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BEISCHER-MATYÓ TAMÁS 

Bevezetés Mozart ütemhangsúly-kezelésének művészetébe 

Ez az előadás – mint ahogy a címe is mutatja – Mozart ütemhangsúly-kezelésének művészetébe 
kívánja bevezetni a hallgatót. Noha a téma meglehetősen specifikusnak, sőt mi több, unikálisnak 
tűnhet, meggyőződésem, hogy Mozart zenéjének alapvető esztétikai pillérjéről van szó. 

Mozart műveinek elemzésekor hagyományosan a harmóniarend, a dallam, a formatan, végül 
a hangszerelés szoktak lenni a vizsgálódás alappillérei. Ezek helyett kínálom alternatívaként Mo-
zart komponálás-technikájának megszemlélését egy sajátos nézőpontból, mely végeredményben 
talán a formatanhoz áll legközelebb, amivel – ráadásul – méltatlanul keveset foglalkozunk. 

Az ütemvonal 

A klasszika az egyetlen olyan zenetörténeti korszak, ahol az ütemvonal esztétikai normatívává  
lép elő. 

Az ütemvonal sokáig nem is létezett, aztán a nagycsoportos, közös hangszeres muzsikálás 
előhívta az ütemvonal használatának igényét, mely bújtatva persze már korábban is jelen volt, 
azonban a zenészek irányíthatósága és a jól tájékozódás praktikuma szükségessé tette a használa-
tát. Ekkor még semmi más célt nem szolgált, minthogy a páros vagy páratlan lüktetésű zenét job-
ban áttekinthetővé tegye. A páros lüktetésű ütemeken belül megkülönböztettek hangsúlyosabb – 
ezek voltak a páratlan ütések – és kevésbé hangsúlyos pontokat – ezek pedig a páros ütések vol-
tak. A páratlan lüktetésű zenékben, függetlenül attól, hogy az 3/8, 6/8, 9/8, 12/8, 3/4, vagy 6/4 
volt, a súlyok mindig a hármas hangsúlyos-hangsúlytalan-hangsúlytalan rendben következtek. 

Érdekes azonban, hogy ezen kívül az ütemek elrendezése nem nagyon érdekelte őket. Az 
ilyen és efféle hangsúly-eltolódások, mint amilyeneket Pergolesi Stabat Mater-ének O quam tristis 
tételének alábbi részletében láthatunk, mindennaposnak tekinthetők a barokk zenében: 
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Érdemes megfigyelni azonban – és ilyen szempontból remek ez a példa -, hogy a kritikus pil-
lanatban, a 10. ütem elején a basszust lelépteti, és bár szünettel indul az alsó szólam, a második 
nyolcadon megszólaló hang oktávval lejjebb hallható, mint párja a 7. ütem 6. nyolcadán. Az ütem-
vonalak még sablonosan tájékoztatják az előadót a zene folyásáról, de a szerzőt már zavarja a 
rossz ütemrészre eső hangsúlytalanság, ezért ösztönösen átjavítja a basszust. 

A klasszikában alapjaiban változik meg ez a hozzáállás, az ütemvonal nem csupán segédlet, 
hanem a komponálás szerves része, a mű megfejtésének egyik kulcsa. A befogadó számára ez az 
értelmezés forrása – akár előadóról, akár hallgatóról van szó –, a zeneszerzőnek pedig gondolatai 
kifejezésének legfontosabb eszköze, rejtett üzenetek közvetítésének lehetősége, a homo ludens 
kimeríthetetlen ötlettára. 

A romantikában ez a jelentőség ismét csökken. Ugyan fontosabb lesz az ütemvonal szerepe az 
együtt-játék, a próbálás és az előadás szempontjából, immáron lehetetlen lenne nélküle ezeknek a 
– sokszor igen bonyolult – zenéknek a megszólaltatása, ám rejtett zenei mondanivalót többé nem 
– vagy csak nagyon ritkán – hordoz. 

A XX. századra mindennél fontosabbá válik az ütemvonal, mint próbajel, ugyanakkor új, nem 
zenei, hanem gyakorlatilag grafikai mondandója lesz: a zenén kívüli tartalmak egyik közvetítő 
eszköze. Az ütemvonalak önállósodnak, artisztikus kifejező ábrákká válnak. Aztán később, a szá-
zad második felére újra megjelennek – ha nem is jelentős számban – olyan művek, ahol az ütem-
vonalak ismét eltűnnek. (Ezek aztán az előadói szabadság szinte végtelen lehetőségeit hivatottak 
kifejezni.) 

A zenei hangsúly 

Az ütemhangsúly része a zene hangsúlyrendszerének. A hangsúly nem más, mint a tagolás legfon-
tosabb eszköze. Bármilyen cezúrát is érzékelnünk, legyen az bővítés, szűkítés, kiemelt akkord, 
alteráció vagy a dallamvonal szabályossága, szabálytalansága, esetlegessége, az mind kapcsolat-
ban van a zenei hangsúllyal. A zenei hangsúlyokat a következőképpen osztályozhatjuk. 

1. a zene természetéből fakadó tagolódás 

a) az ütemmutatóból származó természetes hangsúly 

Az ütemmutató alapvetően határozza meg a zene lüktetését. A klasszikus zene különbséget tesz a 
hasonló, de nem azonos ütemfajták között (3/8 – 6/8, 6/8 – 6/4 stb). A 4/4 sem csak a páros ütem 
egyszerű szimbóluma: ebben a stílusban nemigen fordul elő, hogy – mint a reneszánszban vagy a 
barokkban – az első és harmadik ütés jelentése összemosódjon (lásd a fenti Pergolesi idézetet).     
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A 2/2, más néven az alla breve sem jelent automatikusan kisütemes írásmódot, inkább egyfajta 
tempójelzés, ez különbözteti meg a 4/4- és 2/4-től. 

A kisebb számlálójú ütemeknél csak az első ütés hangsúlyos (3/8, 2/4, 3/4), a nagyobbaknál 
megkülönböztetünk fő- és mellékhangsúlyt. (4/4-ben a harmadik, 6/8-ban a második, 12/8-ban 
ismét a harmadik ütemrész a hangsúlyosabb.) 

b) ütemhangsúly 

Az ütemhangsúly jellegzetes klasszikus eszköz. Talán a legerősebb minden eszköz közül, amit a 
klasszikus zeneszerzők használtak. Hasonlattal élve, azt mondhatjuk, ha az ütemmutató a zene 
szívverése, akkor az ütemhangsúly olyan, mint a keringés az élőlények testében. A különböző 
szerkezeti átalakítások folyamán az ütemhangsúlyok áttevődhetnek, jelentésük megváltozhat, 
sőt, látszólag el is tűnhetnek egy művön vagy tételen belül, de mindig visszatérnek vagy újra fel-
bukkannak, sosem szűnnek meg. Az egy tételen belüli ütemhangsúly sosem változik meg teljesen, 
és bár az egyes témák ugyan különböző fajtákat hordozhatnak, de lényegi részük állandó. (Kivéve 
persze a drasztikus beavatkozást – lásd például Mozart G-dúr (K. 216), D-dúr (K. 218) és A-dúr (K. 
219) hegedűversenyének táncos harmadik tételeit, ahol a forma szerves részeként jelenik meg egy-
egy más ütemmutatójú és tempójú szakasz.) 

A párokba szerveződő ütemek közül vagy az első (azaz a páratlan), vagy a második (azaz a pá-
ros) ütemek első ütése a fontosabb. A legegyszerűbb eset például egy nyolcütemes periódus eseté-
ben, ha páros ütemhangsúlyos: a 2-4-6-8. ütemek kapnak valamiféle hangsúlyt, mely származhat a 
zene természetéből vagy zeneszerzői döntésből. A páratlan ütemhangsúly ennek a fordítottja, 
azaz az 1-3-5-7. ütemek első ütése a jelentősebb. 

2. zeneszerzői döntésből származó hangsúly 

a) staccato, martellato, hangsúlyjel stb. 

Az akcentus jelek megváltoztatják a zene hangsúlyrendjét és lüktetését. Ha nem társul hozzájuk 
szerkezeti átalakítás, akkor csak a felszínen karcolják meg a zene szövetét. Ez adott pillanatban 
lehet érdekes, sőt kielégítő, vagy akár nélkülözhetetlen is. (Beethoven élt szívesen ezzel a techni-
kával.) 

b) „megkomponált” hangsúlyok (csúcspont, sűrítés, bővítés stb.) 

A különböző szerkezeti átalakítások jelentős csúcspontokat hoznak létre. Egy-egy szűkítés vagy 
bővítés döntően befolyásolja a zene természetes menetét. Ez annyira a komponálás szerves része, 
sőt, magának a komponálásnak a célja, hogy kérdéses, szabad-e külön kategóriaként kezelni. 
Azonban ha az ütemhangsúly-kezelést vizsgáljuk, akkor nem érdektelen ezt a kategóriát is felállí-
tani, hiszen a rendhagyó esetek jelentős százaléka e „megkomponált” hangsúlyoknak a követ-
kezménye. 

Természetesen ezek mind keveredhetnek egymással, mindenféle arányban és számban, sőt, a 
zenei folyamatok ezt meg is kívánják. Azt azonban ne feledjük, hogy minél több a „mesterséges” 
beavatkozás, a zene annál inkább elveszti természetes, saját anyagából fakadó hullámzását. Mo-
zartnál pedig pont ez a vonás a legcsodálatosabb: bármilyen zeneszerzői fortélyt is vet be, soha 
nem törik meg vagy tűnik el zenéjéből ez az elemi lüktetés. 

*** 
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Az ütemhangsúlyokat természetük és a zeneszerzői szándék szerint három csoportba oszthat-
juk. Páros ütemhangsúlyról akkor beszélünk, ha a párban álló ütemek közül mindig a második 
(azaz a páros számú) első ütésére esik a nagyobb hangsúly. Az ütemhangsúly pedig akkor párat-
lan, ha mindez fordítva történik: az ütempárok első (azaz páratlan) tagja kap nagyobb hangsúlyt. 
A harmadik csoportba a rendhagyó eseteket sorolhatjuk, melyek a Mozart-művekben igen nagy 
százalékot tesznek ki, és persze nemcsak kifejezőek, de jellemzőek is. 

Az alábbiakban legtöbbször nyolcütemes, szabályos periódusra vonatkozóan teszünk megál-
lapításokat, pusztán ez egyszerűség és a jobb érthetőség kedvéért. Természetesen az élő zenei 
folyamatok szinte mindig összetettebbek egy nyolcütemes periódusnál, de ez az alapkondíciókon 
nem változtat. 

Páros ütemhangsúly 

Ez az ütemhangsúlyfajta valamivel gyakrabban fordul elő, mit társa, a páratlan ütemre eső. Ennek 
több oka is van, melyek inkább gyakorlatiak, semmint elméletiek. Ha a periódust záró nyolcadik 
ütem hangsúlyos, akkor a zárlatot elízióval (a szakasz utolsó és a következő szakasz első üteme 
egybecsúszik) könnyedén rá lehet vezetni a következő periódusra vagy szakaszra. Továbbá a pár-
ban álló ütemek egyfajta könnyedséget árasztanak magukból: az első ütem viszonylagos hang-
súlytalansága levegővételre emlékeztet, ami után a kilégzést a páros ütemen lévő hangsúly jelenti. 

Egyik legszebb példa erre talán Az ibolya (K. 476) című dal bevezetése: 

 

Figyeljük meg azokat a zenei elemeket, amelyek felismerhetővé teszik, hol a hangsúly. Az első 
ütemben csupa nyolcad hallható (nem számítva a tartott hangot), viszont a második ütemben 
nem csak egy nyújtott ritmus található – ami önmagában is kiemelő hatású –, hanem egy előke is, 
ami még jobban felhívja a figyelmet a második ütem első ütésére. A harmadik ütemben így hiába 
van még két nyújtott ritmus – ami nem is egészen az: a tizenhatod szünetek ellágyítják –, de a 
negyedik a második ütemhez hasonló, így fontosabbá válik. Ráadásul az egész periódus csonka, 
mivel csak hét ütem, de mégis a teljesesség érzetét kelti, ugyanis az ötödik ütem első ütésén való 
szünet – ami megakasztja a folyamatot, a hozzátársuló forte-val – észrevétlenül helyettesíti a vé-
géről lecsípett nyolcadik ütemet, tovább növelve ezzel a lebegő érzést. 

Hasonló a folyamat A fonó lányka (K. 531) című dal nyitóperiódusában is, bár az eszközök itt 
kevésbé kifinomultak, mint a fenti példában. Különösen érdemes megfigyelni a 6. (számozott 10.) 
ütemben a basszus leugrását oktávval mélyebbre. 
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A következő részlet tökéletes mintapéldája annak, hogy tud egyszerre drámai és könnyed 
lenni a páros ütemhangsúly (g-moll szimfónia, K. 550, 1. tétel eleje): 

 

 

A hatást erősíti, hogy maga a tétel tulajdonképpen csak a második ütemben indul, így az első 
ütem kaphatott egy természetes hangsúlyt, amit a darab kezdése indokol, eszköze pedig az alsó G 
a basszusokban. 

A sort nagyon sokáig lehetne folytatni, azonban mégis zárjuk egy különleges, igen jellemző 
példával, a K. 261-es Adagio elejével, melyet az A-dúr hegedűverseny lassú tétele helyett komponált 
Mozart: 
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Ha kibogozzuk a nagyütemes írásmód szövevényét, akkor olyan páros ütemhangsúlyú zenét 
kapunk, ahol a leírás miatt ezek a hangsúlyok minden ütem harmadik ütésére jutnak. (Persze 
lehet, hogy a lejegyzés különlegessége, és az ebből fakadó kétértelműség miatt – az ütemenkénti 
dinamika váltás az ütem első ütésére, a dallamvonal artisztikus ívei stb. –, jobb lenne ezt a példát 
a rendhagyó megoldások közé sorolni.) 

Páratlan ütemhangsúly 

A páratlan ütemhangsúly valamivel ritkábban fordul elő. Ennek is több oka lehet. Mindenekelőtt 
talán az, hogy – ellentétben a párossal – a zárlat feloldása a nyolcadik, azaz a szakasz utolsó üte-
mére történik. Ez esetben tulajdonképpen egy ütemnyi „lyukat” kapunk a periódus végén, amit 
Mozart változatos módon tölt ki. Másik oka pedig az lehet, hogy a súlyosabb, páratlan ütésű szer-
kesztést sokszor idegen, keleties hatású zenéknek tartogatja (ld. Szöktetés a szerájból – nyitány, Alla 
turca – A-dúr zongoraszonáta). 

Nézzünk ebből a típusból is néhány példát, a teljesség igénye nélkül. 

 

Ez a részlet a K. 570-es számú B-dúr zongoraszonáta nyitóperiódusa. Szerkezete szerint egy 
normál lejegyzésű periódussal van dolgunk, ami négy ütemes belső bővítéssel válik 12 ütemessé. 
Ez esetben a 11. ütem elején halljuk az utolsó hangsúlyt, a többi csak levezető kitöltése a maradék 
időnek. (Esetleg értelmezhetjük úgy, hogy kisütemes írásmóddal van dolgunk – ez esetben kispe-
riódusról van szó, kétütemes belső bővítéssel. Ez azonban kevésbé valószínű, mivel a tétel további 
részében nem nagyon találkozunk kisütemes írásmóddal, az ami pedig arra emlékeztet, az inkább 
csak a főtéma kettősségéből fakad.) 

A Vágyódás a tavasz után (K. 596) című dal megfejtése már sokkal egyszerűbb, a hangsúlyok 
szépen következnek egymás után. Egyedül a 14. ütem csúcshangján megjelenő II   ad egy kis ellen-
súlyt, de a következő ütem zárlata ezt is helyrelöki. 
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A g-moll szimfónia (K. 550) utolsó tétele szintén páratlan ütemhangsúlyos. 

 

Itt is felmerül a kérdés, hogy nem kisütemes írásmódról van-e szó, de ezt a 17-20., illetve a 25-
28. ütemek szerkezete kizárja. (Esetleg még később a melléktéma gondolkoztathatna el minket, 
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bár Mozart szokásait ismerve az sem kizárható, hogy egy tételen belül, sőt akár egy témán belül is 
váltogatja az írásmódokat – lásd a K. 570-es B-dúr zongoraszonáta lassú tételét.) A zaklatott, drámai 
hangulathoz a zene minden egyes eleme hozzátesz valamit, melynek csúcsa kétségtelenül az 5., 
illetve 13. ütemben felhangzó VII  szubdominánsként való értelmezése, amely messze túlmutat a 
klasszika akkordértelmezésének szűkös keretein, és egész előre visz, a késő romantika érett ten-
gelyrendszeréig. Ehhez ad alapot a páratlan ütemhangsúly, mely így izgatott lihegéssé változtatja 
az amúgy karcsú dallamvonalat. 

Az utolsó példánk a K. 332-es (K. 300k) F-dúr szonáta első tételének egyik melléktémája.  

 

A példa különlegessége, hogy először úgy tűnik, mintha a páros ütemeken valamiféle késlelte-
tés lenne, amire a páratlanok vezetnek rá, pedig a páratlan ütemek már a késleltetés részei, így 
egy zenei mozdulatnak tekinthetők. Galibát csak az – egyébként rendhagyó – periódus 5-6., illetve 
11-12. üteme okoz, egy becsúszó hemiola-féleség miatt, ám ez nem befolyásolja az ütemhangsúlyok 
folyamatát. (A sok, kiváló előadás közül hadd emeljem ki Robert Casadesus zseniális francia zongo-
raművész felvételét, aki e tétel minden nehézségét és buktatóját a lehető legtermészetesebb köny-
nyedséggel ugorja át és kerüli ki, példát mutatva a helyes Mozart-játék eléréséhez.) 

Rendhagyó esetek 

Itt következnek a rendhagyó megoldások, melyek rengeteg változatuk ellenére három nagy 
csoportba oszthatók. 

1) ütemhangsúly áthelyezése 

Ez a leggyakoribb forma, Haydn és Beethoven is sokszor él vele. Az áthelyezés úgy történik, hogy 
egy adott ütemhangsúly a periódus folyamán – többnyire valamilyen zárlat környékén – megvál-
tozik, a páratlanból páros lesz és fordítva. E tiszta, egyszerű példa a G-dúr hegedűverseny (K. 216) 
rondója: 
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16-ütemes nagyperiódus, ahol 7. ütem hangsúlya áttevődik a 8. ütemre, ezzel nyújtva egy ki-
csit az 5-6-7. ütemek lendületét. 

A K. 550-ös g-moll szimfónia 1. tételének melléktémája szintén páratlan ütemhangsúlyos. Mo-
zart itt a harmadik ütem hangsúlyát teszi át a negyedikre (46-47. ütem). 

 

 

 

A periódus megismétlésekor különös bővülést hallhatunk: a hetedik ütem (58. ütem), ami már 
az előző alkalommal is hangsúlyos volt, most sokszorosan ismétlésre kerül: négyszer maga az 
ütem, majd a fejlesztés, ami összesen nyolc ütemre bővíti a szóban forgó taktust. Ráadásul mind a 
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nyolc ütem hangsúlyossá válik, így hozva létre egy nagy, szorongással teli felületet; igen erőtel-
jesen drámai pillanat. 

 

2) ütemhangsúly keveredése 

Ez egy igen különleges és ritka esemény: a felső és alsó regiszterben lévő ütemhangsúlyok össze-
keverednek. Az egyik helyen marad az addig hallott páros vagy páratlan ütemhangsúly, míg a 
másik regiszterben pont az ellenkezője történik. Sok példát nem tudunk erre felsorolni, lássuk a 
legjellegzetesebbet, ami ismét egy idézet a g-moll szimfóniából (K. 550), szintén az 1. tétel elejéről. 
Már láttuk, hogy páros ütemhangsúlyos, de most nézzük meg egy kicsit tovább is. 
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A keveredés a 10-13. ütemekben alakul. (Az első ütem bevezetésszerű hatása miatt a 10. ütem 
páratlannak minősül.) Ezt a lüktetést a dallam meg is tartja – a téma folytatásaként a 11. és 13. 
ütem válik dallamilag hangsúlyossá, ez elég egyértelmű a két szakasz ritmusának rokonsága mi-
att. Azonban a kíséretben megváltozik a helyzet: a 9. ütem után a 10. ütem rögtön egy hangsúlyos 
disszonanciával kezd, ami feloldásra kerül a 11. ütemben, majd ez megismétlődik a 12-13. ütem-
ben. A 14. ütemtől visszaáll a tétel elejének rendje, de ez a megbicsaklás épp elég ahhoz, hogy már 
rögtön a mű elején a talajvesztettség és imbolygás érzetét keltse, ami szinte az egész művön 
végigvonul. 

3) az ütemhangsúly-érzékelés viszonylagosságából fakadó kétértelműségek kihasználá-
sa („Mozart-hangsúly”) 

Mivel a hangsúly-érzékelés nem egzakt tudomány, a fül vagy a szem könnyen becsapható. Az ez-
zel való játék Mozart legkedveltebb, sőt megkockáztathatjuk, legjellegzetesebb eszköze a kompo-
nálás során. Itt általában nincsenek szabálytalanul el- vagy áthelyezett ütemhangsúlyok. A bi-
zonytalanságot a percepció elégtelen volta okozza: a hangsúlyérzet csak nagyon világos esetekben 
egyértelmű, könnyen érezhető egyik-másik motívumcsoport hallgatótól függően párosnak vagy 
éppen páratlannak. Így, mint valamiféle zenei Escher-kép – bármilyen csábító is –, bizonyos ese-
tekben csak hozzávetőlegesen tudjuk meghatározni, mikor van szó az egyik, vagy másik hangsúly-
fajtáról. 

Ennek a kétértelműségnek a kihasználása Mozart kedvenc játéka. Lássunk először egy vi-
szonylag egyszerűbb példát. Ismét idézzük a K. 332-es (300k) F-dúr zongoraszonáta első tételét, ez-
úttal az első melléktémát. 
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Elsőre talán egyszerűnek tűnhet meghatározni az ütemsúly fajtáját. Azonban minél többet 

vizsgáljuk ezt a nagyperiódust, annál világosabbá válik, hogy nem könnyű dönteni egyik fajta 
mellett sem. A páratlan ütemhangsúly mellett szól, hogy a motívumok összetartozása páratlan-
páros sorrendben teremt egységet, a páratlan ütemekre kerülnek a jelentősebb akkord- és motí-
vumváltások, hasonlóképp a dinamikai jelzések is. Másrészről viszont a páros ütemeken (leszá-
mítva az utolsó, 16. ütemet) szenzitív késleltetések szövedékét halljuk, melyek ugyan finomabban, 
mégis tartósabban hatnak ránk. De amíg az elemző lelkesen, sztoikusan, esetleg mérgelődve me-
reng a megoldás megoldhatatlanságán, addig az előadónak döntenie kell! És döntsön bárhogy, 
döntsön bármilyen érv hatására, vagy éppen ellenére, a zenének az a része, amit nem választ, 
végérvényesen elvész. Nem lehet egyszerre mindkét réteget megmutatni (Schrödinger pedig nyil-
ván a kezét dörzsölgeti örömében). 

Ugyanennek a szonátának a nyitása ugyanilyen fejtörést okoz – szerencsére csak négy taktu-
son keresztül. 

 

Azonban a felelősség csak látszólag kisebb: mivel ezek a szonáta nyitóütemei, az értelmezés-
nek kulcsot kell adnia az egész darabhoz! Mi a fontosabb: hallgatni a kötőívek és az akkordváltá-
sok sugallta páratlan hangsúlyozásra, vagy átnyúlva ezeken, emeljük inkább ki a második ütem 
alterált akkordját és a negyedik orgonapontosan késletett disszonanciáját? Sajnos (vagy szeren-
csére?) nagy támpontot a következő taktusok sem nyújtanak (ráadásul a kétszer megszólaló 
hemiolát a leírás szerint egyszer sem kell annak játszani!), csak az utolsó két ütem (11-12.) igazít 
el minket: itt páratlan ütemhangsúlyról van szó. Hacsak nem tett ide Mozart valahogy egy 
ütemhangsúly áthelyezést, mert akkor pont fordított a helyzet. (Ismét csak a zongoristának kell 
dönteni.) 

A következő részletnél a probléma szemmel látható. Az A-dúr klarinétkvintett (K. 581) variációs 
tételének témája csodálatos egyszerűséggel tárul elénk. Meg se kell hallgatni, látjuk a páratlan 
ütemhangsúlyt: két ütemenként tagolódik a zene, még a hangszerelés is ezt sugallja nekünk. 
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Egy kis vizsgálódás után azonban hamar észrevehetjük, hogy az összes egyéb zenei elem pont 
ennek az ellenkezőjét mutatja. Ezek közül a legerősebb a zárlatok (4, 8, 16. ütemek) feminin kiala-
kítása: a zárlat disszonáns hangsúlya ezen ütemek első ütésére kerül. És akkor még nem is emlí-
tettük a 2., 6. és 14. ütemekre kerülő szubdomináns funkcióra történő elmozdulást, melyben elő-
rehaladást érezhetünk, azaz fontosabbá teszik az ütemet az előzővel szemben. (Egyedül talán a 9-
12. ütem lóg ki ebből, ugyanis imitáló szerkezetével és autentikus ingájával egyszerre bírja el 
mindkét értelmezést. Vagy pont ennek ellenére: ez az, ami érvényessé teszi mindkét értelmezést a 
témára nézve.) 

A következő részlet szintén az A-dúr klarinétkvintettből való, az 1. tétel főtémája. 
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Már a téma terjedelme is okoz egy kis fejtörést. A nyitóperiódus nyolcütemes – mégsem sza-
bályos: tulajdonképpen véget ér a 7. ütemben, a rákötött két ütem, ami a klarinét bemutatkozását 
hozza, még csak nem is külső bővítés, hanem csak valamiféle ráragasztott toldalék. (Sőt, akár ér-
telmezhetjük 4x2 ütemnek, ami már igen közel jár a Bartha Dénes által kidolgozott strófaelvű té-
maépítkezéshez.) 

Ami a hangsúlyokat illeti, ismét csak hasonló példával van dolgunk, mint az F-dúr zongoraszo-
náta nyitótémájánál: a kötő- és dallamívek páratlan ütemhangsúlyt sugallnak. Azonban ha ele-
mezzük az akkordokat, hallhatjuk, hogy a 2-4-6. ütemekre kerülnek a fontos disszonanciák és 
késleltetések. A helyzetet tovább bonyolítja, hogy nem egy, hanem négy (illetve öt) előadó szólal-
tatja meg a témát, akik csak a saját szólamukat látják a kottában, így az akkordok tekintetében 
kizárólag a fülükre hagyatkozhatnak. 

Ugyanennek a tételnek a melléktémája más szempontból lenyűgöző. E részlet ténylegesen is 
aszimmetrikus, a téma csak hét ütem. A szerkezete nagyon hasonlít a fentebb elemzett g-moll 
szimfónia főtémájához: páros ütemhangsúly, több mint egy ütemnyi hosszú felütéssel. Az egész 
összhatásában mégis szabályos, szimmetrikus benyomást kelt: a felütés csonka ütemének kísérete 
már az ütem elején elindul, az akkordok utána szabályos kétütemes rendben váltakoznak, mintha 
páratlan ütemhangsúlyos lenne. 

 

 

Utolsó példának hadd idézzük a D-dúr zongoraszonáta (K. 576) 3. tételét. 

 

Ez a téma szinte már az elemző józanságát is próbára teszi. Egyetlen szabályos megfigyelni-
való található csak benne: a 2x4 ütemes periódus, látszólag szabályos elő- és utótaggal. Minden 
más azonban különösen furcsán alakul. Az első négy ütemben ismét csaknem lehetetlen eldönteni 
az ütemhangsúly tényleges helyét. Mindenekelőtt a basszus – különösen az első ütések – hiánya 
az, ami semmiféle támpontot nem ad ennek eldöntésére. Először a páros ütemhangsúly jut 
eszünkbe: a 2-4. ütemen hallhatók az érzékeny késletetések és az akkordváltások. Ugyanakkor mi 
lehetne súlyosabb, mint az 1-3. ütemekben felhangzó tartott hangok, melyeket egy kiírt 
doppelschlag tesz jelentősebbé? Talán könnyebben hajlunk az előbbi, páros értelmezés felé, azon-
ban ha elképzeljük magunkban mindkét változatot, akkor egyik sem tűnik helytelennek, sőt, mi-
nél tovább vizsgáljuk, annál bizonytalanabbá válunk a megoldást illetően. Az 5-6. ütemben ez a 
kérdés egészen egyszerűen megszűnik létezni, ugyanis az augmentált ritmus mindkét ütem első 
ütését egyformán fontossá teszi. És ha mindez nem lenne elegendő, a zárlati I   a 7. ütem második 
ütésére, tehát nemcsak hogy hangsúlytalan ütemre, hanem hangsúlytalan ütésre is kerül! Mintha 
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a szerző egy sebtében lefirkantott átmenő   akkordot önkényesen zárlativá minősített volna. (Per-
sze ennek már semmi köze a hangsúlyok kérdéséhez.) Végezetül az utolsó ütem feminin zárlata 
(V7-I), talán eligazít minket a rejtélyben: eszerint ebben a témában páros ütemhangsúllyal van 
dolgunk. Azonban ez még mindig csak a tétel első nyolc üteme volt, hátra van még 181. 

Mégis honnan jön? 

Összehasonlítva Mozart műveit kortársaiéval, arra a megállapításra juthatunk, hogy az ütem-
hangsúlyoknak a mozarti kifejezésben döntő szerep jut. Az összehasonlítás eredménye kisebb 
szerzők esetében nem jelenthet meglepetést, az azonban annál inkább, hogy még Haydn és Bee-
thoven műveivel szemben is szignifikáns. Ugyan ők is sok – a természetes zenei hullámzásnak 
ellentmondó – hangsúlyt, hangsúlyjelet helyeznek el kottáikban, de az, hogy ez a kettős értelme-
zés, vagyis az ütemhangsúly-érzékelés viszonylagosságából fakadó kétértelműség ne kizárólag zeneszer-
zői döntés következménye legyen, hanem magába a zene alapanyagába, úgymond DNS-ébe legyen 
belekódolva, senkinél sem található meg. 

Azt hihetnénk, hogy ez teljesen tudatos kísérletezés végeredménye Mozartnál. Nos, talán ez 
így igaz, ami életművének második felét érinti. Érdemes azonban áttanulmányozni azoknak a 
műveknek a jelentősebb darabjait, amiket még a hegedűversenyek nagy fordulata, azaz nagyjából 
19 esztendős kora előtt írt. Hamar világossá válik, hogy Mozart szinte az első darabjaitól fogva 
megszállottja volt a hangsúlyok rafinált elhelyezésének. Olyan képességekkel született, amik ösz-
tönösen felszínre törtek a mélységből, ahogy elkezdett szocializálódni zenei környezetében. 

Nézzük csak meg az alábbi híres darabot, ami a Londoni vázlatkönyv 37. darabja (K. 15mm). 

 

A finoman elhelyezett hangsúlyok az első és második ütem kettőjén mintha azt sugallnák, 
hogy – összevonva két-két ütemet nagyütemes írásmóddá – páros ütemhangsúlyt hallunk. Ezt 
erősíti a negyedik, majd a periódus második felében az ötödik és hatodik ütem is. Azonban a har-
madik ütemben az első ütésen ellensúlyt hallhatunk, akár csak a hetedik és nyolcadik ütemben. A 
következő, triószerű négy ütemben először szinte három ütemig – leszámítva valamennyire az első 
ütést – hangsúly nélküli sima folyamatot hallunk, végül B-dúrban a zárlati I  vázát felismerve, 
ismét az első ütésre teszi a hangsúlyt. 

Túlzás lenne egy nyolc esztendős gyermek kis darabját ennyire részletesen elemezni? Ráadá-
sul olyan szempont alapján, ami semmiképp sem tekinthető objektíven mérhetőnek? Talán igen, 
azonban az világosan látszik, hogy Mozartnak sosem kellett megtanulnia az ütemhangsúlyokkal 
való játékot – azt együtt sajátította el anyanyelvével és a zenei ismereteivel. 
 


