egész hang (nagyszekund) tá vol -
ság ra he lyez ke dik el. C-rõl in dul va: C–D–
E–Fisz–Gisz–Aisz (vagy B)–C. Az ~ nem
tar to zik a → di a to ni kus hang rend szer be,
meg ha tá ro zó hang kö zei a bõ ví tett kvart és
a bõ ví tett kvint (pél dánk ban c–fisz és c–
gisz), s nincs → ve ze tõ hang ja sem. Hang -
kész le té bõl csak bõ ví tett hár ma sok ké pez -
he tõk. En nél fog va a rá épü lõ dal la mok és
hang za tok le be gõ ha tást kel te nek; a →
dúr–moll hang rend szer fel bom lá sa ide jén
ked velt hang sor volt, Puc ci ni is gyak ran
al kal maz ta (pl. Bo hém élet), De bus synél
egye ne sen meg ha tá ro zó je len tõ sé gû.

Egk, Werner [tu laj don kép pen Mayer]
(1901–1983): né met ze ne szer zõ, → Orff

ta nít vá nya. 1936-tól a há bo rú vé gé ig Ber -
lin ben élt, ahol a Staatsoperben ve zé nyelt,
majd ze ne szer zést ta ní tott. (Nyu gat-Ber -
lin be 1950 és 1953 kö zött tért vis  sza.) Kö -
tõ dé se Ba jor or szág hoz ze né jé ben is meg -
mu tat ko zik: stí lu sán nyo mot hagy tak a
ba jor pa raszt dal ok és né pi tán cok. A vas -
ko san do bo gó rit mu sok, ame lyek Orff és
Stravinsky ha tá sát is mu tat ják, oly kor
fran ci ás szel le mes ség gel és ki fi no mult esz -
téticizmussal el len pon to zód nak. (Milhaud
is je len tõs ha tás sal volt rá.) Leg is mer tebb
ope rá ja A va rázs he ge dû (1934). 1937-ben
mu tat ták be Ber lin ben a Peer Gyntöt. A há -
bo rú utá ni idõ szak szá mos szín pa di al ko -
tá sa és hang sze res mû ve kö zül ki emel ke dik
a Go gol Revizorja nyo mán írott víg ope ra
(1960). A rá dió meg je le né sé vel szin te egy
idõ ben ír ta el sõ rá dió ope rá it és hang já ték -
ok hoz kí sé rõ ze né it. 

eg zo ti kus ze ne: ide gen, fõ leg kö zel - és tá -
vol-ke le ti né pek ze né je, amely nek egyes
ele me it a ze ne szer zõk kü lön le ges ha tás -
ként épí tet ték be mû ve ik be hang sor ok (→
egész han gú ská la, → pen ta tó nia, → ci -
gány ská la stb.), szo kat lan rit mus kép le tek
vagy ide gen hang sze rek al kal ma zá sa, eset -
leg után zá sa for má já ban. Mo zart ide jé ben
nép sze rû volt a → ja ni csár ze ne vagy az ak -
kor kü lön le ges hang zás nak szá mí tó „ma -
gyar ze ne”, az → ungaresca, a → ro man ti -
ka ko rá ban a ci gány ze ne, amit Liszt nyo -
mán so ká ig õsi ma gyar → nép ze né nek hit -
tek. Az 1889. évi pá ri zsi vi lág ki ál lí tás óta
gya ko rol tak a tá vo li kul tú rák nagy ha tást
az eu ró pai ze né re (→ gamelán, a kí nai és
ja pán ele mek Puc ci ni ope rá i ban stb.). 
A 60-as évek avant gárd ját szin tén erõ tel je -
sen be fo lyá sol ták az Eu ró pán kí vü li né pek
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ze ne kul tú rái (pl. Cage és az → in di ai ze ne
stb.). 

egye nes fu vo la → blockflöte

egy há zi hang sor ok → modális hang sor ok

egy há zi kan tá ta (olasz „cantata da chiesa”):
val lá sos szö veg re írt → kan tá ta, szem ben a
vi lá gi kan tá tá val.

egy há zi ze ne: a val lá sos (val lá si) ze ne és
az ~ nem azo nos fo gal mak. Az ~ meg ha -
tá ro zó ja köz vet len kap cso la ta a li tur gi á val.
Tör té ne te egy év ez re den át a leg szo ro sabb
kap cso lat ban ál lt a nyu ga ti ze ne kul tú ra
fej lõ dé sé vel. Dal lam kin csé nek két fõ for -
rá sa volt: az óko ri zsi dó li tur gia (→ zsol tá -
rok) és a Bi zánc-köz pon tú gö rög egy há zi
éne kek (→ him nu szok). Az 5–7. szá zad
kö zött ural ko dó pá pák meg ál la pí tot ták a
szer tar tá sok és a hoz zá juk kap cso ló dó dal -
la mok rend jét. A dön tõ re form I. Ger gely
pá pa ne vé hez fû zõ dik (600 kö rül), aki el -
sõ ként rend sze rez te a ke resz tény egy ház
dal lam kin csét (→ gre go ri án ének). A pro -
tes tan tiz mus sal fel len dült a nép ének. A
re for má tus ~ a hit újí tó Kál vin el ve it kö ve -
tõ egy szó la mú dal lam kul tú ra. A gyü le ke -
ze ti ének lés re szánt éne kek több nyi re bib -
li ai zsol tár szö ve gek hez kap cso lód nak. Az
El sõ gen fi zsol tá ros könyv (1542) gre go ri án
him nu szok ból és né pi da lok ból ala kult ki,
s ha mar el ter jedt Eu ró pa-szer te. (Ha tá sa a
20. szá za dig nyú lik: Ko dály és Honegger
köz vet le nül is fel dol go zott gen fi zsol tár -
dal la mo kat.) Min den el len ál lás da cá ra a
ka to li kus li tur gi á ban az év szá zad ok fo lya -
mán tért hó dí tott az ~ inst ru men tá lis ele -
mek kel (→ hang sze res ze ne) va ló át- meg
át szö vé se. A → ba rokk ze ne leg kü lön fé -
lébb vo ká lis mû fa jai, a → kan tá ta, az →
ora tó ri um, a → mi se stb. oly kor ha tal mas
kó rus mû vek ké te re bé lye sed ve fe sze get ték
a li tur gi kus ke re te ket. A II. va ti ká ni zsi nat
(1962–65) sza bad utat nyi tott az ~ stí lus -
fej lõ dé se szá má ra.

egy ne mû kar: a → vegyes karral el len tét -
ben olyan ös  sze ál lí tá sú kó rus mû, amely -
ben csak fér fi ak vagy csak nõk (ill. csak
gyer me kek) sze re pel nek. Há rom fé le ~t is -
me rünk: → nõi kar, → fér fi kar és → gyer -
mek kar (a gyer mek hang ok nem re va ló te -
kin tet nél kül sze re pel nek).

egy ve leg: szó ra koz ta tó ze nei mû faj, va la -
mely nép sze rû mû (leg gyak rab ban → ope -
rett) leg is mer tebb dal la ma i nak la za egy -
más után ja. A ko moly ze né ben is gya ko ri
→ szvit (2.) vagy olyan tí pu sú át dol go zás
for má já ban, mint Scsedrin Car men-szvit je
Bi zet ope rá já nak leg jel lem zõbb dal la ma i -
ra, amely → pa ra frá zis ugyan, még is sa já -
tos mû(át)értelmezésnek te kint he tõ. Az
~hez kö zel ál ló mû faj ok a → pasticcio és a
→ potpourri.

egy vo na las ok táv → ok táv be osz tás

Einem, Gottfried von (1918–1996): oszt -
rák ze ne szer zõ, stí lu sát a mér sé kelt mo -
dern ség jel le mez te. Ne ve leg in kább ope rái
ré vén vált is mert té. A há bo rú alatt a drez -
dai ope rá ban dol go zott, 1944-ben itt mu -
tat ták be Turandot c. ba lett jét. Szín pa di
ér zé ke még in kább ki bon ta ko zott az 1947-
ben be mu ta tott Dan ton ha lá lá ban (Büch -
ner drá má ja nyo mán). Ze nei dra ma tur gi á -
já ra jel lem zõ, hogy „iga zi ope rát” akart ír -
ni – ze ne i leg meg for mált je le ne tek alak já -
ban. Ezt emel te ki A per (1953) c. ope rá ja
kap csán is, amely Kaf ka re gé nye nyo mán
szü le tett, de hang sú lyo zot tan nem a kaf -
kai élet ér zést kí ván ta ze né ben át él he tõ vé
ten ni. Szá mos egyéb ope rá ja mel lett meg -
ze né sí tet te Dürrenmatt Az öreg hölgy lá to -
ga tá sa (1971), va la mint Schil ler Ár mány
és sze re lem c. mû vét (1976). Nép sze rû
hang ver seny da rab 1967-ben írott He ge dû -
ver se nye.

Eisler, Hanns (1898–1962): né met ze ne -
szer zõ, → Schönberg és → Webern ta nít vá -
nya. Az 1920-as évek vé gé tõl a ra di ká lis
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ze nei avant gárd kép vi se lõ je (Zeitungs aus -
schnitte, 1925–27; Kleine Sinfonie, 1932).
Mar kán san bal ol da li el kö te le zett sé gû ér -
tel mi sé gi ként mély sé ge sen meg volt gyõ -
zõd ve ar ról, hogy a mû vé szet a po li ti kai
har cok szer ves ré sze sé vé te he tõ. Ha tal mas
mû velt sé ge és ze nei ér zé keny sé ge óv ta
meg at tól, hogy a ké sõb bi „agitp rop” kul -
tú ra se ké lyes sé gé be sül  lyed jen. Brecht tel
va ló együtt mû kö dé se ré vén szá mos szín -
pa di ze né je szü le tett, köz tük a Fé le lem és
ret te gés a har ma dik bi ro da lom ban (1945),
a Ga li lei éle te (1947), a Švejk a má so dik
vi lág há bo rú ban (1957) – ezek ben a → son -
gok a brech ti „el ide ge ní tést” („V-Effekt”)
szol gál ják. Több ho lly woo di film hez írt kí -
sé rõ ze nét, ki áb rán dí tó ta pasz ta la ta it Ador -
nó val kö zö sen ös  sze gez te (→ film ze ne).
1948-ban Ke let-Ber lin ben te le pe dett le, az
egy  ko ri NDK him nu szá nak ze né jét is õ ír ta
(„Auferstanden aus Ruinen…”). Mai szem -
 szög bõl sok te kin tet ben el lent mon dá sos az
élet mû ve, kü lö nö sen nem köz vet le nül át po -
li ti zált ka ma ra ze nei munkássága (Vo nós né -
gyes, 1938; Vierzehn Arten, den Re gen zu
be schreiben, 1941; Há rom fú ga, zon go rá ra,
1946) új ra ér té ke lés re és új ra fel fe de zés re vár.

eisz: az E hang ke reszt tel tör té nõ fel eme -
lé sé bõl szár ma zó hang. 

éke sí té sek → dí szí té sek

ek hó (Ékhó gö rög nim fa ne vé bõl, „vissz -
hang”): a vissz hang után zá sa a ze né ben, a
→ ba rokk ze ne ked velt hang ef fek tu sa.
Hos  szú idõn át az ~ volt az egyet len is -
mert → di na mi kai ha tás. 

ek lek ti ciz mus, ek lek ti ka (a gö rög „ekle -
gein” = „vá lasz ta ni” igé bõl): a ze ne tör té -
net ben is lé te zõ, de az épí tõ mû vé szet nél
jó val szû kebb kör ben hasz ná la tos fo ga -
lom. Több fé le stí lus ré teg ke ve re dé sét je -
len ti. Az „ek lek ti kus” mi nõ sí tés gyak ran
iro ni kus, becs mér lõ jel le gû, ilyen kor stí -
lus után zást vagy si lány ki vi telt je lent.
Stílustiszta ze né rõl azon ban csak rit kán

be szél he tünk; a ze nei ha gyo mány – ko ron -
ként vál to zó mér ték ben és hang súl  lyal –
min den ze nei al ko tás ban je len van. A szá -
zad for du lón az ~ jel leg ze tes stí lus tö rek -
vés sé vál to zott, s pl. Goldmark egész élet -
mû vét meg ha tá roz ta, de ek lek ti kus vo ná -
sok kal van nak te le Mah ler szim fó ni ái is.
Ek lek ti kus nak ne vez het jük Britten, Mil -
haud vagy szá mos kor társ ma gyar ze ne -
szer zõ (Ránki, Petrovics, Szokolay) stí lu -
sát. Az ~ a 20. szá zad 80-as, 90-es éve i -
nek poszt mo dern neoirányzataiban (→ új
egy sze rû ség) vált is mét meg ha tá ro zó je -
len ség gé. 

el be szé lés: min de nek elõtt Wag ner → ze -
ne drá má i val kap cso lat ban meg ho no so dott
fo ga lom. Az ~ nem ro ko nít ha tó a ha gyo -
má nyos → ári ák kal epi kus, el be szé lõ jel le -
ge mi att. Leg gyak rab ban a bo nyo lult cse -
lek mény va la mely elõz mé nyét vagy a cse -
lek mény hát te ré ben zaj ló ese mé nye ket
me sé li el, sa já tos, oly kor zak la tott, dek la -
má ló (→ deklamáció) stí lus ban (pl. Tann -
häuser Ró mai el be szé lé se Wag ner Tann -
häuser c. ope rá já ban). 

el be szé lõ: → ora tó ri u mok, fõ ként → pas si -
ók sze rep lõ je; az ese mé nye ket ma gya ráz -
za, ér tel me zi, kom men tál ja. Bach pas si ó i -
ban az evan gé lis ta el ne ve zé se → testo.
Mo dern ora tó ri u mok ban (pl. Stravinsky:
Oedipus rex) pró zai sze rep, s nar rá tor nak
ne vez zük. 

elé gia (gö rög „elegeia”): pa na szos dal. 
A fo ga lom a köl té sze ti mû faj ok so rá ból ke -
rült át a ze né be is. Mé la bús hang vé te lû ze -
ne mû ve ket szer zõ ik gyak ran lát nak el ez -
zel a cím mel (pl. Fauré: Elé gia gor don ká ra
és ze ne kar ra, 1883). 

elektromos vagy elektroakusztikus hang -
 sze rek: azo kat a hang sze re ket ne vez zük
így, ame lyek elekt ro mos ság se gít sé gé vel
hoz zák lét re a han got. Az ~ fo gal mi lag el -
kü lö ní ten dõk az → elekt ro ni kus ze né ben
hasz ná la tos hang tól, ak kor is, ha ma már
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az ~ nem te kin tik fel ada tuk nak a ha gyo -
má nyos hang sze rek hang já nak után zá sát.
El ha tá ro lá suk kri té ri u ma, hogy hang kész -
le tük to vább ra is a ha gyo má nyos ze ne
hang rend sze re i ben mo zog. Lé tez nek ha -
gyo má nyos hang sze rek vagy a ha gyo má -
nyos hang sze rek alak ját nagy já ból meg õr -
zõ ~, ame lye ket be épí tett mik ro fo nok és
erõ sí tõk egé szí te nek ki (pl. elekt ro mos
csem ba ló, zon go ra, gi tár stb.), s lé tez nek
olya nok, ame lyek nem kap cso lód nak a tör -
té nel mi leg ki ala kult hang szer tí pu sok hoz,
mert hang juk ki ala kí tá sá ban → hang ge ne -
rá to rok és → szû rõk ját sza nak sze re pet. 

elekt ro ni kus ze ne: 1950 tá ján szü le tett
fo ga lom egy új akusz ti kus mû vé szet re,
amely hang zó anya gát ki zá ró lag szin te ti -
ku san, elekt ro ni kus → hang ge ne rá to rok
se gít sé gé vel ál lít ja elõ, kü lön bö zõ for mák -
ban ma ni pu lál ja, ill. hang szó ró kon ke resz -
tül szó lal tat ja meg. (Az el sõ stú di ók Köln -
ben, Mi lá nó ban és Brüs  szel ben mû köd -
tek.) Szû kebb ér te lem ben az ~ a → sze riá -
lis ze ne elekt ro ni kus to vább fej lesz té se. Az
~ben min den ze nei → pa ra mé ter re a li zá -
lá sa a di ag ra mok ban le jegy zett kom po zí ci -
ós terv nek meg fe le lõ en tör té nik (idõ ten -
gely, pon tos de ci bel ér ték stb.). Je len tõ sen
meg nõ a hang tar to mány: több ezer frek -
ven cia áll ren del ke zés re. A ge ne rá tor hoz
más elekt ro a kusz ti kai be ren de zé sek (szû -
rõ ké szü lé kek, mo du lá to rok) já rul nak: így
az egyes → szinuszhangok egy más ra he -
lye zé sé vel sza bá lyo zott spekt ru mok, a →
szû rõk kel fel bon tott → fe hér zú gás ból szí -
nes zú gá sok, az im pul zu sok ból struk tú rák
szü let nek. A → szin te ti zá tor for ra dal ma sí -
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tot ta az ~t. Az ~ el sõ nyil vá nos be mu tat -
ko zá sa 1958-ban, a brüs  sze li vi lág ki ál lí tá -
son volt (Varèse: Poème electronique).
Stockhausen mik ro fon fel vé tel út ján nyert
ze nei nyers anya got dol go zott fel Az if jak
éne ke a tü zes ke men cé ben c. mû vé ben
(Dá vid zsol tá ra i nak egy rész le te). Berio
Mutazioni (1954) c. mû ve a ha gyo má nyos
hang sze rek hang já nak át ala kí tá sá val kí -
sér le te zett, No no La fabbrica illuminata c.
kom po zí ci ó já val meg kí sé rel te az ~ szé le -
sebb tár sa dal mi-mû vé sze ti kon tex tus ba
he lye zé sét. Új fe je ze tet je len tett az ~ fej -
lõ dé sé ben a → live-electronic. Az el sõ ként
1971-ben Freiburg im Breisgauban al kal -
ma zott halaphon ne vû ké szü lék kel kom -
po zitorikusan rög zít he tõk ké és fo lya ma to -
san vál toz tat ha tók ká vál tak a tér pa ra mé -
te rei (a han gok irá nya és moz gá sa) is.
En nek le he tõ sé ge it ak náz ta ki No no leg je -
len tõ sebb kvá ziszín pa di al ko tá sá ban, a
Pro  meteóban.

Elgar, Sir Edward (1857–1934): an gol ze -
ne szer zõ, a nem ze ti is ko la egyik leg je len -
tõ sebb kép vi se lõ je. Az ang li ai kó rus ha gyo -
má nyok foly ta tó ja ként élet mû vé ben ki -
emelt sze re pet ját szik az → ora tó ri um:
The Dream of Gerontius c. mû vét (1900)
tom bo ló si ker, és kül föl di be mu ta tók is
kö vet ték (Düs sel dorf ban R. Strauss állt ki
lel ke sen mel let te). ~ ze nei nyel vét Wag -
ner és az → új né met is ko la is be fo lyá sol ta,
így ala kult ki alap ve tõ en ro man ti kus, de a
klas  szi kus ang li ai ha gyo má nyok hoz erõ -
sen kö tõ dõ stí lu sa. Ha zá já ban ma is a leg -
gyak rab ban ját szott szer zõk kö zé tar to zik.
Ha tal mas élet mû vé bõl to váb bi oratorikus
mû vei mel lett (Coronation Ode, 1901;
The Apostles, 1903) ki emel ke dik két
szim fó ni á ja (1908, 1911), az Enig ma-va ri á -
 ci ók (1899) c. ze ne ka ri mû, Elegy (1909) c.
vo nós ze ne ka ri al ko tá sa, to váb bá He ge dû-
(1910) és Gor don ka ver se nye (1919).

el han go lás (olasz „scordatura”, a „corda”
= „húr” szó ból): a han go lás tel jes vagy
rész le ges meg vál toz ta tá sa, fõ ként a vo nós

hang sze re ken vagy a gi tá ron; ré geb ben a
lan ton volt szo kás ban a ne he zeb ben játsz -
ha tó ré szek kön  nyeb bé té te le vagy a hang -
szín meg vál toz ta tá sa cél já ból. A mo dern
ka ma ra ze né ben szin tén gyak ran al kal ma -
zott mód szer.

el len pont (a la tin „punctus contra punc -
tum”, az az „pont pont el len” ki fe je zés bõl,
a né met „Kont ra punkt” tü kör for dí tá sa):
olyan több szó la mú szer kesz tés, amely ben
va la mely szó lam hoz dal lam ve ze tés ben és
rit mi ka i lag önál ló el len szó la mok tár sul -
nak (→ po li fó nia), az az több önál ló, egyen -
ran gú szó lam kom bi ná ci ó ja. Meg ha tá ro -
zá sa Johannes Tinctoris franco-flamand
ze ne tu dós tól szár ma zik (1477). Az ~ a
ho ri zon tá lis el vet kép vi se li a ze né ben,
amely nek te kin tet tel kell len nie a ver ti ká -
lis sík ra, a szó la mok együtt hang zá sá ból
meg szü le tõ → össz hang ra is. A 16. szá zad
vo ká lis el len pont ja a → Palestrina-stílus.
Az ~ fej let tebb for má ja az → imi tá ci ós el -
len pont; be lõ le fej lõd tek ki az ~mû vé szet
leg fej let tebb for mái, a → ká non, ill. a →
fú ga. A ze ne tör té ne tet a kont ra punk ti kus,
te hát az ~ot kö zép pont ba he lye zõ és a →
ho mo fon, az az a har mó ni ai ös  sze füg gé se -
ket job ban ki eme lõ gon dol ko dás ál lan dó
vál ta ko zá sa jel lem zi.

elõ adá si uta sí tá sok: tö mör, rö vid uta lá -
sok, ame lye ket ze ne mû vek leg ele jén vagy
egyes for ma egy sé ge i nek kez de tén szo kás
fel tün tet ni, ér zé kel tet ve az elõ a dan dó da -
rab vagy sza kasz jel le gét. Ál ta lá nos hasz -
ná la ta a → ro man ti ka ko rá ban ter jedt el,
ko ráb ban ugyan is sok kal nyil ván va lóbb és
a kon ven ci ók ál tal sza bá lyo zot tabb volt a
meg szó la ló mû jel le ge, s már ön ma gá ban
a → tem pó jel zés is utalt a mû ka rak te ré re.
Nyel vi jel le ge foly tán az ~ csak kör vo na -
laz zák a mû vagy az adott sza kasz jel le gét,
a meg va ló sí tás ban to vább ra is tág te ret en -
ged nek az egyé ni ér tel me zés nek. Az elõ -
adói uta sí tá sok rend sze rint olasz nyel vû -
ek, de ép pen a né met ro man ti ka, kü lö nö -
sen a ké sõ ro man ti ka ked vel te a né met
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nyel vû fel ira to kat is. (Te kin tet tel az ~
nagy szá má ra, itt nem so rol juk fel õket, a
leg fon to sab bak a kö tet ben ábécérend ben 
a meg fe le lõ cím sza vak közt ke res he tõk
vis  sza.)

elõ já ték: 1. A → pre lú di um mal ro kon ér -
te lem ben hasz ná la tos ki fe je zés; 2. → ope -
rák, ope ra fel vo ná sok, → ba let tek be ve ze tõ
ze né je. Gyak ran a → nyi tány he lyett hasz -
nált fo ga lom, még sem tel je sen azo nos ve -
le. Az ~ sok szor nem kü lön ál ló té tel, ha -
nem a kö vet ke zõ fel vo nás vagy je le net
han gu la tát idé zi fel, s köz vet le nül tor kol -
lik a szín pa di cse lek mény be.

elõ jegy zés: a → vo nal rend szer ele jén el he -
lye zett mó do sí tó je lek, az az a han go kat fél
hang gal meg eme lõ ke resz tek (#) és fél hang -
gal le szál lí tó bék (b). Köz vet le nül a → kulcs
után áll nak. Ér vé nyes sé gük az egész sor ra
ki ter jed.

elõ ke: a → ba rokk kor ból szár ma zó, ma is
hasz ná la tos → dí szí tés. Mai for má já ban a
19. szá zad ban ala kult ki, s je lö lé sé re az át -
hú zott, kis kot tá val ki írt zász lós dí szí tõ -
han got hasz nál ják: e. Já ték ide je a fõ hang
ro vá sá ra megy, s na gyon rö vid, rend sze rint
har minc ket ted ér ték. Lé tez nek több hang -
ból ál ló, ki írt ~k is, eze ket szin tén hang sú -
lyo san és igen gyor san kell ját sza ni.

elõ le ge zés, an ti ci pá ció (la tin „anticipatio”):
→ mel lék hang, az → ak kord va la mely
hang já nak a meg elõ zõ, súly ta lan ütem ré -
szen tör té nõ meg szó lal ta tá sa, a töb bi han -
got meg elõ zõ be lé pé se. Leg több ször éles
dis  szo nan ci át ered mé nyez, s fe szült ség te -
rem tõ funk ci ó ja van, ami a hang sú lyos
ütem rész ben meg nyug ta tó → kon szo nan -
ci á vá ol dó dik. 

el sõhe ge dû: a ze ne kar ban a két rész re osz -
tott he ge dû szó lam na gyobb cso port ja, a
vo nó sok fel sõ szó la ma. Ugyan így ne vez -
zük a → vo nós né gyes fel sõ he ge dû szó la -
mát.

e-moll: a G-dúr pár hu za mos → moll ja,
egy ke reszt elõ jegy zés sel (fisz). 

empfindsamer Stil → ér zel mes stí lus, →
ro ko kó ze ne

Emphase, mit (né met, elõ adá si uta sí tás):
em  fa ti ku san, nagy hév vel. 

ének: leg ál ta lá no sabb meg ha tá ro zás ban az
em be ri gé gé ben kép zett ze nei hang. Az ~
leg gyak rab ban ös  sze fo nó dik az em be ri
szó val, mind amel lett a kez de tek tõl fog va
lé te zett és ma is lé te zik szö veg nél kü li
~lés (pl. az → egy há zi ze ne ko rai kor sza -
ká ban, a mü ez zi nek ~e az isz lám kul tú -
rák ban [→ arab ze ne], a jódli az oszt rák és
sváj ci nép ze né ben, vagy a → ko lo ra tú ra az
ope rá ban). A hang kép zés tör té nel mi vál to -
zá so kon ment át, és ze ne kul tú rán ként
igen el té rõ ké pet mu tat. A gre go ri án orr -
han gú elõ adás mód já nak em lé két õr zi a →
fal zett. A → bel canto mind ös  sze a 17.
szá zad óta is mert. A ro man ti ka óta a drá -
mai jel le gû ~stílus vált meg ha tá ro zó vá az
→ ope rá ban, ami a 20. szá zad ban szá mos
egyéb ~- és hang kép zé si mód dal, va la mint
elõ adói stí lus sal egé szült ki (→ be széd -
hang, → Sprechgesang). Nap ja ink ban is el -
té rõ kö ve tel mé nyek ér vé nye sül nek az ope -
rá ban és a hang ver seny sze rû mû faj ok ban,
így pl. a → kan tá tá ban vagy az → ora tó ri -
um ban. A → nép ze nék is mét csak más
~lésmódot kö ve tel nek: gya ko ri a pré selt
hang kép zés (pl. az orosz nép dal ban). A →
dzsessz ben al kal ma zott kü lön fé le hang -
kép zés- és ~módok szin tén je len tõs mér -
ték ben el tér nek az eu ró pai ze né ben meg -
szo kot tól. 

ének be széd: a dal lam al ko tás nak az a
mód sze re, amely az → ének szó lam meg -
kom po ná lá sa kor a be széd hang lej té sé bõl
in dul ki, s zárt szá mok he lyett in kább a
szö veg hez job ban kap cso ló dó, nyi tott, át -
kom po nált for mák kal él. Az ~ nem azo -
nos sem a → re ci ta ti vó val, sem a be lõ le ki -
ala kult → Sprechgesanggal. Az ~ vol ta -
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kép pen je len van az → ope ra ki ala ku lá sá -
tól fog va an nak egész tör té ne té ben (a
Monteverdi-féle recitar cantando). Min de -
nek elõtt Wag ner → ze ne drá má i val kap -
cso lat ban hasz nál juk a fo gal mat, de fon tos
sze re pet ját szott a nem ze ti is ko lák ban, el -
sõ sor ban az orosz ope rá ban Mu szorgsz kij -
nál és a cseh ope rá ban Janáčeknél stb.
Ver di Falstaffja vol ta kép pen egyet len ha -
tal mas, át kom po nált ~. De bus sy Pelléas
és Mélisande-ja a fran cia nyelv hez fi no -
man hoz zá si mu ló ~ el vé re épül, s kö zel
áll az ~ el vé hez Bar tók dek la má ló stí lu sa
(→ deklamáció) a Kék sza kál lú her ceg vá -
rá ban. 

ének hang ok: az éne ke sek hang fek vé se
sze rint az ~ hat fõ tí pu sát kü lön böz tet jük
meg. Ezek a kö vet ke zõk: → szop rán, →
mez zo szop rán, → alt (nõi és gyer mek -
hang ok), ill. → te nor, → ba ri ton és →
basszus. Az igen mély nõi han gok el ne ve -
zé se: → kont ra alt. Az ope rai sze rep kö rök
meg kü lön böz te té sé re kü lön fé le jel zõk
hasz ná la to sak, így lí rai szop rán, → drá mai
szop rán, lí rai te nor, hõs te nor, →
basszbuffó stb. A ba rokk ope rák és ora tó ri -
u mok kaszt rált éne ke se i nek (→ kaszt rál -
tak) sze rep kör ét ma stílushû elõ adás ban
→ kont ra te no rok ének lik. 

ének kar → kó rus

ének lõ al leg ro → Bach, Johann Christian

Enescu, Ge or ge (1881–1955): ro mán ze -
ne szer zõ, kar mes ter és he ge dû mû vész,
Bretan mel lett a ro mán ze ne leg je len tõ -
sebb al ko tó mû vé sze. He ge dû vir tu óz ként
be utaz ta Eu ró pát, Pá rizs ban → Massenet
és → Fauré ta nít vá nya volt. 1947-ben el -
hagy ta Ro má ni át, és ha lá lá ig Pá rizs ban
élt. Yehudi Menuhin ta ná ra. Stí lu sá ra
nagy ha tás sal volt a ro mán → folk lór, de
nem hagy ta érin tet le nül a → szeriális
tech ni ka sem. Ma is ját szott ope rá ja az
Oedipus (1936). Az 1930-as évek ben
gyak ran em le get ték Bar tók kal együtt, de

egye te mes sé ge el ma rad az övé mö gött. Ze -
ne szer zõ ként min de nek elõtt he ge dû re és
ze ne kar ra írott két Ro mán rap szó di á já val
(1901/02) vált hí res sé, ugyan ak kor je len -
tõ sek szim fó ni ái, he ge dû szo ná tái és két
vo nós né gye se is. 

enharmónia (a gö rög „enharmoniosz” =
„egy be hang zó” szó ból): a → tem pe rált
hang rend szer ben azo nos hang zá sú, de kü -
lön bö zõ el ne ve zé sû han gok vi szo nya. Két
egy más mel let ti → törzs hang ból szár ma -
zik az al só fel eme lé sé vel, ill. a fel sõ le szál -
lí tá sá val. Így enharmonikus pl. a disz és az
esz, a gisz és az asz stb. Az enharmonikus
han gok a → mo du lá ci ó ban jut nak fon tos
sze rep hez. Enharmonikus cse re: az ~
alap ján nyug vó → mo du lá ci ós je len ség.
Va la mely hang enharmonikusan át ér tel -
mez ve az új hang nem ben más sze re pet
tölt be, mint az elõ zõ ben, s ez zel mi nõ sé -
ge, ill. írás mód ja meg vál to zik. Rend sze rint
meg vál to zik a hang tö rek vé sé nek irá nya
is: a cisz d-re, a ve le enharmonikus desz c-re
tö rek szik.

entschieden (né met, elõ adá si utasítás):
ha tározottan (ugyan az, mint → ent -
schlossen), azo nos az olasz → risolutóval. 

entschlossen (né met, elõ adá si uta sí tás):
ha tá ro zot tan (ugyan az, mint → entschie -
den).

eol hang sor: a → modális hang sor ok egyi -
ke, → ve ze tõ hang nél kü li, → moll jel le gû
hang sor. A kö zép ko ri egy há zi ze né ben
modus pe reg ri nus nak ne vez ték. A VI. fok
az alap hang tól kis szext tá vol ság ra fek szik,
ez az ún. eol szext. A hang ról in dít va:
A–H–C–D–E–F–G–A (az A–F az „eol
szext”). A ma gyar nép ze né ben szin tén
gya ko ri hang sor.

eol hár fa (gö rög „Aiolosz”, la tin „Aeolus”,
a sze lek ura): óko ri → hú ros hang szer. Is -
mer ték már az in di a i ak is, de fõ leg a gö rö -
gök al kal maz ták. A 18. szá zad ban, de el -
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sõ sor ban a ro man ti ka ko rá ban kelt új élet -
re kü lön le ges hang ha tá sa mi att. Hos  szú -
kás szek ré nyé re kü lön bö zõ vas tag sá gú, de
azo nos hang ma gas sá gú hú ro kat fe szí te -
nek, ame lye ket a szél szó lal tat meg. Ne ve -
zik ezért szél hár fá nak, sõt oly kor szel lem -
hár fá nak is. 

Eötvös Péter (1944–): világhírû magyar ze -
neszerzõ, karmester. Stockhausen közvet -
len munkatársa Kölnben, késõbb a párizsi
modern zenei központ, az IRCAM mun -
káját irányította. Kísérletezõ kedvû zene -
szerzõ (Mese, 1968; Tücsökzene, hang sza -
lagra, 1970). Mûveiben a régi korok zenéje
és a modern hangzásvilág sajátos módon
szembesül egymással, olykor a → live
elec tronic révén. Gyakran szerepel mûvei -
ben a cimbalom (pl. Psychokosmos, 1993;
Atlantis, Weöres Sándor versére, 1995). Ez
utóbbi versére 2002-ben Ima címmel írt
ve gyes karra és zenekarra nagyszabású
kom pozíciót. Szólóhangszerre írott mûvei
kö zül említést érdemel egy megkapó szép -
ségû zongorakompozíció, az In memoriam
Luciano Berio (2003), amellyel pálya társá -
tól búcsúzik. A hagyományos koncert for -
mát szívesen bomlasztja különféle szín -
padi akciókkal (pl. Il Maestro, 1974). Fõbb
mûvei közé tartozik a Moro lasso (1963,

átdolgozva 1972) c. maszkos madrigál -
komédia, a Chinese opera, kamara zene -
kar ra (1985), a Három madrigálkomédia
(1990). Groteszk felhangokkal keresi az
opera új útjait: ennek példái a Harakiri
(Bá lint István szövegére, zenés színház,
1973), a Radames (kamaraopera, 1976). A
három nõvér (1998) elvonatkoztat az ere -
deti Csehov-darabtól, és a három fõsze rep -
lõ belsõ világából, keleti környezetben idé -
zi fel a történéseket (a nõi szerepeket az
eredeti elgondolás szerint → kontrate no -
rok éneklik). Le Balcon c. operáját tíz kép -
ben Jean Genet darabja alapján, 2002-ben
írta. Tony Kushner színmûve alapján ké -
szült az Angels in America (2004), Gabriel
García Márquez regénye nyomán a Szere -
lemrõl és más démonokról (2007, 2017-
ben az Operaházban mutatták be a mû
„budapesti változatát”). Az új évezred má -
sodik évtizedében ~ már vitathatatlanul
korunk egyik legjelentõsebb operaszerzõ jé -
nek számít. Operáinak sorát folytatja a
La dy Sarashina (2007), Az ördög tragédiája
(2010), majd ennek teljesen átdolgozott,
új változata, a Paradise Reloaded (Lilith,
2013), a Der goldene Drache (Az arany -
sárkány, Roland Schimmelpfennig drámá ja
nyomán, 2014), valamint a Senza sangue
(Vér nélkül, 2015), amelyet 2016-ban az
Armel Operafesztiválon Budapesten is
bemutattak. Esterházy Péterrel (1950–
2016) közösen írtak egy világi oratóriu mot,
Halleluja – Oratorium balbulum (Da dogó
oratórium) címmel, amelynek salz burgi
bemutatóján a szövegíró már nem lehetett
jelen. Mindeközben folyama to san gyara -
podnak szimfonikus kompozí ciói, többek
kö zött versenymûvei is (Kon zert, két zon -
gorára és zenekarra, 2008; Cello Concerto
Grosso, 2011; DoReMi, he gedûre és zene -
karra, 2012).

epig ram ma (gö rög–la tin): rö vid köl te -
mény, „sír fel irat”. Ze nei ér tel me ha son ló:
tö mö ren meg fo gal ma zott ze nei gon do lat.
Ra vel nél és Ko dály nál ta lál ko zunk ez zel a
mû fa ji meg ha tá ro zás sal.
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epi zód (a fran cia „épisode” szó ból, amely
a gö rög „epeiszodion” = „be tol dás, hoz zá -
te vés” ki fe je zés re ve zet he tõ vis  sza): a gö -
rög tra gé di á ban az egyes kar dal ok kö zé be -
épí tett di a ló gus rész. Köz nyel vi és iro dal mi
tar tal ma mel lett kö rül ha tá rolt ze nei je len -
té sei is van nak: 1. a → fú gá ban köz já ték,
amely ben a fú ga te ma ti kus anya ga nem
kap sze re pet; 2. a → ron dó ban át me ne ti,
nem önál ló for ma egy ség: a ron dó té ma két
el hang zá sa kö zött hang zik fel, for má ja so -
ha nem tel je sen zárt, ezért kí ván ja a ron -
dó té ma vis  sza té ré sét.

ergriffen (né met, elõ adá si uta sí tás): meg -
ha tó dott ság gal. Hasz ná la tos mit Ergriffen -
heit alak ban is.

Er kel Fe renc (1810–1893): ma gyar ze ne -
szer zõ, kar mes ter és zon go ra mû vész, a
ma gyar nem ze ti ope ra meg te rem tõ je, Liszt
mel lett a 19. szá za di ma gyar ze ne tör té ne -
té nek leg je len tõ sebb alak ja. 1844-ben pá -
lyá za tot nyert Köl csey Him nu szá nak meg -
ze né sí té sé vel; ez nap ja ink ban is Ma gyar -
or szág nem ze ti him nu sza. A Pes ti Ma gyar
Szín ház, majd 1840-tõl a Nem ze ti Szín -
ház ve ze tõ kar na gya, a Fil har mó ni ai Tár -
sa ság ala pí tó ja és ve ze tõ kar mes te re
(1853–74). 1875–87-ig a Ze ne aka dé mia
el sõ igaz ga tó ja. Ope rái a ma gyar nem ze ti
tör té ne lem bõl me rí tik té má ju kat (Bátori
Má ria, 1840; Hu nya di Lász ló, 1844; Bánk
bán, 1861; Sa rol ta, 1862; Dó zsa György,
1867; Brankovics György, 1874; Név te len
hõ sök, 1880; Ist ván ki rály, 1885). Ezek
kö zül csak a Hu nya di Lász ló, min de nek -
elõtt pe dig a Bánk bán bi zo nyult va ló ban
élet ké pes nek. ~ a ro man ti kus olasz ope ra,
fõ ként Bellini stí lu sát öt vö zi a ko ra be li jel -
leg ze te sen ma gyar → verbunkosstílussal.
Gaz dag dal la mi in ven ció és mar káns ka -
rak ter áb rá zo lás jel lem zi. Hang vé te le sok -
szor ek lek ti kus, a né pi es mû dal ele me it is
fel hasz nál ja, sõt, leg utol só ope rá i ban né -
mi kép pen már Wag ner ha tá sa is ér zõ dik. 

erlöschend (né met, elõ adá si uta sí tás): el -
ha ló an, je len té se ha son ló, mint az olasz →
morendo elõ adá si uta sí tás nak. 

ermattend (né met, elõ adá si uta sí tás): egy -
re hal vá nyab ban. 

ernsthaft (né met, elõ adá si uta sí tás): ko -
mo lyan. Hasz ná la tos mit Ernst alak ban is. 

eroicamente (olasz, elõ adá si uta sí tás): hõ -
si e sen.

ér zé keny hang: a → dúr–moll hang rend -
szer egyik leg fon to sabb von zá si tör vé nye,
je len tõ sé ge ha son ló a fes té szet ben nagy já -
ból ve le egy idõ ben (→ re ne szánsz) ki ala -
ku ló pers pek tí vá hoz. A vo ká lis → el len -
pont ban is (→ Palestrina-stílus) ér vé nye -
sült már az a sza bály, hogy a hang sor VII.
hang ja, a → ve ze tõ hang min den kor az →
alap hang ra lép. ~ to váb bá a négyeshang -
zat szep tim hang ja, ez min den kor le fe lé lép
to vább, va la mint a kés lel te tett és az al te -
rált hang (→ alteráció), amely min den kor
a kés lel te tés és az alteráció irá nyá ba lép
to vább. A klas  szi kus → össz hang zat tan -
nak ezek a tör vény sze rû sé gei a 19. szá zad
vé gén, a 20. szá zad ele jén bi zo nyos ze nei
irány za tok ban (→ do de ka fó nia, → imp -
resszi o niz mus) fo ko za to san el ve szí tet ték
je len tõ sé gü ket.

ér zel mes stí lus (né met „empfindsamer
Stil”): a → ba rokk ze ne kor sza ká nak le zá -
rá sa, a → gá láns stí lus sal együtt a → ro ko -
kó el ne ve zé sû stí lus tör té ne ti kor szak fon -
tos je len sé ge. Új esz té ti kai kö ve tel mé nye -
ket fo gal maz meg: a ze nét ki fe je zõ be széd -
nek fog ja föl, amely nem az → af fek tus
egy sé ges sé gé re, ha nem sok ré tû ség re tö rek -
szik. Az ~ leg fõbb je gyei a har mó ni a i lag
egy sze rû kí sé rõ szó la mok fö lött ki bon ta ko -
zó, ha tá ro zott ve ze té sû, jól éne kel he tõ dal -
lam, a kis for mák, szim met ri kus kép le tek,
→ mo tí vum is mét lé sek, ame lye ket azon -
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ban gaz dag, → va ri á ci ós szel lem ben fel dú -
sí tott or na men ti ka tesz kel le mes sé. Gyak -
ran al kal maz ta az ~ a → kés lel te tést és az
→ elõ le ge zést, va la mint a drá mai ha tá sú
→ szü ne te ket. Az ~ el mé lyü lés re tö re ke -
dett, ugyan ak kor fo ko za to san el for dult a
ro ko kó csil lo gó ele gan ci á já tól. Az ~ ki -
emel ke dõ kép vi se lõi C. Ph. E. Bach,
Niccolò Jommelli, J. A. Benda, Rein hard
Keiser (1674–1739), Telemann stb. Az ~
elé gi kus je gye it hang sú lyo zó má so dik
nem ze dék hez tar to zik Pergolesi és G. B.
Sam mar tini.

espressivo (olasz, elõ adá si uta sí tás): ki fe -
je zés sel, ér zés sel. Rö vi dí té se: espr. Hasz -
ná la tos con espressione alak ban is. 

Es ter házy Pál, her ceg, ná dor (1635–1713):
köl tõ és ze ne szer zõ, a → ba rokk ze ne leg -
je len tõ sebb kép vi se lõ je Ma gyar or szá gon.
A kor fõ úri kö rök ben ál ta lá nos ze nei mû -
velt sé gét mes  sze meg ha la dó is me re tek kel
ren del ke zett, s igen tá jé ko zott volt a kor -
szak ola szos → ora tó ri um stí lu sát il le tõ en.
Így al kot ta meg Harmonia caelestis c.
nagy sza bá sú, la tin nyel vû kom po zí ci ó ját,
me lyet 1701-ben fe je zett be. 

esz: az E hang nak egy bével tör té nõ le szál -
lí tá sa ré vén ke let ke zõ hang. Enharmoni -
ku san azo nos a disz-szel (→ enharmónia).

Esz-dúr: az Esz hang ra épí tett → dúr hang -
 sor, há rom bé elõ jegy zés sel (bé, esz, asz). 

ethosz (gö rög = „szo kás”, „er kölcs”): az
aka rást és a cse lek vést meg ha tá ro zó er köl -
csi tar tás, azon eti kai nor mák ös  szes sé ge,
ame lyek egy tár sa dal mat jel le mez nek. A
gö rög ze nei gon dol ko dás ban (→ gö rög ze -
ne) azért volt nagy sze re pe, mert a kü lön -
fé le hang sor ok hoz hoz zá ren de lõ dött azok
~a is, amely meg ha tá roz ta jel le gü ket, fel -
hasz nál ha tó sá guk kö rét, s ez to vább örök -
lõ dött – át ér tel me zõd ve – a kö zép kor ze nei
gon dol ko dá sát meg ha tá ro zó → modális

hang sor ok rend jé ben, ill. a → dúr–moll
hang rend szer ben is. A → ba rokk ban az
~szal szem ben az → af fek tu sok, va gyis az
ér zel mek meg je le ní té se vált a ze nei gon -
dol ko dás meg ha tá ro zó esz té ti kai el vé vé.

etnomuzikológia (a gö rög „ethnosz” =
„nép”, „musziké” = „ze ne” és „logosz” =
„tu do mány” szó ból): az et no ló gi á hoz, az az
a nép rajz tu do mány hoz ha son ló an az Eu -
ró pán kí vü li pri mi tív né pek ze né jét, ze né -
lé si szo ká sa it, akusz ti kai kul tú rá ját ku tat -
ja, de ide ér ten dõ pl. az egyes eu ró pai né -
pek folk lo risz ti kai ha gyo má nya i val fog lal -
ko zó ze ne tu do má nyi ága zat is. Ma gyar or -
szá gon gyak rab ban hasz ná la tos ki fe je zés a
nép ze ne tu do mány.

etûd (a la tin „studium” = „szor gal mas
gya kor lás”, „in ten zív fog lal ko zás va la mi -
vel” szó ra vis  sza ve zet he tõ en, a fran cia
„étude” = „gya kor lat” szó ból): rö vid, egy -
té te les ze ne da rab, amely bi zo nyos hang -
szer tech ni kai prob lé mák el sa já tí tá sa cél já -
ból író dott. A → ro man ti ka kor sza ká tól
fog va (Cho pin, Schu mann, Liszt) hang ver -
seny sze rû elõ adás cél já ból is ké szül tek
ilyen ze ne mû vek (eze ket kon cert- vagy
hangverseny~nek is ne vez zük): rá juk is
jel lem zõ a vir tu óz tech ni kai fel ké szült sé -
get igény lõ ne héz sé gek hal mo zá sa. 

euritmia (a gö rög „eosz” = „övé” és „rhüth -
mosz” = „rit mus” szó ból): a Rudolph Stei -
ner ál tal 1913-ban ala pí tott antropozófiai
irány zat ki fe je zés- és moz gás mû vé sze te,
amely nek cél ja, hogy az át szel le mült moz -
du lat a mû vé szi ki fe je zés esz kö zé vé vál jék,
s ez zel fel sza ba dí tó ha tást gya ko rol jon a
moz gást vég zõ egyén re. Szo ro san ös  sze -
kap cso ló dik a moz gást kí sé rõ, rend sze rint
egy sze rû ze né vel vagy az éne kelt és be szélt
szö veg gel; en nek bel sõ → di na mi kai és ér -
zel mi hul lám zá sát ve tí ti ki moz du la tok
for má já ban. Az ~ nagy ha tást gya ko rolt a
20. szá zad tánc-, ill. moz gás mû vé sze ti
irány za ta i ra, min de nek elõtt a mo dern
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tánc mû vé sze tet meg ala po zó né met →
Ausdruckstanzra (Ame ri ká ban free dance-
nek ne ve zik). 

Evangelisti, Franco (1926–1980): olasz
ze ne szer zõ, az → elekt ro ni kus ze ne egyik
el sõ mes te re Olasz or szág ban, a szak meg -
ho no sí tó ja a ró mai Santa Cecilia Aka dé -
mi án. Freiburgban és Köln ben ta nult,
hosszab ban tar tóz ko dott Var só ban, amely
az elekt ro ni kus ze ne egyik fon tos köz -
pont ja volt 1960 tá ján. Mû vei szi go rú
szer ke ze tû ek, anya guk erõ sen re du kált, és
bel sõ for má ló dá suk kap hang súlyt. He -
lyen ként az → aleatória is fel buk kan ze nei
gon dol ko dá sá ban (így az Aleatorio cí met
vi se lõ vo nós né gyes ben, 1959). Ki emel ke -
dõ ze ne ka ri mû ve a Random or not
Random (1962). Kvá ziszín pa di mû ve a La
scatola (A ska tu lya) c. „azione scenica”
(szín pa di ak ció, 7-10 mímoszra, ve tí tõ re

és ka ma ra ze ne kar ra, 1963), amely az
USA-ban is is mert té tet te ne vét. 

ex po zí ció (a la tin „exponere” = „ki ten -
ni”, „ki rak ni” igé bõl): 1. a → fú gá ban a té -
ma el sõ elõ for du lá sa; 2. a → szo ná ta for -
má ban (va la mint a két té más, ún. szo ná -
ta ron dó ban) az el sõ nagy for mai egy ség,
amely ben a té tel leg fon to sabb ze nei gon -
do la ta i nak be mu ta tá sa tör té nik. A bé csi
→ klas  szi kus ze né ben en nek sor rend je és
hang ne mi rend je szi go rú an kö tött. A mû
alap hang nem ében szó lal meg a fõ té ma, az
át ve ze tõ sza kaszt a mel lék té ma, majd a
zárótéma kö ve ti a → do mi náns hang nem -
ben, ill. → moll kom po zí ci ók ese té ben a
→ pár hu za mos dúr hang nem ben. A ro -
man ti ka ko rá tól fog va a té mák he lyén
egész té ma cso por tok áll hat nak, s ezek
hang ne mi rend je ke vés bé kö tött, mint a
klas  szi ka ko rá ban. 
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ud (arab, név elõ vel „al-lud” = „a fa”,
amely bõl a spa nyol „laúd” köz ve tí té sé vel
ala kult ki a „lant” szó): per zsa ere de tû →
pen ge tõs hang szer. Nya ka haj lí tott, dom -
bo rú tes te kes keny fal eme zek bõl ké szül.
Leg el ter jed tebb tí pu sa öt hú ros, → kvart
han go lá sú. Az → arab ze né ben az egyik
leg fon to sabb hú ros hang szer. Já ték mód ja
nem akkordikus; sze re pe a dal lam be mu -
ta tá sá val min de nek elõtt az an nak alap já ul
szol gá ló → makám meg is mer te té se. 

új bé csi is ko la → má so dik bé csi is ko la

új egy sze rû ség (an gol–ame ri kai „new
simplicity”, né met „neue Einfachheit”): a
poszt mo dern ze nei tö rek vé sek egyik jel -
sza va, fõ ként az Egye sült Ál la mok ban,
Ang li á ban és Né met or szág ban. Az ~ el ha -
tá rol ja ma gát a szeriális (→ szerializmus)
és posztszeriális irány za tok tól, nem kü lön -
ben az → aleatóriától és a „chance music”-
tól, va la mint az → elekt ro ni kus ze né tõl
stb. Leg fõbb tö rek vé se a mûegész fo gal má -
nak új ra te rem té se, va la mint a 19. szá za di
ha gyo mány ban gyö ke re zõ, min de nek elõtt
ro man ti kus–ké sõ ro man ti kus for mák és
mû faj ok (szim fó nia, ope ra) új ra ér tel me zé -
se, erõ tel je sen hang sú lyo zott ér zel mi ala -
pon. Jog gal ne ve zik e tö rek vé se ket neo -

roman tikusnak vagy neotonálisnak is. Az
~ kép vi sel te áram lat nem azo nos a →
minimal musickal, jól le het on nan is erõ -
tel jes ösz tön zé se ket ka pott. 

új né met is ko la (né met „Neudeutsche
Schule”): Wag ner és Liszt kö rül cso por to -
su ló né met ze ne szer zõk és kar mes te rek
kö re (Cornelius, Hans von Bülow stb.),
akik hos  szú idõn át éle sen szem ben áll tak
a bé csi klas  szi ku sok mel lett el kö te le zett,
és Men dels sohn, Schu mann, Brahms ne -
vé vel fém jel zett cso port tal. Az ~ leg fõbb
cél ki tû zé se a → prog ram ze ne és a → ze ne -
drá ma fö lé nyé nek ér vé nye sí té se volt a
meg ha la dott nak vélt szim fó ni á val, ka ma -
ra ze né vel és ope rá val szem ben. Az ~ szó -
csö ve 1892-ig épp az egy kor Schu mann ál -
tal ala pí tott Ne ue Zeitschrift für Musik
volt. A két párt el len sé ges ke dé sét sok te -
kin tet ben ol dot ta, hogy Bülow ha mar fel -
is mer te pl. Brahms szim fo ni kus mû vé sze -
té nek ki ma gas ló ér té ke it.

új stí lus: a ma gyar → nép dal kincs túl nyo -
mó több sé gét al ko tó stí lus ré teg; mint egy
más fél év szá za dos tör té net re te kint het
vis  sza, s vi rág ko ra a szá zad for du ló ra esik.
Az õsi eresz ke dõ, → pen ta ton, kvint vál tó
dal la mok kal (vagy a → zsol tár tí pu sú dal -
la mok kal) szem ben az ~ra az emel ke dõ,
ku po lás szer ke zet és a vis  sza té rõ, négy so -
ros for ma jel lem zõ (a dal lam el sõ és ne -
gye dik so ra lé nye gé ben min dig azo nos).
Az ~ hang kész le te és rit mus vi lá ga a ré gi
stí lus nál jó val vál to za to sabb ké pet mu tat,
és sû rûn buk kan nak fel ben ne kü lön fé le
→ modális hang sor ok (fõ ként az → eol, a
→ dór és a → mi xo líd). Jel lem zõ je to váb bá
a mar kán san rit mi zált kö tött tem pó (→

291

U, Ü

ud



tempo giusto). A dí szí té sek sze re pe az õsi
→ si ra tók gaz da gon kö rül írt re ci tá ló elõ -
adás mód já hoz ké pest ele nyé szõ, fõ ként ki -
sebb → haj lí tá so kat al kal maz a dal lam dí -
szí té se ként. 

új ze ne: ál ta lá ban a → má so dik bé csi is ko -
la óta szo kás így ne vez ni a 20. szá zad el sõ
fe lé nek avant gárd ze né jét. Akár csak a →
mo dern ze ne, az ~ fo gal má nak tar tal ma
sincs pon to san kö rül ha tá rol va, nem is
szól va ar ról, hogy e ze ne nap ja ink ban már
ze ne tör té ne ti fo ga lom má vált. Pon to sabb,
ha olyan tí pu sú kor társ ze nét ér tünk raj ta,
amely tu da to san sza kít ko ráb bi kom po zí -
ci ós tech ni kák kal. A hang sú lyo zott kí sér -
le te zõ jel leg nél kü li ze ne in kább a kor társ
ze ne fo gal má val ír ha tó kö rül. Az ~ kö rü li
fo gal mi za var min den fé le kép pen a ze ne
meg vál to zott tár sa dal mi hely ze té re utal,
hi szen nem volt még a ze ne tör té ne té ben
olyan kor szak, amely ben en  nyi re vég le te -
sen szét vált vol na az ~ és a kor társ ze ne
fo gal ma.

ukulele (ha waii nyel ven „ug rán do zó bol -
ha”): a Ha waii -szi ge te ken hasz ná la tos,
négy hú ros → gi tár faj ta. A szi ge te ken nem
õs ho nos, ere de ti leg Por tu gá li á ból ke rült
oda. Fo gó lap ján érin tõk van nak, pen ge té se
uj jak kal tör té nik. Já ték mód já ra jel lem zõ a
→ portamento, amit erõs → vibratóval és
→ glissandóval ér nek el. Az ~bõl fej lõ dött
ki a nap ja ink ban szé les kör ben hasz ná la -
tos → ha waii gi tár.

Ullmann, Vik tor (1898–1944): cseh ze ne -
szer zõ, Bécs ben → Schönberg ta nít vá nya.
A prá gai né met szín ház ban Zemlinsky

mel lett dol go zott. 1926-ban mu tat ták be
Va ri á ci ók és ket tõs fú ga zon go rá ra Schön -
berg egy té má já ra c. mû vét, amely a →
má so dik bé csi is ko la ki emel ke dõ al ko tá sá -
nak szá mít ma is. 1935-ben → Hábánál
ta nult, s be fe jez te Der Sturz des Antichrist
c. ope rá ját, Steffen antropozofista köl tõ
drá mai váz la ta alap ján. Lon do ni uta zá sa
so rán mu tat ták be II. vo nós né gyes ét
(1938). Cseh szlo vá kia ná ci meg szál lá sát
kö ve tõ en mû ve it be til tot ták, a ki ván dor lás
pe dig nem si ke rült ne ki. 1942-ben a the -
resienstadti (Terezín, Cseh or szág) „min  ta -
get tó ba” de por tál ták, ahol sor ra ír ta mû ve -
it, töb bek közt a Der Kaiser von Atlantis c.
ope rá ját. 1944-ben Ausch witz ban halt
meg. A get tó ban 23 mû ve szü le tett, ezek
mind meg ma rad tak. Öt ven ko ráb bi al ko -
tá sa kö zül mind ös  sze 18-nak is mer jük a
par ti tú rá ját (ill. re konst ru ál ha tók a →
particellák alap ján). Ze né je nap ja ink ban
re ne szán szát éli, nem csak Cseh or szág ban,
de szer te a vi lá gon.

undecima (a la tin „ti zen egye dik” szó ból):
az alap hang tól szá mí tott ti zen egye dik
hang. Hang köz ként a kvart tal ro kon: pl.
c–f1.

ungaresca (a ré gi olasz nyelv ben „ma gya -
ros”, mai szó hasz ná lat ban: „all’ungherese”
= „ma gya ros stí lus ban”): a 16–17. szá zad -
ban ez zel az el ne ve zés sel il let ték a ma gya -
ros hang vé te lû, hang szer re írott tán co kat.
A leg gyak rab ban a → haj dú tánc tû nik fel
kül ho ni → ta bu la tú ra-gyûj te mé nyek ben.
Szá mos ~t tar tal maz a → Kájoni kó dex és
a lõ csei tabulatúráskönyv. A ké sõb bi szá -
za dok ban ke let ke zett ma gyar vo nat ko zá sú
hang sze res da ra bok ban (pl. Brahms Ma -
gyar tán ca i ban) a → ver bun kos a → né pi es
mû dal stí lu sá val ke ve re dett. 

unisono, uni szó nó (olasz „együtt hang -
zás”): a több szó la mú ze né ben ak kor be -
szél he tünk ~ról, ha több szó lam prím ben,
eset leg ok táv pár hu zam ban haj szál ra
ugyan azt a dal la mot játs  sza vagy ének li.
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unruhig (né met, elõ adá si uta sí tás): nyug -
ta la nul.

Usztvolszkaja, Galina Ivanovna (1919–
2006): orosz zeneszerzõ. 1939 és 1947 kö -
zött → Sosztakovics tanítványa volt. Egész
életét Leningrádban (Szentpétervárott) élte
le, szorosan kötõdött ehhez a városhoz.
Mes tere csodálatát is kivívva igen hamar
kialakította saját stílusát és mûvészet fel -
fo gását, amely semmilyen módon nem
illeszkedett sem az elvárásokhoz, sem az
orosz zenei hagyományokhoz. ~ zenéje
nem volt „avantgárd” a szó hagyományos
értelmében: állandó magasfeszültség, sú -
lyos, tömbszerû, organikusan alakuló
hang masszákban megnyilvánuló zenei
gondolkodás, a hagyományos zenei nar rá -
ció kerülése jellemzi. Bár közvetlen táma -
dá soknak a hatalom részérõl nem volt ki -
téve, mégis elmarasztalások érték zenéjé -
nek súlyossága, konoksága, állítólagos
pesszimizmusa miatt, amiért is „kom mu -
ni kációképtelenséget” vetettek a szemére.
Hazájában így kevesen ismerték, mûveire
inkább az elhallgatás várt. 1991 után vi -
szont egy-két évtized alatt világszerte is -
mert zeneszerzõ lett. ~ mûvei nagyléleg -
ze tûek, ami független az alkalmazott
hang szerapparátus méretétõl és jellegétõl.
Kom pozícióinak van egy misztikus vetü -
lete is: liturgikus értelemben nem vallá so -
sak, de vallásos érzülettel telítettek; temp -
lom ban, és nem hangversenyteremben
szól nak a legszebben. ~ életmûvének
része 5 szimfónia (1955–90) és 6 zongora -
szonáta (az utolsó 1988) mellett pl. a
Com position 1–3 (Dona nobis pacem,
1970/71; Dies irae, 1972/73; Benedictus,
qui venit, 1974/75).

üres húr: fo gó la pos, hú ros hang sze re ken a
húr nak le szo rí tás nél kül tör té nõ meg szó -
lal ta tá sa. Akusz ti ka i lag ez azt je len ti, hogy
a húr tel jes hos  szá ban re zeg. Je le a hang -
jegy fö lé írt kis kör: o . Az üres → kvint en -
nek meg fe le lõ en két szom szé dos ~ egy ide -
jû meg szó lal ta tá sa. A vo nó sok ~jai kvint -

han go lá sú ak, a → nagy bõ gõt ki vé ve, amely
→ kvar tok ban van han gol va. 

üst dob (olasz el ne ve zés sel: „timpano”, a
→ par ti tú rák ban, mi vel min dig leg alább
ket tõ van be lõ le, „timpani” töb bes szá mú
alak ban sze re pel): a → membranofon
hang sze rek csa lád já ba tar to zó, a szim fo ni -
kus ze ne kar egyet len ha tá ro zott hang ma -
gas ság ra han gol ha tó dob ja. Arab ere de tû
(naggara, → arab ze ne), Eu ró pá ban a 15.
szá zad ban ter jedt el. A ki fe szí tett bõr át -
mé rõ je 55 és 80 cm kö zött vál ta ko zik. Kü -
lön fé le anya gok ból (pl. filc, gyap jú, gu mi,
szi vacs, fa) ké szült nye les ütõ vel szó lal tat -
ha tó meg. A gyors át han go lást pe dál se gí ti.
Szó la má nak le jegy zé se → bas  szus kulcs ban
tör té nik. Egy pár ban meg szó lal ta tott ~
hang ter je del me F–f, ezen be lül kro ma ti ku -
san han gol ha tó (→ kro ma ti ka), sõt le het -
sé ges raj ta (pl. Bar tók nál) a → glissando -
játék is. A ro man ti kus nagy ze ne kar ok ban
akár há rom kü lön bö zõ át mé rõ jû és hang -
ter je del mû ~ is sze re pel het; egyet len elõ -
adó szó lal tat ja meg. 

ütem: a → met rum egy sé ge it ér zék le tes sé
te võ vo nat ko zá si rend szer, amely sza bá -
lyoz za a → hang súly vi szo nyo kat és a han -
gok rend jét, en  nyi ben pe dig nem csu pán
a → rit mus lük te té sét ha tá roz za meg, de a
leg szo ro sabb kap cso lat ban áll a → dal lam -
al ko tás sal és a → har mó ni ai tör té nés sel is.
Az ~vonalak jel zé se a kot ta írás ban csak a
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17. szá zad óta lé te zik, ko ráb bi hi á nya
mind amel lett nem je len tet te a rit mus ta -
go lat lan sá gát. Az ~beosztást tört szám jel -
zi (→ pá ros ~, → pá rat lan ~). A 4/4 gya -
ko ri jel zé se a c, a 2/2 el ne ve zé se: → alla
breve. 

ütem elõ zõ, Auftakt (né met „fel ütés”): az
→ ütem kez de tét jel zõ fõ hang súly elõtt, a
leg utol só hang súly ta lan ütem ré szen va ló
kez dés.

ütõ hang sze rek: tá gabb ér te lem ben mind -
azok a hang sze rek, ame lyek ütés sel szó lal -
tat ha tók meg (így idetar to zik pl. a zon go ra
vagy a cim ba lom is). Szû kebb ér te lem ben
azok a hang sze rek, ame lyek nek hang zó ké -
pes sé ge ki fe szí tett hár tyák (→ memb -
ranofon hang sze rek) vagy sa ját anya guk
ru gal mas sá gán (→ idiofon hang sze rek) ala -
pul. Az ~ leg több je har mo ni kus fel han -
gok ban sze gény, zö re jes hang zá sú. Akad -
nak kö zöt tük ha tá ro zott hang ma gas sá -
gúak (→ cse lesz ta, → ha rang já ték, → üst -
dob, → xi lo fon), leg több jük azon ban ha tá -

ro zat lan hang ma gas sá gú zö rej hang szer.
Fel ada tuk a → rit mus ki hang sú lyo zá sa,
ze ne i leg fon tos ré szek ki eme lé se és hang -
ha tá sok lét re ho zá sa.

üveg hang (né met „Flageolett”): a húr cso -
mó pont ja i nak gyen ge meg érin té sé vel ké -
pez he tõ, üve ges csen gé sû → rész hang a
vo nós hang sze re ken. A hár fán és a gi tá ron
szin tén meg szó lal tat ha tó. A ze nei → imp -
res  szi o niz mus ked velt hang ha tá sa, kü lö -
nö sen az ~ok gyors egy más után já ból lét -
re jö võ → glissando (pl. Ra vel: Daphnis és
Chloé). Az ~ok hasz ná la ta a kor társ ze né -
ben is gya ko ri. Jel zé se a kot ta fej fö lé írt kis
ka ri ka:

üveg har mo ni ka (a né met „Glasharmo ni -
ka” tü kör for dí tá sa): a kí sér le te zõ ked vû
ame ri kai po li ti kus és tu dós, Benjamin
Frank lin ta lál má nya. Mo zart ko rá ban
nép sze rû hang szer, amely hang ma gas sá -
guk sor rend jé ben egy más ba il lesz tett
üveg csé szék bõl ál lott, s ame lye ket for gat -
ha tó ten gely re erõ sí tet tek. A ten gelyt pe -
dál szer ke zet tel hoz ták moz gás ba, a mu zsi -
kus pe dig uj ja i val sú rol ta a meg ned ve sí tett
csé sze pe re me ket, ame lyek gyön ge, de vi lá -
gos csen gé sû han got ad tak. Az ~t ké sõbb
→ kla via tú rá val is fel sze rel ték. Mo zart
több ka ma ra mû vet írt er re a ma már
szinte el fe le dett hang szer re. Donizetti Lam -
mer  moori Lucia c. operájának „Õrülési
jelenetében” a hõsnõ bomló elméjének
tükreként kíséri énekszólamát ~ a mû
mind gyakrabban újra elôadott eredeti vál -
to zatában (régebben a szólamot fuvolával
helyettesítették).
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