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Előszó 

 

Lendvai Ernő Szimmetria a zenében című könyve viszonylag 

későn, mégis éppen a megfelelő pillanatban került a kezembe. Már 

túl voltam klasszikus összhangzattani tanulmányaimon és 

zeneszerzői munkásságom is szárba szökött, mikor a könyv az egyik 

zeneműboltban való kutakodásom során a kezem ügyébe került. Az 

ilyen „véletlenek” sohasem véletlenek. Akkoriban már sokat 

foglalkoztam az asztrológiával is, de a zenével való analógiáját még 

csak a tizenkét hang és a tizenkét csillagjegy számszerű egyezésében 

véltem felfedezni. Amint a könyvet lapozgatni kezdtem, 

megpillantottam a tengelyrendszer ábráit és ekkor belém hasított a 

felismerés: itt a számszerű egyezésnél sokkal többről van szó. A 

tanulmány megírását az akkori, mellbevágó élmény ihlette. 

 

Lendvai elementáris jelentőségű munkát végzett a 

tizenkétfokú hangrendszer törvényeit összefoglaló tengelyrendszer 

elméletének kidolgozásával. Az elemző és kutató munka pedig, 

amellyel a megállapításait alátámasztotta mind precizitását, mind 

szellemi horizontját tekintve lenyűgöző. Számomra a leg-

megrendítőbb, hogy a zenetudós tapasztalati úton, műelemzéseken 

keresztül vázolta fel a közvetlen kapcsolatot olyan, egymástól 

látszólag távol álló diszciplínák között, mint a zene a filozófia és a 

pszichológia. Tervezte elméletének rendszerezett, didaktikus 

formában történő kiadását, de ezt sajnos hirtelen bekövetkezett 

halála megakadályozta. A könyvet - mely a zeneműboltban kezembe 

akadt - munkatársai posztumusz szerkesztették korábbi publikációk 
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alapján. A könyv hátoldalán a zenetudós alábbi gondolatai 

olvashatók: „Elemzésünkben, szándékosan, azt a módszert követtük, hogy 

előbb megkíséreltük beilleszteni az egészbe - az egyetemes koncepcióba - a 

részleteket, majd a részletekben - mint cseppben a tengert - meglátni az 

egészet. Aki nem ismeri az elemi alkotórészeket, nem ismerheti az általános 

érvényű törvényszerűségeket sem. Talán egyszer eljutunk odáig, hogy 

feloldhatjuk a különbséget és megpillanthatjuk az azonosságot a nagy és a 

kicsi: a Makrokosmos és a Mikrokosmos között.” 

 

 Tanulmányunk az azonosságról szól. Két olyan terület, az 

asztrológia és a tizenkétfokú zene szimbólumainak és műveleteinek 

formai és tartalmi egyezését mutatja be, amelyek látszólag 

áthidalhatatlan távolságban vannak egymástól, akár a 

Makrokozmosz a Mikrokozmosztól. Reményeink szerint az elemzés 

megismerésén keresztül az Olvasót is megérinti és inspirálja a 

holisztika szellemisége: azé a szemléleté, amely mindig ez egészet 

tekinti elsődlegesnek, akkor is, mikor a részleteket vizsgálja, és 

amely az ellentéteteket a nagy összefüggésrendszerben való 

elhelyezésük által, az egység jegyében képes feloldani. 

 

Budapest, 2021. november 27. 

      

Keresztury-Albert Zsolt 
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Bevezetés 

 

Az archaikus szintézis 

 

 Az arkhé görög szó, magyarul kezdetet jelent. Ebből a szóból 

származik a rendszer szava, az architektúra. Az architektúra tehát a 

rend fogalmát a kiindulás fogalmával kapcsolja össze. A másik 

rokon szó az organon, melynek jelentése: szerv - vagyis „eszköz, ami 

működik”. Az organon leszármazottját, az organizmust az élő 

rendszerre, a szervezetre használják. A szótő ez esetben is a kezdetre 

utal: origo, eredet.   

 A nyelvbéli rokonság, mint általában, jelen esetben is a 

lényeges információ lenyomata: az architektúra és az organizmus 

szavak által kifejezett összefüggés, vagyis, hogy a kezdet és a rend 

összetartoznak, szoros összhangot mutat a teremtéstörténeti 

hagyománnyal. A hagyomány szerint a világ keletkezése az 

ősidőkben lezajlott teremtés által ment végbe, amelynek első 

mozzanata az anyagi létezés és az időbeliség kezdetét jelenti. A 

teremtés aktusát a teremtő entitás kezdeményezte és hajtotta végre, 

amely ezért szükségszerűen az időn kívüli és az anyag feletti 

dimenzióban kellett, hogy álljon. „Kezdetben vala az ige, és az ige vala 

Istennél és az Isten vala az ige” - írja János evangelista. A teremtés 

folyamatában az ige kiáradt, hogy a dolgokat áthassa. Az ige az 

őselv, a logosz. A logosz élő információ, amely a teremtett világ 

formáit és folyamatait alakítja és fenntartja. A logosz tehát nem 

élettelen törvény, hanem - Hamvas Béla szavaival élve – spirituális 

teremtő aktivitás, a lét tüze. A logosz elsődleges szereppel bír, a 
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formák és folyamatok mind a logoszból következnek - akár a 

bolygók mozgása, a kristályok szerkezete vagy az élő szervezet 

működése. A mikrokozmosz és a makrokozmosz szervezettsége a 

teremtéstörténet szerint kezdetektől fogva áthatja a dolgokat - ezt 

fejezi ki az architektúra és az organizmus szavakban megjelenő 

fogalmi egység. 

Az ember, akit a hagyomány szerint a Teremtő a saját 

képmására formázott, és ezzel a teremtmények között egyedi, 

kitüntetett státusszal rendelkezik, időtlen idők óta tesz 

erőfeszítéseket arra, hogy a logoszt megismerje, megértse, és ezzel a 

természethez, és a Teremtőhöz fűződő viszonyát tisztázza. Erre a 

nyughatatlan tudásszomjra mondják, hogy az ember öntudatára 

ébredt, hogy a létezése értelmét keresi. Ez alapjaiban különbözteti 

meg a többi élőlénytől, az állatoktól és a növényektől, amelyek a 

spontán ösztönösség keretein belül élnek. Velük ellentétben az 

embernek mindig meg kell értenie létezésének lényegi 

vonatkozásait, hogy emberi mivoltát megvalósíthassa. Az embernek 

a lelkébe oltott logoszt tudatosan fel kell ismernie és azt szabad 

elhatározásából és saját erejéből életével - szavaival, gondolataival és 

cselekedeteivel - megvalósítania. Paradox módon az ember ezért 

mindig önmaga fölött kell, hogy éljen ahhoz, hogy lényének 

centrumában lehessen. A logoszról szerzett tudással, mint tudjuk, 

nem csak élni, hanem visszaélni is lehet - ez választás kérdése. Vagy 

másképpen szólva: éppen ez a kérdése a választásnak.  

A modern civilizáció a logosz megértését a fizikai 

dimenzióra redukált kutakodástól várja - lásd természet-

tudományok, űrkutatás stb. Valószínűleg egy hosszú folyamat az, 

amelynek eredményeképpen az átfogó, holisztikus szemlélet 
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ennyire beszűkült és az érzékelés ennyire eltompult. Annyi biztos, 

hogy a felvilágosodásnak nevezett korszakban döntő lépés történt: a 

metafizikai perspektíva létjogosultsága megkérdőjeleződött. Az „ész 

diadala” ugyanis azt sugallta, hogy a végső okok mibenlétét a földön, 

az anyagban érdemes keresni, és a kutatások és kísérletek 

tapasztalatai alapján puszta rációval meg lehet fejteni az létezés 

esszenciáját: materializmus, racionalizmus - nincs szükség a 

magasabb nézőpontra. Úgy tartották, hogy nem az egészből 

következik a rész, hanem a részből az egész, az alacsonyból a magas 

és a részletek megértéséből az egészre vonatkozó összefüggés 

maradéktalanul felvázolható - redukcionizmus. A transzcendencia 

létjogosultságának megkérdőjelezéséből később annak dogmatikus 

megtagadása lett, még később pedig az irányába tanúsított közöny 

és értetlenség. A metafizikát szép lassan száműzték a tudományos 

körökből, ahogyan a közgondolkodásból is. A szellemi horizont 

egyre szűkült és süllyedt. Beköszöntött a szekularizáció, vagyis a 

kételyek és a szakosodás korszaka. Az emberi tudat meghasadt és az 

egész-ember helyét a rész-ember vette át. A modern kor végére a 

tudományos apparátus pedig szinte teljes egészében a különböző 

iparágak praktikus igényeit kiszolgáló intézménnyé változott. Sem 

az eszközök, sem a tudás, sem az igény nem maradt fenn a 

tudományos szférában, hogy a logoszról bármi lényegeset tudjon 

vagy akarjon mondani. 

A XXI. század kapujában azonban fordulat van 

kibontakozóban, bár ennek jelei még csak elszórtan tapasztalhatók. 

Mindenesetre a továbblépéshez feltétlenül az újkor előtti időkig kell 

visszamennünk. Fennmaradtak és megismerhetők ugyanis azok a 

hagyományos bölcseletek, amelyek a logosszal kapcsolatos 
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összefüggéseket az egészlegesség jegyében, holisztikus elvek szerint 

fogalmazzák meg. Hamvas Béla Scientia Sacra című írásásban az 

archaikus szintézis kifejezést használja. Az archaikus szintézis olyan 

univerzális metafizikai jelképrendszer, amelynek központjában a 

logosz áll, és amely nem csak rendszer és elv, de megvalósítandó 

életrend és gyakorlat is egyben, amelyben „a tevékeny szellem az 

életet alakítja és vezeti”. Ilyen archaikus szintézis például a Ji-king, 

a taoizmus, az alkímia vagy az asztrológia.  

 

A zodiákus 

 

Az asztrológia tizenkét ősi jelképen, az állatövi jegyek 

szimbólumain alapul. A jelképek egy körív mentén helyezkednek el, 

ezt a kört hívják zodiákusnak. Az állatövi jegyek általános érvényű 

princípiumokat szimbolizálnak, a zodiákus pedig egy igen komplex 

architektúra, amely ezeket a princípiumokat egy konzisztens 

rendszerbe szervezi.  Ugyanis a zodiákuson nem csak az állatövi 

jegyeknek van jelentése, hanem a köztük lévő geometriai 

viszonyoknak is. Például szimbólumok szembenállása, vagy 

háromszögben való elhelyezkedése más-más összefüggéseket fejez 

ki. Az asztrológia egyik alapvetése, hogy a mikrokozmosz és a 

makrokozmosz törvényszerűségei között analógia áll fenn, ezért 

szemléletében az egyéni és az univerzális nézőpont egyesül. A 

zodiákus ezért egyszerre világ- és személyiségtérkép. 

Az asztrológiát a köztudatban negatív előítéletek is övezik - 

vannak, akik babonának, kuruzslásnak tartják. Ez a következtetés 

általában az asztrológia felszínes ismeretén vagy félreértésén alapul. 
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Ennek egyik oka a széles körben elterjedt „bulvárhoroszkóp”, amely 

hamis képet fest az asztrológia lényegéről. Másfelől pedig a modern  

tudományok - a szekularizáció útján haladva - a racionalizmus 

és a materializmus kizárólagosságát hirdették meg, és ez 

drasztikusan redukálta a „tudományosnak” tekintett megismerési 

módszerek spektrumát. A holisztikus szemlélet jegyében működő 

tudományokat, mint amilyen az asztrológia vagy az alkímia 

áltudománynak minősítette és a tudományos szférából kiszorította.  

A holisztika lényege, hogy a vizsgálatait és megállapításait 

mindig az egész elsődlegességének szem előtt tartásával teszi. A négy 

holisztikai alapelv a következő: 

 

• az egész minőségében több, mint a részek egyenkénti összege 

• a rész az egészért van, az egész elsődleges a részhez képest 

• minden mindennel összefügg 

1. ábra - A zodiákus 
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• a folyamat célja az egésszé válás, befejezettség, integrálódás 

 

Hiteles gyakorlatban az asztrológia az önismeret és 

világismeret kifinomult iránytűje lehet. Az asztrológia 

alapvetéseinek, a szimbólumok jelentésének megismeréséhez 

kiterjedt irodalom áll rendelkezésre. Ezen kívül az érdeklődőknek 

feltétlenül ajánlott a görög mitológiában való elmélyülés, amely a 

maga élő rendszerével, archaikus történeteken keresztül világítja 

meg az asztrológiai jelképek és összefüggések mélyebb 

vonatkozásait. A függelékben rövid leírással és néhány példával 

szolgálunk inspiráció céljából. Mindazonáltal a tanulmány 

megértéséhez szükséges asztrológiai vonatkozásokat az egyes 

fejezetekben előre haladva részletesen is bemutatjuk.  

 

 

A tengelyrendszer 

 

A tengelyrendszer lényege, hogy a tizenkétfokú zene 

hangjait és törvényszerűségeit egy zárt és koherens 

összefüggésrendszerbe foglaltan jeleníti meg. A tengelyrendszer 

alapjául szolgáló kört, az úgynevezett kvintkört úgy kapjuk, hogy egy 

kiválasztott hangról egyik irányba elindulva - legyen ez a C hang -, 

a soron következő hangot mindig kvint hangközt lépve írjuk fel - C, 

G, D, A, E és így tovább, míg a kör be nem zárul. 

A rendszer geometriája – a zodiákushoz hasonlóan - 

összefüggéseket kódol. A legmarkánsabb összefüggés, amelyet a 

kvintkör megfogalmaz, a három tengely által egységbe zárt zenei 

funkció: a tonika, a domináns és a szubdomináns. A funkciók a 
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harmóniák zenei folyamatban betöltött szerepét jelölik. Míg a tonika 

a hangnemet, az alaptónust határozza meg, addig a domináns 

feszültséget hordoz, a szubdomináns pedig előkészítő, átvezető 

szerepet tölt be. 

 

A funkcióban rokon hangzatok alaphangjai a két, egymásra 

merőleges egyenesből álló tengelyek végpontjain találhatók (például 

C, A, Fisz, Esz a tonikai funkciók esetén). A három funkcióhoz 

tartozó, egyenként négy hang együtt így a mind a tizenkét hangot 

kiteszi.  

A tengelyrendszer elméletét Lendvai Ernő zenetudós 

dolgozta ki, és megállapításait számtalan zenemű, többek között 

Bartók Béla műveinek mélyreható elemzésével is alátámasztotta. A 

tengelyrendszer a funkciós renden túlmenően természetesen 

2. ábra - A tengelyrendszer hangjai 
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további zenei összefüggéseket is megfogalmaz, amelyeket a 

fejezetekben előre haladva részletesen tárgyalunk majd. 

 

 

Az asztrológia és a zene kapcsolata 

 

  A kvintkör és a zodiákus közti geometriai egyezés 

szembetűnő. A következőkben be fogjuk mutatni, hogy ez a formai 

egyezés tartalmi, jelentésbéli analógiát takar. Az elemzésben 

rávilágítunk, hogy a tizenkétfokú zene és az asztrológia 

szimbólumai és műveletei lényegüket tekintve azonosak. 

Rámutatunk, hogy az állatövi jegyekhez hasonlóan a tizenkétfokú 

zene hangjai is ősi jelképeknek, archetípusoknak, a tengelyrendszer 

pedig az asztrológiával rokon archaikus szintézisnek tekinthető. A 

tanulmány végén arra a kérdésre is kitérünk, hogyan lehetséges, és 

mi a jelentősége annak, hogy a két különböző dimenzióban működő, 

történetileg látszólag függetlenül kialakuló diszciplína, a 

tizenkétfokú zene és az asztrológia, esszenciájukat tekintve 

megegyeznek egymással. 

 

 

*** 
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Az összehasonlítás folyamata 

 

Mint már említettük, a szerkezet geometriai viszonyai mind 

a zodiákus, mind a kvintkör esetében mögöttes tartalommal bírnak. 

A következő fejezetekben egyenként mutatjuk be ezek zenei és 

asztrológiai tartalmát, majd a fejezetek végén a kettőt egymással 

összevetjük. A tengelyrendszerrel kapcsolatos megfontolásainkban 

alapvetően Lendvai Ernő elemzéseire és megállapításaira 

támaszkodunk, néhány szemléltető ábrát is tőle vettünk át. Az alábbi 

táblázat az összehasonlítás menetét mutatja be fejezetekre bontva: 

 

 Geometriai 

szempont 

Zenei tartalom Asztrológiai 

tartalom 

I. Keresztirányú 

kapcsolatok 

Funkciók Minőségek 

II. Pólusok Főágak és 

mellékágak 

Pozitív és negatív 

ágak 

III. Háromszög 

kapcsolatok 

Elemi skála Őselemek 

IV. Szférák Diatónia és 

pentatónia 

Fizikai és 

transzcendens 

szféra 
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I. Az asztrológiai minőségek és a zenei funkciók 

 

 

 Az asztrológia három úgynevezett minőséget különböztet 

meg egymástól: ezek a fix, a kardinális és a labil minőségek. A 

minőségek a zodiákuson felváltva követik egymást, így minden 

szimbólumhoz egy-egy minőség kapcsolódik.  

 A minőségek érvényesülési elvnek, attitűdnek tekinthetők. 

A fix minőséget a szilárdság, a kitartás, és az egyensúlyra törekvés 

jellemzi. A kardinális a kezdeményező, érdekérvényesítő szellem, az 

3. ábra - Zodiákus minőségekkel (F: fix, L: labil, K: kardinális) 
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akarat és a határozott irány minősége. A labil pedig az érdeklődő 

mozgalmasságot, változékonyságot és az alkalmazkodó képességet 

jelöli.  

 

Ahogy a zodiákuson a minőségek, úgy a kvintkörön a zenei 

funkciók is hármas csoportokban, felváltva követik egymást. A 

funkció a klasszikus értelmezés szerint a harmónia zenei 

folyamatban betöltött szerepét fejezi ki.  A három funkció a tonika, a 

domináns és a szubdomináns más-más dinamikai karaktert jelölnek. 

A tonika a hangnem, amely a megérkezés, a megnyugvás, a biztos 

4. ábra- Tengelyrendszer funkciókkal (T: tonika, S: szubdomináns, D: domináns) 
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pont a harmóniák folyamatában. A domináns funkció emelkedést 

jelöl, feszültséggel telített, a szubdomináns funkciót pedig a 

süllyedéssel asszociálják, közvetítő, előkészítő szerepe van.  

 Lendvai rávilágít, hogy a klasszikus értelmezésen túl a 

funkciók önálló szimbolikával is felruházhatók. Tonikai, domináns 

illetve szubdomináns hangulatról, légkörről is beszélhetünk, attól 

függően, hogy egy adott zenei szakaszban melyik funkció az 

uralkodó. A funkciók szimbolikus világának elemzéséhez az operák 

különösen jó anyaggal szolgálnak, mert a zenei folyamat a 

cselekménnyel összevethető és a funkció által hordozott tartalom 

közvetlenül megragadható. Lendvai többek között Mozart, Verdi, és 

Bartók operáinak elemzéseiből közöl részleteket.  

  A példák közül talán a legkifejezőbb Bartók Kékszakállú 

herceg várának elemzése. Az eredményekből kirajzolódik, hogy a 

mű különböző szerkezeti egységeihez a karakterüknek megfelelő 

funkciós légkör kapcsolható. Így például a mű statikus pilléreit a 

tonika légköre uralja, míg a kezdeményező erőt, és az opera érzelmi 

tetőpontjait domináns hangzatok fejezik ki. A mélypontokat, az 

„alaktalan szenvedélyt” pedig szubdomináns harmóniákkal 

illusztrálja a szerző. Az opera egyik jelenetében – ez a „régi 

asszonyok jelenete” - pedig a napszakok változását erősíti a funkciós 

háttér: a delet és az éjt tonikai, a hajnalt domináns, míg az estet a 

szubdomináns légkör hatja át. Az elemzés eredményei tehát 

igazolják azt a feltevést, hogy a funkciók zenei jelentése valamilyen 

általános, szimbolikus réteget is kódol. A következő táblázat a 

funkciók klasszikus és szimbolikus jelentésének elemzésben 

bemutatott összefüggéseit foglalja össze.  
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Ha a zenei funkciókat illető megállapításainkat az asztrológiai 

minőségek leírásával összevetjük, a minőségek és funkciók 

tartalmának páronként vett analógiája azonnal szembetűnik.  Ezt az 

analógiát egy általános elv megnevezésével is kifejezhetjük, amely 

így azonosságuk esszenciájára mutat rá. Eszerint a fix minőség 

illetve a tonikai funkció a stabil passzivitásnak, a kardinális minőség 

illetve a domináns funkció a kezdeményező aktivitásnak, a labil 

minőség illetve a szubdomináns funkció a rugalmas adaptivitásnak 

felelnek meg.  A következő táblázatban a funkciókat, minőségeket és 

az egyezésüket kifejező általános elvet mutatjuk be. 

 

  

Funkció Klasszikus 

értelmezés 

Kékszakállú herceg 

vára 

Régi 

asszonyok 

jelenete 

tonika megérkezés, 

nyugvópont 

a mű statikus pillérei Dél és Éj 

domináns emelkedés, 

feszültség 

pozitív, kezdeményező 

erő, érzelmi tetőpontok 

Hajnal 

szub-

domináns 

süllyedés, 

előkészítés 

forró, alaktalan szen-

vedély, mélypontok 

Est 
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Zenei funkció Asztrológiai 

minőség 

Általános elv 

tonika fix stabil, passzív 

domináns kardinális kezdeményező, aktív 

szubdomináns labil rugalmas, adaptív 

  

Az asztrológiai minőségek és a zenei funkciók analógiáját tehát 

a következő szempontok szerint állapíthatjuk meg: 

 

● A kvintkörön a funkciók, a zodiákuson a minőségek hármas 

rendben követik egymást. 

● A funkciók és minőségek egyaránt valamilyen dinamikai 

karakter, attitűd meghatározására szolgálnak. 

● Az egyes funkciók és minőségek páronként analóg tartalmat 

kódolnak. 
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II. Polaritás 

 

 Az asztrológia az állatövi szimbólumokat pozitív és negatív 

kategóriába sorolja. A poláris kategóriák a köríven haladva felváltva 

követik egymást. 

 

A polaritás a nemi jelleget fejezi ki, vagyis azt, hogy egy adott 

szimbólumot a férfiség vagy a nőiség ideája ural. A polaritásnak a 

5. ábra - A szimbólumok polaritása 
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férfi-női dimenzión túl még számos analógiája van, táblázatunkban 

ezekből sorolunk fel néhányat. 

 

 

 

Az elrendezésből következik, hogy a szomszédos 

szimbólumok egymással, ellentétes, míg az egymással szemben 

helyet foglaló szimbólumok azonos pólushoz tartoznak. Ha az előző 

fejezetben tárgyalt minőségi kereszteket felrajzoljuk, a kereszt egyik 

ágának végpontjain pozitív, míg a rá 

merőleges ág végpontjain negatív 

pólusú szimbólumok foglalnak 

helyet.  

A pozitív és negatív ág 

ugyanannak a minőségnek a férfi 

illetve női idea jegyében történő 

megvalósulását jelképezi. Az 

ábránkon a fix kereszt ágait látjuk, 

vagyis a stabil, passzív elv „férfias” 

+ - 
maszkulin feminin 

Nap Hold 

intellektus emóció 

elektrikus magnetikus 

sugárzó reflektív 

vezető követő 

aktív passzív 

6. ábra - A fix kereszt ágai 

♌️ 

+ 

+ 

♒️ 

- ♉️ ♏️ - 
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és „nőies” megjelenését, előbbit az Oroszlán-Vízöntő, utóbbit a Bika-

Skorpió szimbólumpár által kifejezve.  Az ellentétes polaritású ágak 

végponjtai - például az Oroszlán és a Bika - egymással úgynevezett 

kvadrát viszonyban álló szimbólumok. Az azonos polaritású ágak 

végponjtai – például Bika és Skorpió - pedig egymással opponáló 

szimbólumok. Míg a kvadrát viszony egy alapelv már említett 

„nőies” illetve „férfias” megvalósulását jelképezi, addig az 

oppozíció az ellentétes nézőpontok felcserélhetőségét és az 

ellentétek egymást kiegészítő egységét fejezik ki. 

 

 Az asztrológiai minőségi keresztjeihez hasonlóan a zene 

funkciós tengelyei is két ágra, fő- és mellékágra oszthatók.  

 

Mint már említettük, az azonos tengelyhez tartozó hangok 

helyettesítő harmóniák alaphangjai. Ez azt jelenti, hogy a zenei 

folyamatban ezek a harmóniák egymással felcserélhetők, anélkül, 

hogy a funkció megváltoznék. Lendvai rávilág, hogy a nyugati 

7. ábra - A funkciók fő- és mellékágai 
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zenében a funkciós érzés kezdetleges fokát az autentikus 

kadenciának nevezett F-G-C folyamat jelenti, a zenei kultúra 

alakulásában pedig a tengely-helyettesítés lehetőségeinek változó 

kihasználása figyelhető meg. Bach kromatikus zenéje természetesen 

nem ismert határokat e téren, de az őt követő későbbi klasszika a 

korszellemnek megfelelően meglehetősen szűkre szabta a kereteket, 

és jellemzően az elsődleges paralelekkel megelégedett (D, A, E). 

 

A romantikus kor zenéje pedig már újra szélsőségesen élt a 

másodlagos paralelek használatával is (Asz, Esz, B).  

 

8. ábra - Elsődleges paralelek (Lendvai ábrája) 

9. ábra - Másodlagos paralelek (Lendvai ábrája) 
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A helyettesítések teljes körét a 20. században, a Bartók és 

Kodály által képviselt tizenkétfokú zene fedezi fel újra és él 

szabadon a kvintkör egésze által nyújtott lehetőségekkel. 

Azonban az imént tárgyalt helyettesítések különböző 

megfontolásokat követelnek meg. Lendvai úgy fogalmaz, hogy a 

tengelyen szemben elhelyezkedő ellenpólusok (pl. C és Fisz) sokkal 

érzékenyebben reagálnak egymásra, mint a szomszédos paralelek 

(pl. C és A). Vagyis a főági és mellékági helyettesítések jellegzetes 

különbségeket mutatnak. A főág és mellékág egymáshoz való 

viszonyát Lendvai műelemzéseken keresztül illusztrálja, ezek közül 

a legkifejezőbb talán Bartók Kékszakállújából vett képek elemzése. 

Itt a főág harmóniái az éj-fény ellentétpárt jelenítik meg, ezzel az 

eszmei-logikai dimenziót képviselik. A virágos kert - könnyek tava 

egymással ellentétes érzelmi állapotokat kifejező képei a mellékági 

10. ábra - Bartók, Kékszakállú herceg vára, főág-mellékág 
(Lendvai ábrája) 
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harmóniákon alapulnak, ez az emocionális dimenzió. Az ágak 

eszmei-emocionális viszonyában felfedezhetjük a zodiákusnál már 

tárgyalt pozitív-negatív feszültséget, vagyis a férfi és a női idea 

egymást kiegészítő ellentétét. 

 

Ha az zodiákus poláris viszonyainak tartalmát és a 

tengelyrendszer ágainak jelentését egymással összevetjük, az 

analógiát a következők szerint állapíthatjuk meg: 

 

● A minőségi keresztek pozitív-negatív ágainak a funkciós 

tengelyek fő- és mellékágai felelnek meg. 

● Az ágak mindkét esetben poláris viszonyokat képeznek le. 

● Az asztrológiai oppozíció zenei értelemben az „azonos-ági” 

helyettesítésnek, míg az asztrológiai kvadrát viszony az 

„ellen-ági”, paralel helyettesítésnek felel meg. 
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III. Az őselemek és az elemi hangsor 

 

 

 Az asztrológiai négy elemet különböztet meg. Ezek az 

úgynevezett őselemek: a tűz, a föld, a levegő és a víz. Az elemek a 

zodiákus körívén négyes csoportokban, felváltva követik egymást. 

 

Így minden jelképhez egy-egy elem kapcsolódik, amely a 

jelkép alaptulajdonságát hangsúlyozza. Az őselemek önmagukban 

is sokrétű szimbólumok: halmazállapotukban és sűrűségükben 

11. ábra - Őselemek a zodiákuson 

(T: tűz, F: föld, L: levegő, V: víz)  



 
26 

 

karakteresen eltérnek egymástól. Szokták őket a száraz-nedves és 

hideg-meleg kategóriák szerint is rendezni, illetve a pszichológiában 

használt négy vérmérséklet is a négy elemmel analóg. 

 

Tűz Föld Levegő Víz 

száraz-meleg száraz-hideg nedves-hideg nedves-meleg 

kolerikus melankolikus szangvinikus flegmatikus 

 

 

Az őselemek zenei analógiájának megértéséhez vegyük a 

tengelyrendszer körének egy cikkét, amely négy, a körön egymás 

mellet lévő hangot foglal magában. A G hangról indulva ez például 

a G-D-A-E hangok sorozata. Alakítsuk át a sorozatot úgy, hogy a 

legmagasabb hangját egy oktávval lejjebb, a legmélyebb hangját egy 

oktávval feljebb transzponáljuk.  

12. ábra - Az elemi skála létrehozása a kvintoszlop transzponálásával 
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A transzponálás eredményeként a D-E-G-A hangsort kapjuk, 

amely éppen egy kvintet fog közre - nevezzük ezt elemi kvintnek. 

Vizsgáljuk meg az elemi kvinten belül kialakult hangköz 

viszonyokat! Az ábránkon a páronként vett hangközök láthatók, 

félhangokban kifejezve: 

Látható, hogy a hangközök rendre 2, 3, 5 és 7 félhangot 

tesznek ki. Ez a négy szám nem más, mint a prímszámok 

sorozatának első négy eleme. Vagyis, az elemi kvint által felölelt 

hangsor hangközeit a négy legkisebb prímszám adja. Nevezzük 

ezért ezt a hangsort elemi skálának.  

Vegyük észre, hogy a pentaton hangsor is az elemi skálán 

alapul! Szolmizációt használva az elemi skálát a ré-mi-szó-lá 

szimbólumokkal is leírhatjuk. A pentaton hangsor a ré-mi-szó-lá 

hangokon kívül még egy dó-t is tartalmaz. Lendvai megjegyzi, hogy 

a lá-szó-mi-ré és ré-dó-lá-szó hangkészletű, kvintváltós szerkezetű 

pentaton dallamokban a dallam első és második tagja egy-egy 

önmagában is zárt rendszert alkot. A következő ábrán ennek a 

kvintváltós szerkezetnek a kottaképe látható. 

 

13. ábra - Az elemi skála hangközei 
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Ha szerkezet első és második tagjának hangközviszonyait 

megfigyeljük (2-3-2), világossá válik, hogy az alsó és felső kvintjét 

egyenként egy-egy elemi skála alkotja. Ez az, az „önmagában zárt 

rendszer”, amelyre Lendvai utalt. A kvintváltós pentaton 

szerkezetet tehát két elemi skála építi fel, úgy, hogy a skálák a 

központi ré alaphangra vetítve egymás tükörképei.  

Megjegyezzük, hogy a klasszikus „vónóscsalád” négy 

hangszerének húrozása és hangolása is az elemi skála hangjain 

alapul. 

14. ábra- A kvintváltós pentaton dallam hangjai 

15. ábra- A vonóscsalád hangolása 
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A zene és az asztrológia analógiáját az elemi viszonyok tekintetében 

a következőképpen foglalhatjuk össze: 

 

• Az asztrológiai őselemek négyes csoportjának a kvintkörön 

négy, egymással szomszédos hangból álló „kvintoszlop” 

feleltethető meg. 

● A kvintoszlop hangjaiból oktáv-transzponálással az elemi 

skála hozható létre, amely hangköz-viszonyait a négy 

legkisebb prímszámmal – 2, 3, 5, 7 – adja.  

● Tehát az asztrológia őselemek közötti, elementáris 

viszonyrendszere a zenében az elemi skála „primitív” 

hangköz-arányainak felel meg.   



 
30 

 

IV. Szférák - pentatónia és diatónia 

 

  

A zodiákus szféráinak megértéséhez előbb néhány, a szférák 

szempontjából sarkalatos jelentéssel bíró szimbólum tartalmát kell 

tisztáznunk.  

A tavaszpont napján induló Kos jegy a kezdetet, tágabb 

értelemben a spontán utat törő impulzust, az ösztönvilágot 

szimbolizálja. A vele szemben helyet foglaló, az őszi 

napéjegyenlőséggel induló Mérleg ennek ellensúlyozása: a 

megfontoltság, a belátás és a harmónia szimbóluma. Tovább haladva 

16. ábra - A zodiákus szférái 
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a Mérleget a Skorpió követi, amely a misztériumot, az inspirációt és 

a túlvilágot jelképezi. Néhány jeggyel később a Halakhoz jutunk, 

amely a nagy „lélekóceán”, a lelkek testvéri szeretetben való 

összetartozásának jelképe. Ezek után újra a Koshoz jutunk, és ezzel 

a kör bezárul és minden kezdődik elölről.  

Ez a zodiákus élet-ciklusa, amely a lélek átlényegülésének 

fázisain vezet végig. A metamorfózis tehát az ego – vagyis az „én” – 

születésétől (Kos) indulva, a számvetésen át (Mérleg), a misztikus 

beavatáson keresztül (Skorpió) a lélekóceánba való visszatérésig 

(Halak) terjed. A cikluson belül két szakaszt, a fizikai és a 

transzcendens szférát különíthetjük el. A fizikai szféra belépési 

pontja a Kos, a transzcendensé pedig a Skorpió. A szférák így hét az 

öthöz arányban osztják el a zodiákus szimbólumait. A szférák 

megnevezésére használhatunk más fogalmakat is: földi-égi, látható-

láthatatlan, vagy profán és szakrális. A lényegét tekintve ugyanazt 

fejezi ki mindegyik fogalompár. 

 

A zenei szférák megértéséhez előbb a tengelyrendszer 

szimmetriájára kell kitérnünk. A kvintkört eddig, a szokásoknak 

megfelelően úgy rajzoltuk fel, hogy a C tonika a tetőponton kapott 

helyet. Lendvai azonban felhívja 

rá a figyelmet, hogy a C-dúr 

skálának megfelelő szim-

metriapontot valójában nem a C, 

hanem a D hang jelöli. Ehhez 

elég, ha a zongora billentyűzetére 

egy pillantást vetünk. 

17. ábra - A klaviatúra szimmetriája 
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 Ha a tengelyrendszert az új, a zenei hangok valóságos 

viszonyait tükröző D-szimmetriának megfelelően rajzoljuk fel, a 

következő ábrát kapjuk: 

 

Ami azonnal szembetűnik, hogy a kör felső féltekéjén, az F 

hangtól a H hangig terjedő íven a C-dúr skála alaphangjai 

szerepelnek – ezek a klaviatúra fehér billentyűi. Az alsó, Fisz és B 

által közre zárt, öt hangot tartalmazó ívet pedig a módosított hangok 

teszik ki, amelyek a klaviatúra fekete billentyűi. A felső íven lévő 

„fehér” hangok az európai klasszikus zene alapjául szolgáló hétfokú, 

18. ábra - A tengelyrendszer szférái 
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diatonikus hangrendszer törzshangjai, az alsó, rövidebb íven 

elhelyezkedő „fekete” hangok pedig a népzenéből ismert, ötfokú 

pentaton skála hangjait adják. A kvintkörön tehát a diatonikus és a 

pentatonikus, a hétfokú és az ötfokú rendszerek egymást kiegészítve 

jelennek meg.   

 

A zenei és az asztrológia szférák analógiájának 

megvilágításához Lendvai gondolatait idézzük:  

„A két hangzásvilág (a diatonikus és a pentatonikus – a szerk.) 

ugyanannak a zenei kozmosznak két odalát - pozitív és negatív képét 

tükrözi. E szintézis lényege abban áll, hogy a két harmónia-rendszer 

ellentétet alkot és egységet: feltételezi és kizárja, megtagadja és igazolja 

egymást. Még közelebbről: ez a szintézis teszi lehetővé, hogy a két rendszer 

dialektikus kapcsolatában a zene hagyományos elemei újjászülessenek.”  

A zenei kozmosznak eme duális felosztását Lendvai számos 

saját műelemzéséből vett példával támasztja alá. A legérdekesebb, 

talán Verdi Don Carlos című operájának elemzése, melyben a teljes 

művet felölelő, mélyreható szimbolikai elemzés eredményeképp 

megállapítja, hogy Verdi művében a felső körív hangnemei úgy 

viszonyulnak az alsó körív hangnemeihez, mint az arisztotelészi 

világ - a tapasztalatok világa - a plátói ideák világához. Lenyűgöző 

az egyezés a zodiákus fizikai és transzcendens szféráinak 

dualitásával!  

 

További érdekes összefüggéseket kapunk, ha kicsit 

hátralépve a duális felosztást az élet más területein is megfigyeljük. 

Például az emberi agy működésében: a jobb félteke a „tudományos”, 

a racionális-logikus gondolkodás színhelye, a bal félteke a 
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„művészeté”, az asszociatív-intuitív szféra. De beszélhetünk az 

idegrendszer vegetatív és szomatikus, egymást kiegészítő 

funkciójáról is. Vagy a lélektan területét is említhetjük: az analitikus 

pszichológia (Freud, Jung) a lelki folyamatok kapcsán tudatos és 

tudattalan lélekműködést különböztet meg.  

A duális elv a társadalmi berendezkedésben is tükröződik. 

Szociálpszichológiai szempontból megkülönböztethetünk egyén-

központú (individualista) és közösség-központú (kollektivista) 

társadalmakat. Hagyományosan előbbivel a nyugati, utóbbival a 

keleti társadalmakat jellemezzük. Ennek a különbségnek a kulturális 

vetülete a zenében, a tengelyrendszeren is megmutatkozik. Míg a 

nyugati zene diatonikus rendszere - írja Lendvai - a harmónia elvben 

gyökerezik, addig a kelet pentaton zenéje, a dallam törvényeinek 

engedelmeskedik, és a kettőt egymással ellentétes törekvés 

mozgatja. A nyugat és a kelet zenéje tehát a zenei kultúra két 

alapvető irányzatát, szféráját képviselik, és ez az, amit Bartók és 

Kodály művészete oly nagyszerűen szintetizál.  

 

Összefoglalásképp egy táblázatban mutatjuk be a duális 

szférák zenei, asztrológiai és egyéb területeken megfigyelhető 

vonatkozásait. 
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 Felső szféra Alsó szféra 

 fizikai transzcendens 

Asztrológiai  tapasztalat idea 

aspektus látható láthatatlan 

 profán szakrális 

 diatónia  pentatónia 

Zenei harmónia-elv dallam-elv 

aspektus polgári népi 

 nyugati kultúra keleti kultúra 

 racionális-logikus asszociatív-intuitív 

Egyéb  szomatikus 

idegrendszer 

vegetatív 

idegrendszer 

területek tudatos 

lélekműködés 

tudattalan 

lélekműködés 

 individuális kollektív 
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Konklúzió - a dodekafónia szellemisége 

 

 

 Elemzésünk végére érve vegyük sorra az egyezési pontokat, 

amelyeket a zodiákus és a tengelyrendszer között megállapítottunk: 

 

● A három asztrológiai minőség a három zenei funkciónak felel 

meg. A fix, kardinális és labil minőségeknek sorban a tonika, 

domináns és szubdomináns funkciók analógjai. 

● Az asztrológiai keresztek pozitív és negatív ágainak 

viszonya, a zenei funkciós tengelyek fő- és mellékági 

viszonyának feleltethető meg. 

● Az őselemek halmazának zenei megfelelője a prímszámok 

hangközeire épülő elemi hangsor. 

● A szférák analógiája a zenében a diatónia-pentatónia, az 

asztrológiában a fizikai-transzcendens szféra duális 

szintézisében állapítható meg. 

 

Idézzük Lendvai a zenei jelképrendszerről írt sorait:  

 

„A 12 (szolmizációs - a szerk.) szimbólum egy-egy zenei karaktert 

jelöl, s ha felismerjük, hogy melyik jel fejez ki fényt vagy árnyékot, melyik 

jár együtt emelkedéssel vagy süllyedéssel, melyik képlet rejt materiális és 

melyik spirituális élményt, miért expresszív tartalmú az egyik és miért 

impresszív a másik, ha a jelek segítségével különbséget tudunk tenni hideg 

és meleg színek, pozitív és negatív feszültségek között (...), meghódítottunk 

valamit abból a birodalomból is, amit a hangok jelentenek.”  
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A tengelyrendszer tehát olyan rend - fejti ki Lendvai - amely 

ellentétek találkozásából származik, „ez a bartóki yang-yin gondolat 

nem a disszonancia filozófiája, hanem az összhangé, a belső és a külső világ 

harmóniájáé”.  

Mind a tizenkétfokú zene, mind az asztrológia az ellentétek 

egyensúlyának megteremtésén, a polaritás szintézisén alapul. A 

zenei hangok és a zodiákus szimbólumainak rendszere egyaránt a 

tizenkét szempont - hang, szimbólum bárhogy is nevezzük - 

heterogenitásán alapuló, dinamikus egységet valósítja meg. Csak a 

rendszer nyelve az, ami különbözik, az architektúra azonos. Ha a két 

diszciplína között átjárást keresünk, mondhatjuk, hogy az 

asztrológiai zenéje a görög mitológiai hagyomány, amelyben a 

szimbólumok az archaikus történetek cselekményében 

megelevenednek. A zene „asztrológiájának” pedig a 

tengelyrendszert tekinthetjük: a tizenkétfokú zene jelrendszer-

tudományát, amely a zene élő folyamatai mögött húzódó 

szabályszerűségeket rendszerbe foglalja  

Az analógia megállapítása után ideje rátérnünk arra a 

kérdésre is, hogy a felismerés milyen új távlatokkal kecsegtet? Ennek 

megválaszolásához ismét Lendvait idézzük:  

„A relatív szolmizáció látszólag primitív jelképei olyan világot 

térképeznek fel, amely elemi módon nyilatkozik meg e jelképekben - csak 

éppen tudnunk kell, hogy a műveletek mire vonatkoznak. Kodály 

elgondolását olyan kulcsnak tekintem, amely lebontja azt a határvonalat, 

ami az elméletet elválasztja az élő, hétköznapi tapasztalástól.”  

Amikor a zene összefüggéseinek analógiáját az 

asztrológiában megtaláltuk, a zenei szimbólumok tartalmát sikerült 

egy másik nyelvet használva kifejeznünk. A tizenkétfokú zenei 
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jelrendszer az asztrológia szimbolikáján keresztül történő 

megismerése és megértése a zenei összefüggések kutatását egy új 

szellemi kontextusba helyezi. Ha a tanulmány érvei alapján hitelt 

adunk a feltételezésnek, miszerint a két rendszer egymással tökéletes 

egyezést mutat, akkor az azonosságnak egészen mély rétegei – 

például a konkrét asztrológiai szimbólumok és zenei szimbólumok 

közötti analógia kérdése – is kutatásra érdemesek lehetnek. Lendvai 

gondolata, miszerint a szimbólumok képesek a tapasztalat és az 

elmélet határainak lebontására, a holisztikus elvet tükrözi: a 

megismerés alanya és tárgya - a szubjektum és az objektum - 

egymástól elválaszthatatlanok. Ez a szemlélet az, amely az 

asztrológia tudományának nélkülözhetetlen sajátja, és amely a zenei 

elemzésben is minden valószínűség szerint megkerülhetetlen. 

 

Fentiek fényében érdemes megfontolnunk, hogyan lehetne 

megfogalmazni a dodekafónia, vagyis a tizenkétfokú zenei szerkesztés 

szellemiségét? A kifejezést ugyanis ma a zenetudomány a tizenkét 

hang egyenrangúsításán - „emancipációján” - alapuló szerzői 

technikához kapcsolja, amelyből a zene esszenciájától elidegenedett 

irányzat, az úgynevezett szerializmus is sarjadt. (Itt megjegyezzük, 

érdemes elgondolni a 20. század elejétől kibontakozó hang 

„egyenlősítésnek” és forma-destrukciónak a történelmi-politikai 

párhuzamait.) Pedig, ha a tengelyrendszerre tekintünk, látható, 

hogy annak lényege éppen a tizenkét hang minőségbéli - ha úgy 

tetszik rangbéli - különbözőségében rejlik. A tengelyrendszer - mint 

Lendvai írja - alapvetően tonális, sőt funkcionális renden alapul, az 

egymástól különböző összetevők egységét ez, a kvintkört uraló rend 

teremti meg. A dodekafon szerkesztés lényege tehát nem az, hogy a 
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tizenkét hangot egyenrangúan kezeljük, és mesterséges hangsorokat 

kreálunk belőlük, mint ahogyan azt a szerializmus teszi. Hanem az, 

hogy a hangok különbözőségét felismerve és a rendszer organikus 

hierarchiáját – a hier-archét, magyarul szent rendet - tiszteletben 

tartva velük szabadon játsszunk. Ez az, amit Bartók és Kodály 

zenéjükben úttörő módon képviselnek. Ők azok, akik az archaikus 

népzene esszenciájának klasszikus zenébe történő integrálásával - 

vagyis a pentatonikus és a diatonikus irányzat egyesítésével - a 

kvintkör egészének lehetőségeivel szabadon élnek, úgy, hogy 

közben a hangok ősi, organikus rendjét tiszteletben tartják. Ahogy 

már említettük, egyes korokban hol nagyobb, hol kisebb szeletét 

használták ki a kvintkör összefüggéseinek, de a törvények 

tiszteletben tartása mindig alapvető követelménye volt a színvonalas 

művészi produktumnak. A 20. század második felének bontás 

orientált, struktúra tagadáson alapuló kísérletei ezektől az organikus 

törvényektől idegenedtek el, és ez az, ami miatt az irányzat 

zsákutcába jutott. 

Ugyanakkor az asztrológia számára is pozitív hozadékkal 

járhat az a tény, hogy az általa felvázolt összefüggések egy tőle 

látszólag teljesen független, organikusan fejlődő kulturális területen 

egzaktul megjelennek. Mert ez közvetetten igazolja, hogy az a 

koherens rendszer, amelyet az asztrológia megfogalmaz, nem 

önkényes és mesterséges kreáció, hanem valóságos élő 

összefüggések és törvényszerűségek lenyomata. 

Végezetül feltesszük a kérdést: miként lehetséges, hogy ez a 

két különböző diszciplína, az asztrológia és a tizenkétfokú zene ilyen 

pontos és esszenciális azonosságot mutatnak egymással, miközben 
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történeti fejlődésük során nem mutatható ki közvetlen egymásra 

hatásuk?  

Észre kell vennünk, hogy a háttérben valójában egy 

harmadik faktor húzódik és az egyezés nem az egymásra hatásból, 

hanem a közös forrásból fakad. Ez a közös forrás pedig nem más, 

mint a világot átható egyetemes, élő rend, a logosz. Az asztrológia és 

a tizenkétfokú zene rendszere a logosz kulturális lenyomatai két 

különböző kifejezési formában. Mindkét jelképrendszer az 

egyetemes rendről szóló eredeti tudást sűríti magába, amelyet az 

emberiség a lelke mélyén őriz és időről-időre onnan a kulturális 

köztudatba felemel. Ezért ezeket a jelképrendszereket archaikus 

szintézisnek, szimbólumaikat archetípusoknak nevezhetjük. 

 

*** 

 

Az asztrológia és a tizenkétfokú zene architektúrájának 

azonossága kölcsönösen igazolják egymást. Gyakorlójukat az 

egyetemes rend szelleme érintheti meg, és ez hozzásegít, hogy az 

ellentéteket, a „kicsi és a nagy közötti különbséget” az egységben 

való meglátásuk által fel tudjuk oldani. A logosz érintése inspiráció, 

hogy személyes sorsunkban is felfedezzük a kozmikus távlatot. 

Vagyis, hogy az életet a létbe emeljük át.  
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Függelék 

 

A) Az állatövi szimbólumok  

 

A zodiákus szimbólumai ma is széles körben ismertek, és 

sokszor még azokat is valamiképp megérinti az állatövi jegyek 

„imázsa”, akik az asztrológiától egyébként idegenkednek. Van 

valami ezekben a jelképekben, ami az ember fantáziáját megragadja. 

A jelkép asszociációs centrum, amely fogalmakat „vonz magához” 

valamely közös vonatkozásuk alapján. Az így létrejött halmazok 

határai bár nem merevek, a kontúrjai mégis világosan kirajzolhatók. 

 

19. ábra - Az állatövi szimbólumok 
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Hogy példával éljünk: a Rákhoz a múlt, a mélység, az 

érzelem- és érzékvilág kapcsolódik – ez a lágyság és a határok 

képlékenységének jegye. A vele szemben álló Bakhoz a magasság, a 

célok és a ráció tartozik - a Bak a küszöb és a határok szigorú őre. 

Ugyanakkor az egyes szimbólumok önmagukban ellentéteket is 

egyesítenek: a Rák érzékenységével együtt jár a védelmet biztosító 

zárkózottság és rejtőzködés is, amelyet a kemény páncél és az ollók 

szimbolizálnak. A Bak magasra töréséhez pedig puritánság, és a 

körülményekhez való rugalmas alkalmazkodóképesség társul, 

ahogyan ezt a többezer méteres magasságban, a sziklák között is 

megélni képes hegyi kecske szimbóluma kifejezi. 

Nem véletlen, hogy példánkban éppen két, egymással 

szemben álló jegyet mutattunk be. Említettük, hogy a szimbólumok 

geometriai viszonya is jelentéssel bír. A példában bemutatott 

szembenállás – az oppozíció - az ellentétek egymást kiegészítő és 

kiegyensúlyozó működését kódolja.  Vagyis azt, hogy a magasság és 

a mélység, az érezelem- és gondolatvilág, a képlékenység és a 

szigorú határok egymást életre hívó és egymástól elválaszthatatlan 

poláris párokat alkotnak. Látható, hogy az asztrológia minden 

rétegében az ellentétek találkozásából és azok dinamikus 

kölcsönhatásából építkezik. 

A példán keresztül azt is láthattuk, hogy az asztrológia 

hogyan él az asszociatív-analógiás gondolkodás lehetőségeivel. Ez a 

fajta gondolkodásmód manapság elsősorban a művészetek területén 

van jelen, a modern természet- és reáltudományok a racionális-

kategorikus gondolkodás kizárólagossága mellett kötelezték el 

magukat, és csak ezt a megközelítést tekintik legitim tudományos 

módszernek. A megkötés következtében a modernkori tudomány 
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olyan eszközrendszerrel dolgozik, amely természeténél fogva a 

valóság egészének mindig csak az egyik felét képes érzékelni és 

következtetései ezért mindig egyoldalúak és hiányosak.  Ez a 

reduktív megközelítés az anyagot célzó és a technikát kiszolgáló 

praktikus kutatások terén nem okozott problémát, sőt kifejezetten 

előnyösnek bizonyult. A gondot az okozza, hogy a reduktív 

természettudományos módszereket az olyan kérdések kutatására is 

alkalmazni próbálják, mint az anyag végső titkainak megismerése, 

az élet eredetének és esszenciájának megértése, a lélek kutatása, 

vagy az üdv kérdésköre.  A racionális és az irracionális félteke 

ugyanis olyan egymást életre hívó és egymást kölcsönösen 

feltételező poláris párt alkot, mint az agy jobb és bal féltekéje - vagyis 

egyik nincs a másik nélkül. Ezt a tényt a reáltudományok is 

érzékelik, mikor a peremterületekhez közelítenek. Például a fizika, 

mikor a mennyiségek pontos mérhetőségének elméleti korlátait (ld. 

Heisenberg-reláció), vagy a fény kettős természetének paradoxonát 

tapasztalja. Ennek ellenére még a XXI. század elején is fennáll a 

tudóstársadalomban az a felvilágosodásban gyökeredző, időközben 

dogmává merevedett, meglehetősen naiv elképzelés, hogy az ahhoz 

hasonló kérdések, mint a fény kettős természete, kizárólag 

racionális-materiális alapokon állva megválaszolhatók. 

 Az asztrológia ereje éppen az átfogó, holisztikus 

szemléletében rejlik. Ennek lényege, hogy: 

• az összefügéseket a test-lélek-szellem, más szavakkal az 

anyag-energia-információ elválaszthatatlan hármas egységét 

szem előtt tartva fogalmazza meg 

● egyszerre él a racionális-kategorikus és az analógiás-

asszociatív gondolkodás lehetőségével 
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● ötvözi az absztrakt és az empirikus megközelítést 

● egységben kezeli az objektív és a szubjektív nézőpontot 

 

Táblázatunkban az asztrológiai jegyekkel asszociált, három 

különböző csoportból vett fogalmakat mutatunk be. 

 

 Tulajdonság Általános elv  Fizikai fogalom 

     KOS Harcias Ösztön Impulzus 

     BIKA Szenvedélyes  Öröm Tömeg 

     IKREK Kíváncsi Ész Sebesség 

     RÁK Gyengéd Érzés Energia 

     OROSZL. Határozott  Hatalom Erő 

     SZŰZ Aprólékos Alázat  Teljesítmény 

     MÉRLEG Igazságos Belátás Egyensúly 

     SKORPIÓ Misztikus Ihlet Erőtér 

     NYILAS Tekintélyes Önuralom Törvény 

     BAK Lényeglátó Bölcsesség Idő 

     VÍZÖNT. Szellemes Tudás Elv 

     HALAK Megértő Szeretet Rendszer 
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Fontos megemlíteni, hogy bár nagy terjedelmű irodalom áll 

rendelkezésre az asztrológia témakörében és az antik mitológiával 

való megismerkedés is segítheti a tudás elmélyítését, a jelképek és 

műveletek esszenciája alapvetően belülről hívható elő, hiszen a 

logosz - az élő, egyetemes rend, amely az asztrológia közép-

pontjában áll - a teremtmények lelkébe van beleírva. 

 

 

B) A zenei hangok jelképei 

 

A zenei hangok abc-s nevei ismertek. Az abc-s nevekkel jelölt 

hangok az úgynevezett törzshangok. A törzshangok a hangkészlet 

hét hangját adják (fehér billentyűk a zongorán), a maradék öt hangot 

(a fekete billentyűk) módosított hangnak nevezik és az abc-s névhez 

fűzött toldalékkal látják el a nevüket. Az abc-s névrendszer egy 

olyan kódkészlet, amely nemcsak a hangok relatív viszonyát - a 

hangközöket -, hanem a hangok abszolút magasságát is megadja. A 

rendszer periodikus, ugyanaz a kód oktávonként megismétlődik. 

20. ábra - Törzshangok és módosított hangok a zongorán abc-s és 

szolmizációs jelekkel 
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Egy másik kódkészlet a szolmizációs jelek rendszere. 

Szolmizáció alatt a magyar nyelvhasználatban a relatív szolmizációt 

értjük, amelyben a szimbólumok kizárólag a hangok közötti 

viszonyt kódolják, az abszolút hangmagasságot nem. Ez azt jelenti, 

hogy ugyanaz a szolmizációs kód minden hangnemben másik abc-s 

hanggal esik egybe. Ennek a rendszernek az egyik előnye, hogy 

elvonatkoztat a konkrét hangmagasságtól, így a különböző 

hangnemben lévő zenei folyamatok összehasonlítását és elemzését 

nagyban megkönnyíti. 

 

 

C) A zodiákus és tengelyrendszer néhány fogalmának 

összehasonlítása 

 

 

Szögek Asztrológiai viszony Zenei hangköz 

180 fok oppozíció tritónusz (6 félhang) 

90 fok kvadrát kisterc (3 félhang) 

60 fok trigon nagyterc (4 félhang) 
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Geometria 

kapcsolat 

Asztrológiai tartalom Zenei tartalom 

poláris ellentét-párok tritónusz-párok 

keresztirányú minőségi keresztek szűkített akkordok 

háromszög elemi háromszögek bővített akkordok 
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