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A disszertációm témája néhány reprezentatív irodalmi szöveg zenei aspektusainak 

bemutatása, többek között James Joyce Ulysses című regényének „Szirének” epizódja, 

Aldous Huxley Pont és ellenpontja, Anthony Burgess Napóleon szimfóniája és Gépnarancsa, 

valamint Richard Powers A Gold Bug Variációk című regénye áll vizsgálódásom 

középpontjában. A kutatás nem szorítkozik kizárólag narratívák bemutatására; a költészetet T. 

S. Eliot Átokföldje című költeménye képviseli egy olyan elemzés keretében, mely bemutatja, 

hogyan alkalmaz zenei vezérmotívumot egy irodalmi szöveg. A szövegeket strukturális és 

szemantikai szempontból vizsgálom.     

Számos zenei strukturális elemnek van irodalmi megfelelője. Ezek közül a 

legnagyobb a zenei forma: elsősorban a fúga, a szonátaforma és a rondó. Sok író kísérletezett 

ezekkel a zenei formákkal, írásuk strukturális alapjául használva őket. Azon túl, hogy 

megpróbálták a zenei felépítést, a tételek szerkezetét követni, a szerzők egyéb, az adott 

formára jellemző aspektusok figyelembevételére is törekedtek. A szimfóniához vagy a 

szonátához hasonlóan, ahol a legtöbb esetben a lassú tételt egy gyors tétel követi, a fejezetek 

tempója vagy a fejezeten belüli tempó is változhat. A zenei formán túl az ellenpont, a 

vezérmotívum és egyéb zenei technikák is az irodalomban használható strukturális elemekhez 

tartoznak.  

Az ilyen szerkezeti elemekkel való kísérletek a szöveg jelentését is befolyásolják. 

Néhány zenei eszköz a jelentés szintjén is megjelenhet egy szövegben. Például, a zenei 

variációk mintájára, egy író ugyanazon történet több változatát is elmondhatja. A zenei 

ellenpont az ellentétes témák ütköztetését jelentheti az irodalomban. A vezérmotívum is 

nagyban hat a jelentésre: az olvasót korábbi helyzetekre emlékezteti, és e helyzetek 

együttesen (szimultán) jelennek meg az olvasó gondolataiban. A fúga felépítésének 

alkalmazásával is a szimultaneitás kifejezése volt az írók célja. Nemcsak a zenei eszköz 

használata befolyásolhatja a jelentést, hanem maga a zene is hordozhat jelentést. Egy 
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zeneműnek és akár egy zenei formának is lehet referenciális értéke. A zenében rejlő jelentés 

befolyásolja az irodalmi mű interpretációját. A dolgozat elsősorban Johann Sebastian Bach és 

Ludwig van Beethoven által komponált művekre koncentrál. Mivel ezeket a műveket két 

különböző korban írták, feltételezhető, hogy az írókat más és más cél vezérelte e zenék 

alkalmazása során. Ha alaposabban megvizsgáljuk azokat a zeneműveket, melyeket a Pont és 

ellenpont, A Gold Bug Variációk és néhány reprezentatív Burgess-regényben alkalmaztak, 

párhuzamokat fogunk találni Bach zenéje és a természettudományok között Powers 

regényében, megérthetjük, miért kellett Burgessnek Prométheuszt beleírnia a Napóleon 

szimfóniába, valamint választ kaphatunk arra, hogy Beethoven zenéje valóban hatással van-e 

a lázadó kamasz, Alex viselkedésére a Gépnarancsban, vagy Spandrell öngyilkosságára 

Huxley regényében.  

Az Ulysses „Szirének” epizódjában Joyce mind a zene struktúrájában, mind annak 

jelentésében rejlő lehetőségeket felhasználta. A polifonikus zenéből merítette a szimultaneitás 

kifejezésére szolgáló eszközöket, mialatt a zenei forma nevében rejlő jelentést is figyelembe 

vette. Habár a fejezet pontos zenei formája még mindig vitatott, a legtöbb kritikus egyetért 

abban, hogy az írás polifonikus jellemzőkkel bír. Ha az író szándékát vesszük figyelembe, 

Joyce számára a fuga per canonem szolgált alapul, bár inkább a zenei terminus hangzása és a 

benne rejlő jelentésbeli lehetőségek vonzották. Joyce úgy vélhette, hogy a fuga per canonem 

többé-kevésbé azonos a fúgával, mivel maga a fejezet a fúga jellegzetes vonásait hordozza. A 

„Szirének” epizódban a fúga fő jellegzetességei tűnnek fel, valamint a fuga per canonem 

nevében rejlő jelentés, mely két cselekvést, a beszélgetést (vagy esetenként éneklést) és a 

mozgást foglalja magában. A fejezetben a szereplők többsége – a kánon előadóihoz hasonlóan 

– egyszerre énekel/beszél, mialatt a háttérben állandó mozgás tapasztalható, mely a fuga 

jelentéséhez köthető. Habár a „Szirének” többnyire a fúga sajátosságait hordozza, a fejezetet 

célszerű kánonként is megvizsgálni. A kánon, a fúgához hasonlóan, szintén ellenpontot 
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használ, de szólamai sokkal szabályosabban utánozzák/követik egymást, így nincs a fúgához 

hasonlítható kidolgozási részük. Ez utóbbi tulajdonság teszi a fúgát alkalmasabbá a 

„Szirének” epizóddal való összehasonlításra, amelyben a téma felbukkanásait kidolgozási 

részek is színezik. A fuga per canonem alkalmazása az epizódban arra mutat rá, hogy a zenei 

struktúrán túl célszerű e zenei forma jelentését is figyelembe venni a fejezet elemzése 

kapcsán.   

A zenei formában rejlő lehetőségek Huxley Pont és ellenpont című regényében 

mutatkoznak meg leginkább. A regényben a rákkánon nemcsak a leírások felépítését 

határozza meg, azaz nemcsak egy folyamatot mutat be két irányból, hanem a nevében rejlő 

kór egyben Bidlake betegségére is utal.1 Ugyanakkor Huxley azon törekvése, hogy a zenei 

formákkal szélesebb skálán kísérletezzen, kevésbé bizonyult sikeresnek. A Pont és 

ellenpontban a zenei eszköz célja a számtalan témát és karaktert felvonultató, hatalmas anyag 

elrendezése, keretbe foglalása volt, de túl sok egyenrangú szólam van ahhoz, hogy a regény 

felépítése bármely zenei forma elvárásainak megfeleljen. Az egymás mellé helyezett témák 

nem hasonlíthatók a hagyományos fúgához: inkább ellentétek, mintsem ellenpontok. Azáltal, 

hogy ugyanazon témát többféle módon dolgozza fel, Huxley sikeresen érzékelteti a 

szimultaneitást olvasóival.  

A fúgán kívül Joyce a zenei vezérmotívumot is alkalmazta műveiben. A zenei epizód 

elején bemutatja a következő rész fő motívumait, melyek újra és újra előbukkannak a fejezet 

során. Ezek a motívumok a szólamokhoz köthetők, ezáltal növelve a regény térbeliségét. 

Joyce legfigyelemreméltóbb teljesítménye abban rejlik, hogy egy polifonikus zenei szerkezet 

segítségével szimultaneitást tudott kifejezni, ugyanakkor a vezérmotívumban rejlő 

lehetőségeket is ki tudta használni: a szintézis mindkét esetben az olvasó elméjében történik. 

Joyce technikájára talán a legjobb zenei párhuzamot Werner Wolf találta, amikor a 

                                           
1 Ákos I. Farkas, “Canon and Canonicity in Huxley’s Point Counter Point”, in Publicationes Universitatis 
Miskolcinensis, Sectio Philosophica 15.2 (2010), 124. 
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„fragmentált polifóniá”-hoz hasonlította, amelyben „egy folyamatos dallam (a folyamatos 

szöveghez hasonlóan) ismételten a polifónia érzetét kelti”.2 Ez a technika sokkal inkább 

hasonlítható a lineáris olvasási folyamathoz és a képzeletbeli szimultaneitáshoz. Joyce művei 

számos egyéb zenei aspektust is rejtenek, a szavak polifóniájától, ahol egy szónak több 

referense van, a több száz zenei utalásban található jelentések soráig, de vizsgálódásaim a 

„Szirének” fejezet zenei formájára és a formában rejlő jelentésekre szorítkoztak.  

T. S. Eliot nemcsak visszatérő, irodalmi témákat alkalmazott vezérmotívumként, 

hanem Wagner Trisztán és Izolda című operájából is felhasznált néhány, az opera 

vezérmotívumához tartozó sort. Az Átokföldjében szereplő wagneri részletek kottája nem 

jelenik meg a költeményben, csak azok a sorok, amelyek az ismert dallamhoz kapcsolhatók. 

Azokat, akik ismerik az operát, a sorok dallama az opera cselekményére emlékeztetheti, 

melyet gondolatban összekapcsolhatnak a verssel. 

Habár az első jelentős zenei kísérletek a modernizmus időszakához köthetők, a zene 

a kortárs szerzőkre is nagy hatással volt. Közülük a legfigyelemreméltóbb Anthony Burgess – 

ő ment el legtávolabb a kísérletezésben. A zene minden regényében jelen van valamilyen 

formában; a zenei párhuzamok a Napóleon szimfóniában és a Mozart and the Wolf Gang című 

regényében a legnyilvánvalóbbak. Ezekben a regényekben Burgesst elsősorban a zenei forma 

és a kisebb szerkezeti elemekkel való analógiák foglalkoztatták, mintsem a képzeletbeli 

tartalmi analógiák. A zenei struktúra mint rendezőelv Burgesst modernista elődeihez köti,3 

akiknek kísérleteit sikertelennek ítélte a Napóleon szimfónia záró, az olvasónak szánt verses 

levelében. 

A disszertáció részletesen tárgyalja a Burgess regénye és Beethoven Eroica 

szimfóniája közötti szerkezeti analógiákat. A nagyobb formai elemeken túl Burgess a 

                                           
2 Werner Wolf, The Musicalization of Fiction: A Study in the Theory and History of Intermediality (Amsterdam 
and Atlanta: Rodopi, 1999), 21. (ford. W.A.T.) 
3 Bényei Tamás, Az ártatlan ország: Az angol regény 1945 után (Debrecen: Kossuth Egyetemi Kiadó, 2005), 
478. 
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szimfónia tempóit, hangnemeit és dallamait is figyelembe vette. A regényben figyelemre 

méltó a zenei szimultaneitás kifejezése. A fugato részlet, melyben az író három hang 

szimultán hangzását érzékelteti, nagyon közel áll a háromszólamú fúgához. Ugyanakkor 

Burgess a zenemű tartalmát is követte regényében, melynek cselekménye a szimfóniáét 

követi: Prométheusz, a mitikus figura azon a ponton jelenik meg a regényben, ahol Beethoven 

zenéje egy korábbi, Prométheusz teremtményeiről szóló balettjéből merít. Burgess Gépnaracs 

című regénye is tartalmaz Beethoven más szerzeményeihez (elsősorban az Örömódához) 

köthető jelentéselemeket. Az Örömóda összeköthető a szabadság eszméjével, de ezen túl 

lényeges a zenének a főhősre, Alexre gyakorolt hatása is. A regény egyik fő mondanivalója a 

szabad akarat dicsőítése, melyet Beethoven művéhez köthetünk. De ahogy Burgess egy 

későbbi regényében, A narancsműves testamentumában fogalmaz: a művészet semleges, ezért 

nem tehető felelőssé mindazért, amit az emberek a hatása alatt tesznek. Bár Alexet az 

Örömóda hangjai buzdították gonosz tettek elkövetésére, mindezt szabad akaratából tette. 

Beethoven zenéjének hatása fontos szerepet játszik a Pont és ellenpontban is. A 

Heiliger Dankgesang meditatív és élénk részeinek váltakozása Spandrellhez és Rampionhoz 

köthető, ezáltal Beethoven zenéje hozzájárul a karakterek és világnézetük ábrázolásához. 

Bach zenéje a regény elején jelenik meg: az ebben a zenében rejlő narratív lehetőségeket a 

szerző-narrátor mutatja be. Bár Huxley elsődleges célja a zenei ellenpontozás alkalmazása 

volt, regénye inkább sokféle, ellentétes témák és szereplők tárháza. Az író kiválóan írja le a 

zenében rejlő tartalmi analógiákat, melyeket a regény szereplőihez kapcsol. A Pont és 

ellenpont nem hasonlítható semmilyen zenei formához, mégis, mivel két szerzemény foglalja 

keretbe a regényt, ebből a szempontból a zene strukturális elemnek tekinthető. 

Richard Powers Bach Goldberg Variációk című szerzeményére építette regényét. A 

zenemű nem tekinthető szokványos, egy adott témára írt variációknak. A harminc zenedarab 

dallama igen eltérő, csak a basszus- és az akkordok menete köti össze őket. Hasonlóképp, 
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Powers regénye sem hasonlítható a zenei variációkhoz: a zenei forma neve a genetikai kódra 

utal. A regényt egyéb irodalmi művek (Edgar Allan Poe: „The Gold-Bug”) vagy más 

művészetekhez tartozó alkotások (Bach: Goldberg Variációk) variációinak is tekinthetjük, 

melyeket egy tudományos kód kapcsol össze.  

Mindezen irodalmi példák a kötött szerkezetű, klasszikus zenére épülnek: a fúgához 

vagy a szonátaformához hasonló zenei formákat, szigorú szabályoknak megfelelő 

zeneműveket követnek. A szerkezeti elemeken túl a „megzenésített” irodalmi szövegek írói a 

zenei jelentésben rejlő lehetőségeket is figyelembe vették, melyeket a forma vagy a zene 

narratív, leíró vagy jellemábrázoló tulajdonsága rejthet magában. Másfelől, ezen 

megzenésített irodalmi művek néhány aspektusa a modern zenével is kapcsolatba hozható. A 

„Szirének” epizód szólamainak térbeliségét Schönberg atonalitásához hasonlíthatjuk. A 

tonális korlátokat átlépő zene lehetővé teszi az elemek újra rendezését. Hasonlóképp, a 

nyelvészeti struktúrák segítségével értelmezett szöveg elemeit is újra meg újra át lehet 

rendezni. Az irodalmi sajátosságokat egy másik, modern zenéhez tartozó tulajdonsághoz, a 

polimodalitáshoz is viszonyíthatjuk, melyre elsősorban Bartók szerzeményeiben találhatunk 

példát. Az intermedialitás ezen esetében a szövegben előforduló hangok regisztereit 

különböző hangnemekhez hasonlíthatjuk, így együttes jelenlétük nemcsak polifóniát, hanem 

polimodalitást is eredményez.  
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