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J. S. BACH ÉS A ZENEMÛ FOGALMA*

„A mûvészet legmagasabb rendû valósága elszigetelt, lezárt alkotás.”

Walter Benjamin (1928)1

„A zenét azért csinálják, hogy hallgassuk.”

Jean- Jacques Rousseau (1768)2

Zenemûvek képzeletbeli múzeuma címû 1992- es, nagy vihart kavart könyvében az

amerikai filozófus, Lydia Goehr a következôket írja: „Bachnak nem állt szándéká-

ban, hogy zenemûveket komponáljon.”3 Némiképp nyugtalanító kijelentés, ha az

ember Bach zenemûveinek elemzésével kíván foglalkozni. Goehr elsôsorban az an-

golszász analitikus filozófia tradícióján belül – és annak történetiségtôl mentes

megközelítésével szemben – fogalmazta meg tételét, miszerint a 19. századot

megelôzôen a zeneszerzôk (és a zeneértôk) olyan fogalmi keretben gondolkodtak

a zenérôl, amelytôl idegen a napjainkban is élô mûfogalom. Szigorú értelemben

véve tehát nagyjából 1800 elôtt a zeneszerzôk nem írtak mûveket. Goehr termé-

szetesen nem állítja, hogy ne beszélhetnénk Bach- mûvekrôl:

Ez azon múlik, hogy bevonjuk- e a fogalmi megértésnek azt a módját, amely csak attól

kezdve adott számunkra, hogy a mûfogalom elkezdte meghatározni a [zenei] gyakorla-

tot. Ahogy a megfelelô fogalmak bevonásával egy darab cserép vagy egy halom tégla is el-

gondolható mûalkotásként (vagy átváltoztatható mûalkotássá), ugyanúgy, nagyjából 1800

óta szokványossá vált, hogy a régi zenérôl anakronisztikusan beszéljünk; hogy e zenére

visszamenôleg erôltessünk a zenetörténet késôbbi pontján kialakult fogalmakat.4
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* A tanulmány a 2012 októberében elkészült, J. S. Bach és a zenei forma két kultúrája címû doktori érteke-

zés elsô fejezete.

1 Walter Benjamin: „A német szomorújáték eredete”. Ford. Rajnai László. In: uô: Angelus Novus. Buda-

pest: Magyar Helikon, 1980, 230.

2 „La Musique est fait pour être entendue.” – Jean- Jacques Rousseau: „Exécuter”. In: uô: Dictionnaire de
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3 „Bach did not intend to compose musical works.” – Lydia Goehr: The Imaginary Museum of Musical

Works. An Essay in the Philosophy of Music. Oxford: Oxford University Press, 1992, 8.

4 „This way depends upon our importing a conceptual understanding given to us when the work-

concept began to regulate practice. Just as a piece of pottery or a pile of bricks can come to be thought

of as, or transfigured into, a work of art through the importation of the relevant concepts, so, since

about 1800, it has been the rule to speak of early music anachronistically; to retroactively impose

upon this music concepts developed at a later point in the history of music.” – Uott, 115.



Goehr érzékenyen tapint rá arra a változásra, amely a zene szépmûvészetté vá-

lásával a 18. század második felében végbement, s amelynek során a mûalkotás az

esztétikai gondolkodás központi kategóriájává lépett elô. Richard Taruskin éppen

a zenemû romantikus fogalmának felbukkanását tartja a döntô filozófiai mozza-

natnak a klasszikus zene kialakulásában, vagyis a kanonizált – Taruskin szavaival

„beethovenizált” – zeneszerzôk mûveibôl álló repertoár létrejöttében.5 Mindez egy

nagyobb szabású szellemtörténeti folyamatnak a tünete, vagy egyik ága csupán,

amely nemcsak a zene, hanem az irodalom, a képzômûvészetek és a tudomány te-

rületén is rendkívüli horderejûnek bizonyult. E folyamat egyik meghatározó mo-

mentuma, hogy megváltozik az emberi tevékenység eredményeihez való hozzáál-

lás. A kultúra fogalmának kialakulásáról írott esszéjében Márkus György úgy fo-

galmaz, hogy „ezeket most már nem tekintik egyszerûen egyéni készségek és

teljesítmények pillanatnyi, múlandó külsô megnyilvánulásainak, hanem olyan va-

lóságoknak, melyeknek saját élete és logikája van, ami szinte teljesen független le-

het létrehozóik szándékától”.6 Nagyjából a 19. század kezdetétôl tehát a különféle

mûvészeti ágakban minden a tárgyiasult mûalkotáshoz méretik.

1840- ben a következôket írja Carl Czerny:

[Beethoven] mûveinek elôadásakor (és ez általában minden klasszikus szerzôre vonatko-

zik) a játékos nem változtathat a kompozíción, nem adhat hozzá, és nem vehet el belôle

semmit. Mert az ember a mûalkotást eredeti formájában akarja hallani, ahogy a mester

elgondolta és lejegyezte.7

Az önmagában álló, lezárt, megváltoztathatatlan zenemû fogalma és a hozzá

tartozó „múzeumideológia”, amely a hangversenyt rítusként, a transzcendens ze-

nemûvekhez kapcsolódó kontempláció közegeként fogja fel, a hangversenyteremre

pedig a mûvészet templomaként vagy képzeletbeli mûvek képzeletbeli múzeuma-

ként tekint, máig szerves részét képezi a zenérôl szóló gondolkodásnak. Czerny

szövegébôl kiolvasható a 19. századi mûfogalom mögött rejlô hierarchikus vi-

szonyrendszer is, amelyben a „mester”, vagyis a zeneszerzô magasabb helyet foglal

el, mint az elôadó. De nemcsak alkotó és elôadó hierarchikus viszonyát szabályoz-

za a romantikus mûfogalom. Fennhatósága alatt tartja a zenével kapcsolatos tevé-

kenységek széles körét. A zeneszerzô az autonóm alkotói folyamat során lezárt,

rögzített mûveket hoz létre, amelyeknek a teremtô impulzus révén sajátja a szer-

ves egység és az eredetiség. A mûveket egyedi módon jeleníti meg a kotta, s a le-
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5 Richard Taruskin: Text and Act. Essays on Music and Performance. Oxford: Oxford University Press, 1995, 10.

6 Márkus György: „A kultúra: egy fogalom keletkezése és tartalma”. Ford. Módos Magdolna. In: uô: Kul-

túra és modernitás. Budapest: T-Twins, 1992, 29.

7 „Beim Vortrage seiner Werke, (und überhaupt bei allen klassischen Autoren) darf der Spieler sich

durchaus keine Änderung der Composition, keinen Zusatz, keine Abkürzung erlauben. Denn man will

das Kunstwerk in seiner ursprünglichen Gestalt hören, wie der Meister es sich dachte und schrieb.” –

Carl Czerny: „Kunst des Vortrags der ältern und neuen Claviercompositionen oder: Die Fortschritte

bis zur neuesten Zeit”. Supplement [vol. 4], to the Vollständige theoretisch- practische Pianoforte- Schule,

Op. 500. Wien: Diabelli, é. n., 34. Idézi Hermann Danuser (hrsg.): Musikalische Interpretation. Neues

Handbuch der Musikwissenschaft 13. Laaber: Laaber-Verlag, 1989, 302.



jegyzés egyértelmûen utal a mû lényegi részleteire. Az elôadók pedig képesek ér-

telmezni ezeket, hogy a szerzôi szándéknak és a Werktreue – vagyis a mûhöz való

hûség – eszményének megfelelô elôadásokat létrehozzák.

A klasszikus zenei kánonhoz ugyanakkor nemcsak olyan mûvek tartoznak hoz-

zá, amelyek a fenti fogalmi keretben jöttek létre, hanem olyanok is, amelyek e sza-

bályozó mûfogalom elôtt születtek, amikor a zene alkotása, elôadása és befogadása

a fentiektôl eltérô módon történt – nem beszélve azokról a 19. századi zenékrôl

(Rossini operáiról vagy az olasz bel canto repertoárról), amelyek esetében az „erôs”

mûfogalom csak fenntartásokkal használható.8 Zeneszerzô és elôadó hierarchikus

megkülönböztetése és a két „munkakör” közötti munkamegosztás világos elkülö-

nítése például nem létezett a 19. század elôtt – de legalábbis nem vált szét annyira

élesen. A zenedarabok túlnyomó többsége nem autonóm mûalkotásként fogant,

hanem alkalomhoz, funkcióhoz, tevékenységhez kötôdött, s ha létrejött valamely,

számunkra mûként felfogható zenei termék, az elsôsorban társadalmi és politikai

körülmények következménye volt. Egyszerûbben fogalmazva: az egyház, az uralko-

dók és az arisztokraták nem mûveket rendeltek, hanem zenéket. A régebbi korok-

ban tehát a zenei mûalkotás fogalma képlékenyebb volt, s nem gyakorolt akkora ha-

tást a zene képzetére és gyakorlatára, mint a 19. századtól kezdôdôen.

Mûalkotás és opus perfectum

A romantikus mûfogalom megszületése egy idôben ment végbe Bach mûveinek

19. század eleji újrafelfedezésével. Közismert, hogy Bach zenéje miként vált áldo-

zatává a mûvészi ízlésben végbement változásnak, amelyet nagyjából az 1730- as

évektôl muzsikus fiainak generációja indított el, s amelynek során az uralkodó ze-

neesztétika mintegy fél évszázadra kivonta a forgalomból a darabjait (eltekintve a

német nyelvterület néhány szakmai gócpontjától, ahol az életmû bizonyos szeletei

továbbra is a felszínen maradtak). Ezt nevezi a hagyományos zenetörténet- írás a

barokkból a klasszikába való átmenetnek, s paradox módon éppen ennek az új

korszaknak, az úgynevezett „bécsi klasszikának” a végén indult meg Bach zenéjé-

nek újrafelfedezése. A Bach- reneszánsz pedig szorosan kapcsolódik ahhoz az elsô-

sorban német nyelvterületen végbemenô zenetörténeti fejleményhez, amelynek

során az esztétikai értékrendben az absztrakt hangszeres zene maga alá gyûrte a

szöveg- és érzelemkifejezô zenét.

Nem véletlen, hogy a romantikus mûfogalom végleges hegemóniájának kialaku-

lásában oly nagy szerepet játszó tudományos igényû szerzôi összkiadások sorában ép-

pen Bach volt az elsô. Az 1850- ben induló Bach Gesellschaft Ausgabe, az úgynevezett ré-

gi Bach- összkiadás azonban nem a semmibôl bukkant elô, s legfontosabb elôzményei
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8 A kérdésrôl lásd Jim Samson: „The musical work and nineteenth- century history”. In: uô (szerk.): The

Cambridge History of Nineteenth- Century Music. Cambridge: Cambridge University Press, 2001, 3–28.,

különösen: 26. A bel canto hagyományban is jelen lévô mûfogalom mellett érvel Philipp Gosset: Divas

and Scholars. Performing Italian Opera. Chicago: The University of Chicago Press, 2006. Lásd különösen

a 7. fejezetet („Choosing a version”, 203–240.).



éppen a 19. század elsô éveire estek.9 A bonni Nicolaus Simrock 1801- ben jelentette

meg a Wohltemperiertes Klaviert, a lipcsei Hoffmeister & Kühnel kiadó ugyanebben az

évben indította sorozatát, amely tizenhat kötetben hozta ki Bach összegyûjtött bil-

lentyûs mûveit, az ugyancsak lipcsei Breitkopf & Härtel pedig 1802 és 1805 között

publikálta négy kötetben az orgonára írott korálelôjátékokat.10 A zenemû fogalma

szempontjából talán ennél is fontosabb, hogy az a kottasorozat, amely címében elsô-

ként használja a „zenei mûalkotás” elnevezést a modern értelemben, ezt éppen

Bachhal összefüggésben teszi. Hans Georg Nägeli kiadványa a következô címet vise-

li: Musikalische Kunstwerke im strengen Style von J. S. Bach u. andern Meistern, vagyis „Ze-

nei mûalkotások kötött stílusban J. S. Bachtól és más mesterektôl”. E sorozat kere-

tében olyan Bach- mûvek jelentek meg nyomtatásban, mint a Wohltemperiertes Kla-

vier, a Goldberg- variációk, A fúga mûvészete, illetve a hegedû–csembaló szonáták.

E kiadványok már önmagukban tükrözik, hogy a korszak elsôsorban hangsze-

res szerzôként tekintett Bachra (a vokális darabok túlnyomó részét nem is ismer-

ték), s ezt támasztja alá az 1802- es elsô Bach- életrajz, Johann Nikolaus Forkel

munkája is. „A mûvek, amelyeket Joh. Seb. Bach ránk hagyott – írja Forkel könyve

bevezetôjében –, felbecsülhetetlen nemzeti örökség, s ehhez hasonlót egyetlen

más nép sem tud felmutatni. […] E nagy ember emlékének megôrzése nem pusz-

tán a mûvészetre tartozik – ez nemzeti ügy.”11 És felbecsülhetetlen nemzeti örök-

ségnek elsôsorban a hangszeres darabok számítottak. Forkel könyvének 9. fejeze-

tében tárgyalja Bach zenéjét, s amíg hosszú oldalakon keresztül jellemzi az instru-

mentális kompozíciókat, az életmûben számszerûen és terjedelemben is jóval

jelentôsebb helyet elfoglaló vokális darabok számára csupán a fejezet végén, alig

másfél oldalnyi felsorolás keretében tér ki.

Amikor a hangszeres zene primátusához vezetô forradalmi változás elsô számú

letéteményese, Beethoven egy 1801- es levelében a „harmónia ôsatyjának” nevezi

Bachot,12 vagyis az absztrakt kontrapunktikus zene apafigurájaként beszél róla, a kor

német zenei kultúrájának egyik közhelyét visszhangozza. Friedrich Rochlitz 1800-

ban „az újabb idôk legnagyobb harmonikusaként” ír Bachról az Allgemeine Musikali-

sche Zeitung egyik szerkesztôségi cikkében.13 A lap következô évfolyamában pedig egy

nagyszabású zenetörténeti áttekintés részeként a következôképpen fogalmaz:
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9 Nicolas Temperley–Peter Wollny: „Bach Revival”. Stanley Sadie (szerk.): The New Grove Dictionary of

Music and Musicians. Vol. 2. London: Macmillan, 2001, 438–442.

10 Yo Tomita: „‘Most ingenious, most learned, and yet practicable work’. The English Reception of

Bach’s Well-Tempered Clavier in the First Half of the Nineteenth Century seen through the Editions

Published in London”. Bach Notes – The Newsletter of the American Bach Society, 7. (2007), 11.

11 „Die Werke, die uns Joh. Seb. Bach hinterlassen hat, sind ein unschätzbares National- Erbgut, dem

kein anderes Volk etwas ähnliches entgegen setzen kann. […] Ist die Erhaltung des Andenkens an

diesen grossen Mann nicht bloss Kunst- Angelegenheit – sie ist National Angelegenheit.” – Johann

Nikolaus Forkel: Über Johann Sebastian Bachs Leben, Kunst und Kunstwerke. Leipzig: Hoffmeister &

Kühnel, 1802, v–vi.

12 „Urvater der Harmonie” – Beethoven levele Franz Anton Hoffmeisternek, 1801. január 16. Ludwig

van Beethoven: Briefe, IV.: 1817–1822. München: Henle Verlag, 1996, 63.

13 „Der größte Harmoniker neuerer Zeit” – Friedrich Rochlitz cím nélküli cikke, Intelligenz- Blatt zur

Allgemeinen Musikalischen Zeitung, no. 13, 1800. május.



Bach egyetlen dologgal foglalkozott, s ezen dolgozott akkor már a német szorgalom és

nemzeti szellem; a harmónia önmagában álló, önmagáért való nagy építményeit húzta

fel és erôsítette meg. […] Csak egy ilyen ember lehetett rá képes, csak ôneki lehetett kö-

telessége, hogy a tiszta zenét a messzi magasba emelje; mert ez [a zene] olyan, mintha a

mûvészet ôsképe volna, amely a felsôbb régiókból származik, s aki ezzel ily bensôséges

kapcsolatban áll, úgy tûnik fel elôttünk, mint valamiféle varázsló, s hajlamos neki az em-

ber természetfeletti erôt tulajdonítani.14

A természetfeletti géniusz képzete, a tiszta zene fogalma, a zene felsôbb régió-

kig vezetett genealógiája – mindez a 19. század elejének német zeneesztétikai gon-

dolkodásában erôteljesen kapcsolódott Bach hangszeres életmûvéhez. Ez az életmû

pedig ekkor már nem pusztán zenékbôl állott, hanem önmagába zárt, saját világ-

gal rendelkezô mûalkotásokból. Ahogy Carl Friedrich Zelter írja Forkel Bach- köny-

vérôl szóló recenziójában 1803- ban: „[Bach] legjobb mûvei közül valamennyi egy

új világot képvisel mindazzal, ami benne él.”15 Hans- Georg Nägeli pedig 1805 tá-

jékán írott, kéziratos formában fennmaradt Bach- tanulmányában úgy fogalmaz,

hogy Bach „a kontrapunktikus mûvészetet a legmagasabb csúcsára vitte, s ezáltal

a hangszeres zenét önmagában álló mûvészetté emelte”.16

Bach és az autonóm zenemû fogalmának kapcsolata egy másik nyomvonalon a

16. századi német protestáns zeneelméletig vezethetô vissza. Hosszú idôn keresz-

tül vitathatatlanul tartotta magát a nézet – elsôsorban a 20. századi német zenetu-

dományban –, hogy az 1530- as évek wittenbergi humanistái alkották meg a zene-

mûnek azt a fogalmát, amely háromszáz évvel késôbb, 1800 táján, immár megerô-

södve és jelentôsebb hatást gyakorolva bukkan fel újra. Mások mellett Carl Dahlhaus

és Walter Wiora írták le ezt a folyamatot,17 amelynek kezdôpontja Nicolaus Listenius

wittenbergi kántorhoz köthetô. 1533- ban jelent meg Listenius Rudimenta musicae

címû gyakorlati tankönyve, amelyet 1537- ben bôvített formában újra kiadott Musi-

ca címen. Ez az aprócska kötet a 16. század folyamán több tucat kiadást megért, s

széles körben ismertté vált. Itt olvasható az a híres szakasz, amelyben Listenius
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14 „Bach beschäftigte sich nur mit einer Sache, woran schon sonst der deutsche Fleiß und Nationalgeist
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te zuzutrauen geneigt ist.” – Friedrich Rochlitz: „Bemerkungen über die Ausbildung der Tonkunst in

Deutschland im achtzenten Jahrhundert (Fortsetzung)”. Allgemeine Musikalische Zeitung, 1801. január

21. (17. sz.), 273.
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jelent meg, lásd: Axel Fischer: „»So, mein lieber Bruder in Bach…« Zur Rezeption von Johann Niko-

laus Forkels Bach- Biographie”. Archiv für Musikwissenschaft, 56. (1999)/3, 227.

16 „[…] die contrapunktische Kunst auf ihren höchsten Gipfel gebracht, und dadurch die Instrumental-

musik zur selbständigen Kunst erhoben.” Idézi Bernd Sponheuer: „Das Bach- Bild H. G. Nägelis und

die Entstehung der musikal Autonomie- Ästhetik”. Die Musikforschung, 39. (1986), 117.

17 Walther Wiora: Das musikalische Kunstwerk. Tutzing: Schneider, 1983; Carl Dahlhaus: „Grundlagen der

Musikgeschichte”. In: Hermann Danuser (hrsg.): Allgemeine Theorie der Musik. I.: Historik; Grundlagen

der Musik; Ästhetik. Laaber: Laaber, 2000, 11–342.



kibôvíti a zene hagyományos kettôs felosztását: a musica theoretica, illetve a musica

practica mellett helyet kap a musica poetica. A theoria a zenérôl való elvont tudás, a

practica a zenei elôadás, a poetica pedig a zenei alkotás terepe, s ez utóbbi révén jön

létre az opus perfectum et absolutum – vagyis a tökéletes, önmagába zárt mû –, amely

túléli alkotóját.

Lydia Goehr tétele, mely szerint az autonóm zenemû fogalma 1800 körül ala-

kult ki, látszólag értelmét veszti Listenius musica poeticájának fényében. Miként

azonban Heinz von Loesch meggyôzôen bizonyítja 2001- ben megjelent könyvé-

ben, Listenius mûfogalma sem történetileg, sem tartalmilag nem kapcsolódik a

modern mûfogalomhoz. Történetileg azért nem, mert a musica poetica fogalma a

német protestáns humanisták oktatási rendszerével jött létre a 16. század elején,

s valamikor 1700 tájékán az ôt létrehozó iskolarendszerrel együtt letûnt.18 Tartal-

milag pedig csupán azért látszik kapcsolódni a romantikus mûfogalomhoz, mert a

vonatkozó bekezdés félreérthetô.

Listenius énekesek számára írta gyakorlati tankönyvét, amelynek mellékága

az elméleti fejtegetés, így arra nem tér ki részletesen, hogy pontosan mire is vonat-

kozik a musica poetica kifejezés. Hogy világos legyen a theoriától és a practicától való

különbsége, a zenei írásnak e fajtáját Listenius úgy pontosítja, hogy az nem puszta

„tevékenység” (amely egyébként éppúgy jogossá tenné, hogy az opus, vagyis „mun-

ka” szót használjuk rá), hanem egy befejezett és lezárt tárgy marad hátra utána,

amely alkotója halálát követôen is továbbél. Mindössze két példát említ annak il-

lusztrálására, hogy mibôl lehet „tökéletes, önmagába zárt mû”: az egyik a musica,

a másik a musica carmina. Elsôre úgy tûnhet, mintha valóban zenemûvekrôl, s pusz-

ta szinonimákról volna szó; korábban jó néhányan ekként is fordították a vonatko-

zó szakaszt. Csakhogy a korabeli kontextusban – miként Loesch rámutat – a tulaj-

donképpeni zenemûre csak a musica carmina (zenei dal, vagy zenedarab) kifejezés

vonatkozik, a musica ezzel szemben a zeneelméleti munka szinonimája, s ez utób-

bi esetben az önmagába zárt mû nem zenei alkotás, hanem egy befejezett, közre-

adott traktátus.19 A teljes Listenius- bekezdés tehát így hangzik:

A [musica] poetica nem elégszik meg a dolog ismeretével vagy puszta gyakorlásával, ha-

nem a tevékenységet követôen valamiféle mûvet hagy hátra, mint amikor valaki azzal a

céllal ír meg egy zeneelméleti munkát [musica] vagy egy zenedarabot [musica carmina],

hogy egy befejezett és lezárt mûvet hozzon létre. Mert a poetica nem más, mint tevékeny-

ség vagy létrehozás, vagyis olyan munka, amelybôl az alkotó halála után is fennmaradó

tökéletes és önmagába zárt mû marad hátra.20
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18 Heinz von Loesch: Der Werkbegriff in der protestantischen Musiktheorie des 16. und 17. Jahrhunderts. Ein

Misverständniß. Hildesheim: Georg Olms, 2001, 99–110.

19 Uott, 53–58.

20 „Poetica, quae neque rei cognitione, neque solo exercitio contenta, sed aliquid post laborem

relinquit operis, ueluti cum a quopiam Musica aut Musicum carmen conscribitur, cuius finis est opus

consumatum & effectum. Consistit enim in faciendo siue fabricando, hoc est, in labore tali, qui post

se etiam artifice mortuo opus perfectum & absolutum relinquat.” – Nicolaus Listenius: Musica. Nürn-

berg, 1549. Idézi: Loesch: Der Werkbegriff, 122.



Egy olyan mûfogalmat, amely azonos ontológiai státuszúnak tételezi a zeneel-

méleti könyveket és a zenemûveket, aligha lehet egy lapon említeni a 19. század

eleji mûfogalommal. Czerny nyilvánvalóan nem ugyanolyan létformát tulajdoní-

tott egy Beethoven- szimfóniának, mint – mondjuk – Forkel Bach- életrajzának.

Lydia Goehr találóan jegyzi meg, hogy „Listenius nem volt sem Robinson

Crusoe, sem különleges géniusz”.21 A mûalkotás fogalmának zenére való alkalma-

zásával nem állt egyedül a 16. század elején, s a hármas felosztásban sincs semmi

eredeti – csak éppen a zenére nem alkalmazták korábban. Listenius gondolatai

Arisztotelész és Quintilianus klasszikus mûvészetelméletének wittenbergi recep-

ciójára, illetve a két legjelentôsebb wittenbergi tanárra, Melanchtonra és Lutherre

vezethetôk vissza.22 Listenius arra törekedett a könyveiben, hogy a musica egyete-

mi diszciplínaként felfogott meghatározását és leírását nyújtsa, s ehhez megfelelô-

képpen fel kellett osztani e tudományt az ôt felépítô alegységekre. Tekintettel az

1500 körül született nagyszámú kompozícióra és zeneelméleti munkára, illetve a

könyv- és kottanyomtatásnak köszönhetôen ezek széles körben elterjedt tárgyia-

sult, publikált formájára, idôszerûnek tûnt, hogy egy harmadik kategóriával gazda-

gítsák a rendszert, ezzel ismerve el a zeneszerzôk, illetve elméletírók alkotó telje-

sítményét. Kapcsolódva a tudományok háromrészes felosztásához, ahogyan az

Arisztotelész Nikomakhoszi etikájában és Metafizikájában megtalálható, ahonnan

Quintilianus nagyhatású Szónoklattanába is átkerült,23 a harmadik kategóriát, va-

gyis a poeticát olyan tevékenységként fogták fel, amelynek értelme nem a puszta

cselekvésben áll, hanem egy kézzelfogható mû megalkotásával éri el a célját. Rein-

hardt Strohm ugyanakkor arra figyelmeztet, hogy bár a Listenius- féle musica poeti-

ca és a 19. század eleji mûfogalom között valóban kevés a kapcsolódási pont, ez

nem jelenti, hogy a korábbi évszázadokban, ha némiképp eltérô formában is, de

ne létezett volna a rögzített zenemû fogalma. „Listenius és a wittenbergi tanítók

csupán tanúi voltak a humanista mûfogalomnak, nem pedig megalkotói” – írja

Strohm, s e mûfogalom eredetét egészen a 15. század elsô feléig visszavezethetô-

nek tartja.24

Mindez persze messze visz Johann Sebastian Bachtól. Két dolog azonban nyil-

vánvaló a fentiekbôl: egyrészt az, hogy Bach idejére a protestáns zeneelmélet által

létrehozott musica poetica hagyományának már leáldozott, illetve hogy a modern

mûfogalom ekkor még legfeljebb csak csíráiban volt érzékelhetô. Találó John Butt

megfogalmazása, aki szerint a zenemû 19. századi fogalma nem egy lineárisan
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21 „Listenius was neither Robinson Crusoe nor an exceptional genius.” – Goehr: The Imaginary Museum,

116.

22 Reinhard Strohm: „Opus: an Aspect of the Early History of the Musical Work- Concept”. In: Rainer

Kleinertz–Christoph Flamm–Wolf Frobenius (hrsg.): Musik des Mittelalters und der Renaissance. Fest-

schrift Klaus- Jürgen Sachs zum 80. Geburtstag. Hildeshiem: Georg Olms, 2010, 209–210. Köszönettel

tartozom Reinhard Strohmnak, amiért tanulmányát rendelkezésemre bocsátotta.

23 Arisztotelész: Nikomakhoszi etika, 1094a; Metafizika, 1025b. Quintilianus: Szónoklattan, II. könyv, 18.

fejezet, Pozsony: Kalligram, 2008, 198–199.

24 „Listenius and the Wittenberg educators were only witnesses to a humanist work- concept in music

which they had not created.” – Strohm: Opus, 211.



elôrehaladó folyamat utolsó fázisaként jött létre, sokkal inkább a különféle kultu-

rális változások cikkcakkjainak sorozata vezetett el hozzá.25 Bizonyos történelmi

„cikkek” gyengítôleg hatottak az autonóm mûalkotás fogalmának kialakulására,

más „cakkok” azonban – akár ugyanabban a korszakban, ugyanazon a földrajzi te-

rületen, sôt, egyetlen szerzô egyetlen darabján belül – erôsítették azt. Nem célom,

hogy demonstráljam: a mû fogalmának használatában Bach megelôzte korát, és

19. század eleji rajongóinak szellemében járt el, ahogy arra sem törekszem, hogy

a protestáns humanizmus kései leszármazottjaként tekintsek Bachra, s minden-

áron a musica poetica listeniusi mûfogalmát próbáljam ráerôltetni. Az elkövetkezôk-

ben arra teszek kísérletet, hogy feltérképezzem azt a kacskaringós, mindenféle ki-

egyenesítô kísérletnek ellenálló utat, amelyet a mûalkotással kapcsolatos történel-

mi „cikkek” és „cakkok” Bach életmûvében bejártak.

Munka és kompozíció

Érdemes a terminológiából kiindulni. A 18. század elsô felének dokumentumai

alapján mindjárt feltûnik, hogy ekkoriban a zenével kapcsolatban gyakorlatilag nem

használják a „Kunstwerck”, vagyis mûalkotás kifejezést. A „musikalisches Stück”

(zenedarab) mellett az „Arbeit”, vagyis „munka” szó fordul elô a leggyakrabban a

zenemû megnevezésére.26 Bach fennmaradt írásai esetében ezzel találkozunk a

lipcsei tanácsnak benyújtott híres kérvényében, a Klavierübung III. kötetének cím-

lapján, a Musikalisches Opfer ajánlásában, valamint a h- moll mise Kyrie és Gloria sza-

kaszának 1733- as kéziratában, amelyet II. Frigyes Ágost drezdai választófejedelem

számára készített egy udvari állás reményében.27 A h- moll mise ajánlásának kezde-

te a következôképpen szól:

Királyi fenségednek a legmélyebb hódolattal nyújtom át ama tudomány e szerény mun-

káját, mire a zenében szert tettem, a legalázatosabban kérvén, hogy Fenséged abban ne a

csapnivaló kompozíciót tekintse, hanem ama megbocsátó kegyességével, melynek híre

az egész világot bejárta, irgalmas szemmel reápillantani, egyszersmind engem leghatal-

masabb pártfogásába venni méltóztassék.28

Amikor 1818 júliusában a h- moll mise kéziratának akkori tulajdonosa, Hans

Georg Nägeli elôfizetôket keresett a darab elsô nyomtatott kiadása számára, hirde-

tést adott fel a lipcsei Allgemeine musikalische Zeitungba, amely a következôképpen
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25 John Butt: „The seventeenth- century musical ’work’”. In: Tim Carter–John Butt (ed.): The Cambridge

History of Seventeenth Century Music. Cambridge: Cambridge University Press, 2005, 37.

26 Az általam olvasott 1750 elôtti elméleti szövegekben sehol nem találkoztam a zenemûre alkalmazott

„Kunstwerck” szóval, de még a „Werck” szó is nagyságrendekkel ritkábban fordul elô Matthesonnál,

Heinichennél, Scheibénél, Walthernél, Mizlernél és másoknál, mint a „Stück”, az „Arbeit” vagy a

„Composition” kifejezések.

27 Bach fennmaradt ajánlásait lásd: Johann Sebastian Bach: Levelek, írások, dokumentumok. Ford. Dávid

Gábor, Budapest: Zenemûkiadó, 1985, 163–188.

28 Uott, 56. (A fordításon némileg módosítottam – F. G.).



definiálja a darabot: „Das größte musikalische Kunstwerk aller Zeiten und Völ-

ker”. 29 Jelen kontextusban nem elsôsorban az az érdekes, hogy a Bach által „sze-

rény munkaként”, illetve „csapnivaló kompozícióként” jellemzett h- moll misébôl

miként lett „minden idôk és nemzetek legnagyobb zenei mûalkotása”. Közvetlen

dokumentumok hiányában is bizton kijelenthetjük, hogy Bachnak nem voltak ön-

értékelési zavarai: az uralkodó iránti alázkodó hangvétel puszta formaság; Nägeli

szuperlatívusza mögött pedig érzékelhetô a leendô elôfizetôket megnyerni kívánó

marketingszemlélet. Számunkra most fontosabb a szóhasználat: hogy amíg Bach

az „Arbeit” és a francia „Composition” kifejezést használja, Nägeli „musikali-

sches Kunstwerk”- rôl beszél. Mindkét Bach által használt szó jóval képlékenyebb

zenemûfogalmat feltételez, mint a Nägelié. A „munka” mögött erôteljesebben je-

len van az aktív tevékenység képzete, szemben a „zenei mûalkotás” fogalmával,

amely valamiféle tárgyiasult absztrakcióra utal. A „kompozíció” kifejezés pedig

nem szinonimája a „mûalkotásnak” – miként Nägeli korától napjainkig –, hanem

szó szerint értendô. A h- moll mise tételeinek többségét Bach korábbi kantátáiból

vette és dolgozta át, a darab tehát különálló részek kompozíciója, azaz „összeállítá-

sa” egyetlen egységgé.30

A hangszeres zenében a 19. század kezdetéig általános gyakorlat volt, hogy ha-

tos vagy tizenkettes csoportokba rendezett gyûjteményeket tekintsenek egyetlen

mûnek, vagyis opusznak. Jellemzô, hogy Bach Op. 1- es publikációját, a Klavier-

übung sorozatának elsô kötetét ma úgy nevezzük, ez olvasható lemezborítókon és

kottákon egyaránt, hogy Hat partita. Mintha a füzet hat különálló mûvet tartalmaz-

na. Kitûnô példát szolgáltat ez az eset arra, hogy lássuk, akár egy ártatlan kotta-

címlap is milyen ideológiai hordalékot vonszol magával, jelen esetben például a

Richard Douglas- Jones által szerkesztett Bärenreiter- kiadásé (1. ábra). Ismereteim

szerint a régi Bach- összkiadás 1853- ban megjelent III. kötetében jelenik meg elô-

ször a Hat partita cím, amelyet innen vett át aztán valamennyi késôbbi kiadvány,

például a Bärenreiter Urtext- kottája. Pedig a Bach által gondozott, százhúsz évvel

korábbi elsô kiadásban még nincs szó arról, hogy a kötet tartalma hat önálló darab

volna. „Billentyûs gyakorlat – olvasható az eredeti címlapon –, melyben vannak

prelúdiumok, allemande- ok, sarabande- ok, gigue- ek, menüettek és más galanté-

riák” (2. fakszimile).

A kötet címe tehát arra utal, hogy kisebb- nagyobb táncdarabok gyûjteményé-

rôl van szó: az egyes tételek nem képeznek a 19. századi többtételes szonáták

módjára ciklust, nem állnak össze „szerves egésszé”, amit a Bach által elôkészített

nyomtatott kiadás vizsgálata is alátámaszt. Ha megnézzük a hat partita tételrend-

jét, azt látjuk, hogy a partiták közül négyben az Allemande–Courante–Sarabande
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29 A hirdetmény fakszimiléjét lásd: Friedrich Smend: „Critischer Bericht”. In: uô (hrsg.): Johann Sebasti-

an Bach – Neue Ausgabe Sämmtlicher Werke, II/1. Leipzig: Deutscher Verlag, 1956, 215.
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es kantátából (1731), a Qui tollis pedig a BWV 46- os kantátából (1723) származik –, de további téte-

lek kapcsán is felmerült, hogy azóta elveszett eredetik átdolgozásáról van szó. Lásd: Christoph Wolff:

Johann Sebastian Bach – Messe in h- moll. Kassel: Bärenreiter, 2009, 54–76.



sor után következnek a „galantériák”

(Menuet, Rondeaux, Passepied stb.), a

D- dúr és e- moll partitában azonban a

Sarabande elôtt található egy rövid

Aria, illetve Air tétel. Karyl Louwenar

feltételezése szerint Bach nem zenei

megfontolásokból borította fel e két

partita Allemande–Courante–Sarabande

sorrendjét a nyomtatott kiadásban, ha-

nem pusztán azért, hogy a játékosnak

ne kelljen lapoznia a Sarabande- ban.31

Az e- moll partita kéziratából hiányzik

az Air, vagyis Bach azt valószínûleg ki-

fejezetten a nyomtatott kiadás számára

komponálta, hogy ne maradjon a kiad-

ványban üres oldal. Hasonló megfonto-

lásból, alighanem a nyomtatvány kiala-

kításának kései fázisában döntött úgy,

hogy egy aprócska Menüettet helyez a

D- dúr partitában a Gigue elé, mivel kö-

zel fél oldal üresen maradt a Sarabande
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1. fakszimile. J. S. Bach: Klavierübung I.

A Bärenreiter Urtext kiadásának címlapja (1976)

31 Karyl Louwenaar: „Which Comes First: Sarabande or Air? A Study of the Order of the Movements in

Bach’s Keyboard Partitas”. Early Keyboard Journal, 1. (1982–83), 7–15. NB. Számos mai kottagrafikust

megszégyenítô módon Bach az általa elôkészített nyomtatásban megjelent sorozataiban (Klavierübung

I–IV., Schübler- korálok, Kánonvariációk, Musikalisches Opfer) kivétel nélkül ügyelt arra, hogy a billentyûs

játékosnak csak tételek végén, vagy ismétlôjelnél kelljen lapoznia.

2. fakszimile. J. S. Bach: Klavierübung I. A szerzô által gondozott elsô kiadás címlapja (1731)



után.32 Csakhogy a beillesztett Menüett túl hosszúnak bizonyult, ezért a metszô

kénytelen volt az oldal alján helyet szorítani az utolsó hat ütemnek, kisebb kottá-

val (3. fakszimile). David Schulenberg hívja fel a figyelmet arra, hogy a menüett el-

helyezése zenei szempontból ráadásul problematikusnak is tekinthetô, hiszen a

3/4- es metrumban triolákat alkalmazó menüett gyakorlatilag ugyanolyan lükteté-

sû, mint a rákövetkezô, 9/16- ban lejegyezett Gigue, jóllehet Bach szvitsorozatai-

nak alapelve az egymást követô tételek karakter- és metrumbeli kontrasztja.33

Ha a metszés során az egyes oldalak elrendezése másként alakul, talán kima-

rad a D- dúr Menüett, vagy az e- moll Air. Teljesen anakronisztikus azonban az el-

képzelés, hogy ebben az esetben a D- dúr vagy az e- moll partitából amputálni kellett

volna valamely testrészt, hiszen Bach egyik esetben sem szerves egészként gon-

dolta el a partitákat. Händel, Rameau vagy Couperin csembalófüzeteihez hasonló-

an pusztán azonos hangnembe rendezett tánctételek sorozatát adta közre. Ez eset-

ben azonban joggal merül fel a kérdés, hogy mondjuk a D- dúr partita tekinthetô- e
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3. fakszimile. J. S. Bach D- dúr partitájának (BWV 828) Menüett tétele az elsô kiadásban (1731)

32 Ez a tipográfiai helyzet már a D- dúr partita 1728- as önálló füzetben való kiadásakor is fennállt. Lásd:

Richard Douglas Jones: „Critischer Berich”. In: uô (hrsg.): Johann Sebastian Bach – Neue Ausgabe

Sämtlicher Werke, V/1. Kassel: Bärenreiter, 1978, 14.

33 David Schulenberg: The Keyboard Music of J. S. Bach. New York: Routledge, 2006, 337.



többnek D- dúr hangnemû tánctételek puszta sorozatánál. Couperin elsô csemba-

lófüzetének második „ordre”- ja (ô ezt a kifejezést használja a „szvit” vagy a „parti-

ta” szinonimájaként) huszonhárom D- alaphangnemû tételt tartalmaz. Nyilvánva-

ló, hogy e huszonhárom tétel nem képez egyetlen mûvet a modern értelemben: az

azonos hangnemû darabok gyûjteményébôl az elôadó szabadon kiválaszthatja azo-

kat, amelyeket eljátszik. De több- e ennél, D- hangnemû tánctételek gyûjteményé-

nél a D- dúr Bach- partita? Bár a német hagyományban a szviteket végigjátszották,

amire nemcsak számos korabeli elméleti szöveg utal,34 hanem a német zeneszer-

zôk szvitjeinek visszafogott tételszáma, és a könnyebb lapozás iránti bachi figye-

lem is, aligha okozott akár szerzô, akár hallgató számára problémát, ha valaki nem

a teljes sorozatot játszotta el, esetleg bizonyos tételek sorrendjét felcserélte. Bach

partitáira azért tekintünk zenei mûalkotásként, mert a 19. század óta így fogják fel

ôket, ami persze visszavezethetô arra, hogy sokkal rendezettebb viszonyok ural-

kodnak e sorozatban35 – az egyes partitákon belül és a hat egymást követô partita

hangnemi rendjében egyaránt –, mint bármely kortársának bármely billentyûs fü-

zetében.

A Klavierübung negyedik köteteként publikált Goldberg- variációk kivételével Bach

egyetlen nyomtatásban megjelent hangszeres sorozata sem tekinthetô 19. századi

értelemben vett, önmagában álló, autonóm mûalkotásnak, amelyet az elejétôl a

végéig kihagyások nélkül kellene eljátszani: sem a Klavierübung második és harma-

dik kötete, sem az úgynevezett Schübler- korálok, sem a Musikalisches Opfer, sem a

„Von Himmel hoch” dallamára írott kánonvariációk, de még a posztumusz kiadott

Kunst der Fuge sem.36 Ebben a tekintetben tehát Bach a zenetörténeti cikkcakkok-

nak ahhoz a „cikkjéhez” kapcsolódik, amely nem a romantikus mûfogalom irányá-

ba vezet tovább.

Ide köti ôt továbbá a h- moll mise kapcsán már említett, 18. századi zeneszer-

zôi gyakorlat is, amely a kompozíciót különféle, egymástól olykor eltérô idôben

és funkcióban született tételek egységbe rendezésének tekinti. Ennek legszélsô-

ségesebb példája az operai pasticcio, amely különbözô szerzôk különbözô operái-

ban található áriáiból áll össze. Német területeken az egyházi zenére is jellemzô

volt a pasticcio- gyakorlat, különösen az olyan mûfajokban – mint például a pas-

sió –, ahol a szöveg alkalomról alkalomra ugyanaz maradt, szükség volt azonban

újabb és újabb zenei feldolgozásokra.37 Ezekben az esetekben sem beszélhetünk

egységes zenei mûalkotásról: e darabok kottája nem azt a célt szolgálja, hogy

benne öltsön alakot a zenemû, hanem pusztán olyan segédeszközként funkcio-
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34 Lásd például: Johann Mattheson: Der vollkommene Capellmeister. Hamburg: Christian Herold, 1739, 232.

35 A Klavierübung sorozatának és elsô kötetének felépítésérôl lásd: Chirstoph Wolff: „The Clavier-

Übung series”. In: uô: Bach. Essays on His Life and Music. Cambridge: Harvard University Press, 1993,

189–213.

36 A Goldberg- variációk egységes mûalkotás jellegérôl lásd: Peter Williams: Bach. The Goldberg Variations.

Cambridge: Cambridge University Press, 2001, 29–30.

37 Wolfram Enßlin: „Der Werkbegriff bei Carl Philipp Emanuel Bach und die Konsequenzen bei der

Erstellung seines Vokalwerkeverzeichnisses”. Denkströme. Journal der Sächsischen Akademie der Wissen-

schaften, 5. (2010), 103–118.



nál, amelybôl létrehozható az adott színházi produkció vagy liturgikus esemény

zenei összetevôje.

Hogy a 17–18. században a szöveg rögzítése fontosabb volt a zene rögzítésénél,

azt jelzi, hogy az operáknak és a passióknak csak a szövegkönyvét nyomtatták ki,

a zenéjüket nem. Bár egy zene kinyomtatása látszólag a mûjelleg megerôsödését

hozza magával, s így a darabok publikációjának gyakorlata mintha a 19. századi

mûfogalomhoz vezetô „cakkok” sorába tartozna, számos korabeli zenei nyomtat-

vány célja nem volt több valamely jelentôs

társadalmi vagy politikai esemény megörökí-

tésénél. A lipcsei korszakot megelôzô egyet-

len nyomtatásban megjelent Bach- darabot,

a Mühlhausen számára 1708- ban komponált

BWV 71- es, úgynevezett „Tanácsválasztási”

kantátát a város költségén adták közre az új

tanács beiktatása elôtti hódolat jeleként.

A város nem mûvet rendelt Bachtól, hanem

a tanácsváltás ünnepén celebrált istentiszte-

let számára zenét, s a publikált kotta címlap-

jának jó részét az új városvezetôk neve foglal-

ja el öles betûkkel szedve, Bach neve pedig a

lap alján található, alig nagyobb méretben,

mint a kiadványt gondozó nyomdászé (4. fak-

szimile). A BWV 71- es kantáta elsô kiadása

nem Bach mûvének megtestesülése volt, ha-

nem a városatyák trófeája.

A romantikus mû fogalmának kialakulá-

sához vezetô „cakkok” egy másik kanyarula-

ta viszont éppen nem egy nyomtatott kottá-

hoz, hanem egy kézirathoz, ráadásul a kor-

szak legképlékenyebb mûfajainak egyiké-

hez, a passióhoz vezet. Amikor 1736- ban

Bach kalligrafikus szépségû tisztázatot ké-

szített a Máté- passióból, amelyben a bibliai

szövegeket piros tintával különböztette meg a többitôl, mintha száz évvel késôb-

bi szellemben cselekedett volna. A tisztázat elkészítése mögött ugyanis aligha

áll más, miként Christoph Wolff hangsúlyozza, mint a darab végleges formába

öntésének, mûalkotássá szilárdításának vágya.38 Egészen más pályát futott be

ugyanakkor a János- passió, amelyet – Wolff szavaival – „a befejezetlenség aurája

leng körül”.39 Négy elôadásáról tudunk Bach életében, s mindegyik alkalommal
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4. fakszimile. A BWV 71- es

„Tanácsválasztási” kantáta

nyomtatott kiadásának címlapja (1708)

38 Christoph Wolff: Johann Sebastian Bach. A tudós zeneszerzô. Ford. Széky János, Budapest: Park, 2009,

341–342.

39 Uott, 338.



más alakot öltött a megszólaló mû. Bach elhagyott bizonyos tételeket, újabbakat

– akár létezô darabokból – beemelt a kompozícióba, átszervezte a passió szerke-

zetét, alakított az anyagon.40 Czerny korábban idézett kijelentése, mely szerint

„az ember a mûalkotást eredeti formájában akarja hallani, ahogy a mester elgon-

dolta és lejegyezte”, a János- passió esetében értelmezhetetlen, mivel a darabnak

nincsen eredeti formája: az 1724- es elsô elôadás mûalakja nem hitelesebb, mint

bármelyik késôbbié.

Saját zenei tételek újrahasznosítására számos példát találhatunk Bachnál, a

legszélsôségesebb és leglátványosabb alighanem az, ahogyan az E- dúr hegedûpartita

(BWV 1006) nyitótételét nagyszabású kantátanyitánnyá dolgozta át (BWV 29), s

az eredetileg egyetlen szólóhegedûre írott zenei anyagot hatalmas, trombitákat,

oboákat, üstdobokat, vonósokat és obligát orgonát magában foglaló zenekarra

hangszerelte. A 19. század örököseiként hajlamosak vagyunk e két tételt ugyan-

azon mû két változatának tekinteni, a korabeli gondolkodáshoz azonban minden

bizonnyal közelebb áll az, ahogyan Michael Marissen ír egy másik esetrôl. A BWV

207- es kantáta nyitótétele kapcsán, amelyet a Bach- irodalom hagyományosan az

1. brandenburgi verseny korai verziójaként tárgyal, a következôképpen fogalmaz:

A korábbi verzió, illetve késôbbi verzió kifejezéseket csak a szokás kedvéért használom, és

nem szeretném azt sugallni, hogy léteznek ideális mûvek, amelyek egymást követô jobb

vagy rosszabb megvalósulásokon mennek keresztül. Szigorú értelemben az 1. branden-

burgi verseny és a 207- es kantáta esetében nem ugyanannak az ideális zenemûnek a kü-

lönbözô verzióiról van szó, hanem két különálló darabról, amelyeknek számos hangma-

gassága és ritmusértéke azonos.41

A fül dicsérete és elutasítása

A 18. században a zenét még elsôsorban eseményként fogták fel, nem pedig a

megmásíthatatlan kottaszövegben rögzített mûalkotásként. Erre utal az is, hogy

bizonyos darabok valamennyi újabb elôadás – vagy operák esetében valamennyi

újabb színrevitel – számára új alakot öltöttek. Amíg a 19. századi paradigmában az

elôadó elsôdlegesen arra törekszik, hogy kiszolgálja a zeneszerzôt, s a teremtô

szellem eredeti szándékának megfelelôen újraalkossa a mûvet, addig a 18. század-

ban az elôadó a komponista kollégájának tekinthetô, aki nem a befejezett mûvet

kívánja reprodukálni, feladata sokkal inkább a szerzô által megkezdett munka foly-

tatásában és befejezésében áll. A 18. századi gondolkodásban még nem zárta ki
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40 A négy mûalak különbségeirôl lásd: Alfred Dürr: Johann Sebastian Bach: Die Johannes Passion. Entstehung

– Überlieferung – Werkeinführung. Kassel: Bärenreiter, 1999, 1–10.

41 „I will use the terms earlier version and later version for convenience but do not wish thereby to suggest

that there are ideal works that undergo successively better or worse realizations. Strictly speaking,

the First Brandenburg Concerto and cantata 207 do not represent different versions of one ideal mu-

sical work but are two different pieces of music with many notes and rhythms in common.” – Micha-

el Marissen: The social and religious designs of J. S. Bach’s Brandenburg Concertos. New Jersey: Princeton

University Press, 1995, 7.



egymást az önkifejezés és a szerzôhöz való hûség. A Corelli- tanítvány Francesco

Geminiani, aki Händel idején London legismertebb muzsikusai közé tartozott,

Treatise of Good Taste in the Art of Music címû 1749- es hegedûiskolájának bevezetôjé-

ben azt írja, hogy „a jó ízlésû játék nem a gyakran alkalmazott virtuóz díszítmé-

nyekben áll, hanem a szerzôi szándék erôteljes és kifinomult kifejezésében”.42

Hasonló szellemben s hasonló kontextusban ír Bach veje, a porosz királyi ud-

varban énekesként mûködô Johann Friedrich Agricola is a szerzôi szándék fontos-

ságáról 1757- ben megjelent énekiskolájában. Mivel bizonyos zenei helyzetekben a

díszítmények alkalmazása pusztán a jó ízlésen múlik, Agricola felteszi a kérdést,

hogy „ezért, s mivel így az elôadóra kevésbé leselkedne a veszély, hogy a szerzô

szándékával szembemegy, vajon nem volna- e szerencsésebb, ha a zeneszerzô a leg-

nélkülözhetetlenebb díszítményeket apró hangjegyekkel jelezné?”.43 A szerzôi

szándék kérdése tehát a 18. század elsô felében is felmerült, csakhogy ekkor még

mintha a zeneszerzô is felelôsséggel tartozott volna azért, hogy az elôadó képes- e a

leírt kottából megvalósítani azt, amit ô elképzelt. Egy darab megalkotása szempont-

jából persze nyilvánvalóan fontosabb szerepet játszik a zeneszerzô, mint az elôadó.

Johann Mattheson 1739- ben a következôképpen határozza meg kettejük szerepét:

Minden valamirevaló zenéhez általában kétféle ember szükségeltetik. Elôször is olyanok,

akik a mûvet kitalálják, megszerkesztik, megcsinálják, megírják vagy elôírják (composi-

teurs), azután pedig olyanok, akik ezt énekelve vagy hangszerekkel elôadják (executeurs).44

Mattheson a zeneszerzô feladatát igen tágan értelmezi: az nem korlátozódik

az eredeti alkotótevékenységre, hanem beletartozhat a kompozíció puszta meg-

szerkesztése vagy megcsinálása is. És igaz ugyan, hogy a zenei anyag létrejöttében

a zeneszerzô jelentôsebb szerepet játszik az elôadónál, a befogadás szemszögébôl

azonban a viszonyuk fordított. Sôt, e tekintetben a zeneszerzô már- már kiszolgál-

tatottja az elôadónak. „Minden a jó elôadáson múlik” – fogalmazza meg Leopold

Mozart az általános vélekedést 1756- os Hegedûiskolájában, majd így folytatja:

Olyik zeneszerzôcske révületbe esik a gyönyörtôl (és ismét csak a korábbinál is még na-

gyobbra tartja magát), ha zenei zagyvaságait egy jó játékos elôadásában hallja. […] Ezzel

szemben ki ne tudná, gyakran a legjobb kompozíciót is olyan szánalmasan játsszák, hogy

még maga a szerzô is nehezen ismeri fel saját munkáját.45
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42 „Playing in good taste doth not consist of frequent Passages, but in expressing with strength and

delicacy the Intention of the Composer.” – Francesco Geminiani: Treatise of Good Taste in the Art of

Music. London: szerzôi kiadás, 1749, 2.

43 „Aus diesen Ursachen nun, und damit der Ausführer desto weniger in Gefahr stehe, den Absichten

des Componisten entgegen zu handeln, urtheile man, ob es nicht wohlgethan ist, wenn ein Compo-

nist die nothwendigsten Geltung durch eigene kleine Nötchen andeutet.” – Johann Friedrich Agri-

cola: Anleitung zur Singkunst. Berlin: Winter, 1757, 74.

44 „Zu einer ieden Vollziehungs- Music werden gemeiniglich zweierley Leute erfordert. Erstlich solche,

die ein Werck erfinden, setzen, machen, verfassen oder vorschreiben, (compositeurs) und hernach solche,

die es mit Singen oder Klingen vortragen (executeurs).” Mattheson, Der vollkommene Capellmeister, 7.

45 Leopold Mozart: Hegedûiskola. Ford. Székely András. Budapest: Mágus, 1998, 268.



Ebben a kontextusban kell értelmezni a híres polémiát, amely Johann Adolph

Scheibe folyóirata, a Der critische Musicus egy névtelen – Scheibe által írt – cikke

nyomán robbant ki 1737- ben.46 Egy fiktív utazó hosszú levelérôl van szó, amely

sorra veszi a korszak legjelentôsebb muzsikusait, bár egyiket sem nevesíti. A Bach-

ról szóló bekezdés méretes fôhajtással indul, Bach lenyûgözô hangszeres tudását

dicsôíti, hogy aztán a feldobott retorikai labdát lecsapva a következô szakaszban

annál élesebbnek hasson a kritika, amely így szól:

Egész nemzetek csodálnák ezt a nagy embert, ha több kellem volna benne, ha a dagályos

és kusza stílus nem fosztaná meg darabjait a természetességtôl, és nem homályosítaná el

szépségüket a túlzásba vitt mûvészettel. Mivel a saját ujjai után ítél, a darabjait szerfölött

nehéz játszani; mert megköveteli, hogy az énekesek és a hangszeresek a torkukkal és a

hangszerükkel képesek legyenek ugyanarra, amit ô a klavíron eljátszik. Ez azonban lehe-

tetlen. Minden manírt, minden apró díszítést, mindent, amit [játék] modoron értünk,

külön hangjegyekkel fejez ki, és ez nemcsak megfosztja a darabjait a harmónia szépségé-

tôl, de a dallamot is kivehetetlenné teszi az elejétôl a végéig.47

Scheibe számára Bach zenéje két szempontból bizonyult problematikusnak.

Egyfelôl esztétikailag, amennyiben „dagályos és kusza”, vagyis nem felelt meg az

1730- as évektôl teret hódító, úgynevezett gáláns stílus egyszerûség- és természe-

tességeszményének, ami a zene technikai szintjén – némi leegyszerûsítéssel – azt

jelenti, hogy a dallam nem különíthetô el világosan a kísérettôl. Másfelôl Scheibe

számára Bach zenéje játéktechnikai szempontból problematikus, mivel az nincs te-

kintettel az elôadóra: sem a képességeire, sem a szabadságára. 1738- ban a lipcsei

egyetem retorikaprofesszora, Johann Abraham Birnbaum hosszú válaszban rea-

gált Scheibe támadására, Bach nevében, bizonyíthatóan vele egyeztetve.48 Az elô-

adók improvizatív díszítôtechnikáját korlátozó bachi lejegyzési móddal kapcsolat-

ban Birnbaum elôször más szerzôk példájára hivatkozik, akik ugyancsak kiírják

kottáikban a díszítményeket, s ezután kel e gyakorlat védelmére. Érvelése a követ-

kezô: bár a díszítmények alkalmazása az elôadókra van bízva, kevesen vannak kö-

zöttük, akik képesek ezekkel a megfelelô módon élni, s gyakori, hogy a túlzásba
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46 Michael Maul: „Johann Adolph Scheibes Bach- Kritik. Hintergründe und Schauplätze einer

musikalischen Kontroverse”. Bach- Jahrbuch, 96. (2010), 153–198.

47 „Dieser grosse Mann würde die Bewunderung ganzer Nationen seyn, wenn er mehr Annehmlichkeit

hätte, und wenn er nicht seinen Stücken durch ein schwülstiges und verworrenes Wesen das Natür-

liche entzöge, und ihre Schönheit durch allzugrosse Kunst verdunkelte. Weil er nach seinen Fingern

urtheilet, so sind seine Stücke überaus schwer zu spielen; denn er verlangt, die Sänger und Instru-

mentalisten sollen durch ihre Kehle und Instrumente eben das machen, was er auf dem Claviere

spielen kann. Dieses aber ist unmöglich. Alle Manieren, alle kleine Auszierungen, und alles, was

man unter der Methode zu spielen versteht, drücket er mit eigentlichen Noten aus, und das entzieht

seinen Stücken nicht nur die Schönheit der Harmonie, sondern es machet auch den Gesang durchaus

unvernehmlich.” – Hans- Joachim Schulze–Werner Neumann (szerk.): Bach- Dokumente II. Fremdschrift-

liche und gedruckte Dokumente zur Lebensgeschichte Johann Sebastian Bachs 1685–1750. Kassel: Bärenreiter,

1969, 286.

48 George J. Buelow: „In Defence of J. A. Scheibe against J. S. Bach”. Proceedings of the Royal Musical

Association, 101. (1974–1975), 85–100.



vitt díszítés vagy éppen a megfelelô díszítés hiánya a zeneszerzô hibájaként tûnik

fel a hallgató számára. „Az Udvari Komponista úr is jogot formált arra – írja Birn-

baum –, hogy a tévelygôket a helyes útra terelje a megfelelô és saját szándékainak

megfelelô modor elôírásával, s ekként gondoskodjon saját becsületének megôrzé-

sérôl.”49

Hogy Birnbaum a „Vorschreibung” – vagyis: elôírás – szót használja, annak

fontos konzekvenciái lehetnek a bachi mûfogalomra nézvést. Ezek szerint ugyanis

Bach nem útmutatást kínál a játékosnak, nem a rögtönzés lehetôségeinek végte-

len tárházából kínál fel egy lehetséges megoldást az adott darabra vonatkozólag,

hanem megköti az elôadó kezét: írásban rögzíti a játékmódot, megszilárdítja a mû-

vet. A muzsikusok improvizatív képességeinek elégtelensége nem az 1730- as évek-

ben tûnt fel elôször a 18. század folyamán. Corelli 1700- ban publikált Op. 5- ös

hegedûszonátáinak lassú tételeihez már a század elsô évtizedében készültek bur-

jánzó díszítményeket tartalmazó kéziratos vagy nyomtatott kották, amelyek Euró-

pa- szerte ismertté váltak.50 Ezek azonban pusztán segédeszközként funkcionáltak

a játékos számára: üzenetük nem az volt, hogy „így kell”, hanem hogy „így is le-

het” játszani a darabot.

1720- ban megjelent billentyûs füzetének néhány lassú tételében Händel is ap-

rólékosan lejegyezte az improvizatív ornamentikát, ám a díszítmények itt is csu-

pán javaslatok az elôadó számára. Az elsô kiadásban a tulajdonképpeni darabot, a

kompozíciós munka eredményét jelentô hangokat rendes méretû kottafejekkel, a

fakultatívnak tekinthetô díszítéseket kisebb méretben szedték. Jól mutatja, hogy a

zenemû fogalma milyen átalakuláson ment keresztül a következô évszázad során,

hogy a Händel- Gesellschaft 1859- es összkiadáskötetében a HWV 449- es d- moll

szvit Air tételének valamennyi hangjegyét ugyanakkora méretben nyomták (5a–b

fakszimile).

A sorozat szerkesztôje, Friedrich Chrysander a d- moll szvitre a 19. századi pa-

radigmának megfelelôen mûalkotásként tekintett, a zenemû pedig nem más, mint

a zeneszerzô által lejegyzett hangok összessége. Különös, hogy Bach nyomtatás-

ban megjelent kottáiban és jó néhány részletgazdag kéziratában a díszítmények

nem különböznek a kotta „fôszövegétôl”.51 Az e- moll partita 1731- es elsô kiadá-

sában a Sarabande tétel strukturálisan fontos hangjai és a harminckettedmenetek

között nincsen lejegyzésbeli különbség, ami mintha azt sugallná, hogy valameny-

nyi hangjegy kötelezô érvénnyel játszandó: a kotta nem más, mint a mû megtes-

tesülése (6. fakszimile).

Händellel szemben Bach tehát ebben a tekintetben is a történelmi „cakkok-

nak” ahhoz a kanyarulatához tartozott, amely a 19. századi mûfogalom irányába
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49 „So ist der Herr Hof- Compositeur befugt, durch vorschreibung einer richtigen und seiner absieht

gemäßen methode, die irrenden auf den rechten weg zu weisen, und dabey auf die erhaltung seiner

eigenen ehre zu sorgen.” Schulze–Neumann: Bach- Dokumente II, 305.

50 Neal Zaslaw: „Ornaments for Corelli’s Violin Sonatas, op.5”. Early Music, 24. (1996)/1, 95–116.

51 A kéziratos Bach- darabok közül az úgynevezett Angol szvitek sorozatából az a- moll és g- moll sara-

bande- ban találhatók a lejegyzett bachi díszítmények leghíresebb példái.



5a fakszimile. G. F. Händel d- moll szvitjébôl (HWV 449) az Air tétel kezdete az elsô kiadásból (Walsh, 1720)

5b fakszimile. G. F. Händel d- moll szvitjébôl (HWV 449) az Air tétel kezdete a régi Händel- összkiadásból

(Chrysander, 1859)

6. fakszimile. J. S. Bach e- moll partitájának (BWV 830) elsô kiadásából (1731) a Sarabande kezdete



mutatott, s idekapcsolja egy további kérdésben elfoglalt álláspontja is. Miután a

Critischer Musicus Bachot támadó cikkére Birnbaum válaszolt, Scheibe viszonvá-

laszt adott közre, amelyre Birnbaum újabb, még hosszabb, több mint 100 oldalas

szövegben reagált.52 Ezt Scheibe teljes terjedelmében leközölte a Critischer Musicus-

ban, de az utolsó szó jogát magának tartva fenn, a szöveget saját jegyzeteivel látta

el. A vitában számos kérdés felmerült, egyebek mellett az értelem és az érzékek

zenében játszott szerepe, amely Bach idején számos zeneelméleti és - esztétikai

szövegben feltûnik. Az álláspontok közötti különbség jórészt generációs jellegû, s

az idôsebb nemzedék álláspontját a soraui kántorként mûködô zeneszerzô és ze-

neíró, Wolfgang Caspar Printz fogalmazta meg plasztikusan 1696- ban, zenészre-

génye egyik szereplôjének szájába adva az alábbiakat:

Bár két bíránk van a zenében, a ratio, vagyis az ész, illetve az auditum, vagyis a hallás, szi-

gorú szükségszerûség, hogy bár egyet kell értsenek, a ratiónak kell felülkerekednie, és a

fül nem kaphatja meg a szabadságot, amelyet magának követel, hogy egyedül ítélkezzen.

Mert ha a hallás kerekednék felül, és megkapná a szabadságot, hogy egyedül ítéljen, ak-

kor semmilyen biztos állítást nem tehetnénk a zenével kapcsolatban.53

Közel ötven évvel késôbb, 1743- ban Lorenz Mizler, Musikalische Bibliothek cí-

mû, 1737- ben alapított folyóiratában hosszabb esszét közölt Constantin Beller-

mann erfurti rektortól, amelyben szóba került ész és hallás viszonya. Printzhez ha-

sonlóan Bellermann is az ítélôszéki metaforát használja, s megemlíti, hogy a régi-

ek két bírát tettek meg a zenében, az észt és a hallást, de zenéjük tanult jellege,

illetve a szólamok bonyolult mozgása miatt az észt részesítették elônyben. „Nap-

jaink zeneszerzôi azonban – fejezi ki örömét Bellermann – a hallást ismét az ôt

megilletô helyre tették a zenei bíráskodásban, és az észre nem az uralkodónô, ha-

nem szolgálólány szerepét osztották a zene megítélésekor.”54

A vitához hozzászólt Mizler is, aki a korszak egyik legjelentôsebb zeneelmélet-

írójának számított, a lipcsei egyetemen Johann Christoph Gottschednél és Christian

Wolffnál tanult filozófiát és matematikát, késôbb alma materében tanított, s a tör-

ténelem elsô egyetemi zenetörténet- elôadásai fûzôdnek a nevéhez. Személyesen
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52 Johann Adam Birnbaum: Unpartheyische Anmerckungen über eine bedenckliche stelle in dem Sechsten stück

des Critischen Musicus. Leipzig: szerzôi kiadás, 1738; Johann Adolf Scheibe (hrsg.): Johann Abraham

Birnbaum: Vertheidigung seiner unparteyischen Anmerkungen über eine bedenkliche Stelle in dem sechsten

Stücke des critischen Musikus. 1739.

53 „Wir haben zwar in der Music zween Richter, Rationem, die Vernunft und Auditum, das Gehöre,

jedoch dergestalt, daß beyde mit einander übereintreffen und doch Ratio die Ober- Hand behalte und

dem Gehöre niemahls die Freyheit gönne allein zu judiciren, es erfordere es dann eine unumgäng-

liche Nothwendigkeit. Denn wenn das Gehör die Ober- Hand und die Freyheit allein zu judiciren

haben solte, so würde man in Musicis gantz nichts Gewisses schliessen können.” – Wolfgang Caspar

Printz: Phrynidis Mitilenœi Oder des Satyrischen Componisten Dritter Theil. Leipzig: Johann Christoph

Zimmermann, 1696, 84.

54 „Die heutigen Componisten aber haben dem Gehöre wieder den gehörigen Platz des Richteramts

bey der Musik angewiesen, und die Vernunft nicht als eine Herrscherinn, sondern als eine Dienerinn

bey Beurtheilung einer Musik zugelassen.” – Constantin Bellermann: „Einladungschrift von dem

musikalischen Musenberg”. Musikalische Bibliothek, VI. 3. (1747), 563.



ismerte Bachot, akit „jó barátjának és pártfogójának” mondhatott,55 és neki aján-

lotta 1734- ben megvédett doktori disszertációját (Quod musica ars sit pars eruditio-

nis philosophicae). 1738- ban alapította egyesületét, a Societät der Musikalischen Wis-

senschaftent, amelynek 1747- ben Bach is tagja lett. Jóllehet Mizler a koránál fogva a

Bach- fiúk és Scheibe generációjához tartozott, gondolkodását tekintve inkább volt

a „régiek” közül való. Bellermann fenti gondolatához hosszabb lábjegyzetet fû-

zött, s printzi szellemben intézett ellene támadást.

Mivel mindenkinek más a hallása, érvel Mizler, az érzékeinkre nem építhetünk:

a törökök barbár zenéje például, amely számunkra elviselhetetlen, az ô fülüknek

nyilvánvalóan szép. „Ahogy minden tudományban és mûvészetben, úgy a zené-

ben is az észnek kell felülkerekednie, s miként a jó ízlésnek más dolgokban is, a jó

zenei ízlésnek is elsôsorban az észen kell alapulnia.”56 Mizler persze elképzelhetô-

nek tartja, hogy a régiek eltúlozták az ész szerepét, ám ahelyett hogy az újak kija-

vították volna ezt a vélekedést, átestek a ló túloldalára.

Azok a zeneszerzôk, akik a hallást választják vezérfonalként a zenében, az észt pedig

szolgálóvá alacsonyítják, igen rosszat cselekszenek, felborítják a természetet, amennyi-

ben az úrnôt szolgálóvá, a szolgálót úrnôvé teszik, minden bizonyosságot érvényteleníte-

nek, s a zenét olyan játékká változtatják, amely lényegében az egyik külsô érzékünkön

alapul.57

A nemzedékek szembenállása nyilvánvaló a Scheibe–Birnbaum vitában. Scheibe

az új érzésesztétika talaján állva kritizálja Bachot, és támadja Birnbaumot, hiszen

amíg Bach számára a zene elsôsorban az intellektust hozza mozgásba (akár vala-

mely racionalizált érzelmet, vagyis meghatározott affektust fejez ki, akár absztrakt

hangzó konstrukcióról van szó), addig Scheibe generációja számára a zene elsôsor-

ban a személyes érzés kifejezésére szolgál. Jean- Jacques Rousseau, a század középsô

harmadában kialakuló új esztétika egyik meghatározó alakja, 1768- as zenei szótárá-

ban az érzéki élmény elsôbbségét hirdetve a mottónkul is választott tételt fogalmaz-

za meg: „a zenét azért csinálják, hogy hallgassuk”. Scheibe álláspontja látszólag nem

ennyire szélsôséges. „Egy zenedarabnak – írja – nemcsak azért kell szépnek lennie,

hogy a fület bizsergesse, hanem azért is, hogy az értelem tetszését elnyerje.”58
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55 „…guten Freunde und Gönner…”. – Lorenz Mizler: „Der Critische Musicus”. Musikalische Bibliothek,

I. 4. (1738), 61. Mizlerrôl lásd: Rainer Bayreuther: „Mizler (von Kolof)”. Ludwig Finscher (szerk.):

Musik in Geschichte und Gegenwart, Personenteil Vol. 12. Kassel: Bärenreiter, 2004, 280–283.

56 „…wie in allen Wissenschaften u. Künsten, so auch in der Musik die Vernunft die Oberhand haben,

u. wie ieder gute Geschmack in andern Dingen, so auch der gute musikalische Geschmack sich

hauptsächlich auf die Vernunft gründen müsse.” – Mizler jegyzete: Bellermann: Einladungschrift, 565.

57 „Die Componisten also, die das Gehör zur Richtschnur u. die Vernunft nur als eine Dienerinn in der

Musik setzen wollen, thun sehr übel, verkehren die Natur, indem sie die Frau zur Magd, u. die Magd

zur Frau machen, alle Gewißheit aufheben, u. die Musik zu einem Spiele, so sich hauptsächlich auf

einen äusserlichen Sinn gründet, machen.” Mizler jegyzete: uott, 566.

58 „Ein musikalisches Stück muß nicht nur schön seyn, weil es das Ohr kitzelt, sondern auch, und zwar

vornehmlich, weil es dem Verstande gefällt.” – Johann Adolf Scheibe: Der critische Musicus. Hamburg:

Rudolph Beneke, 1737. június 25., 65.



Ebben Birnbaum sem vitatkozik vele. Nézeteltérésük abban áll, hogy másként lát-

ják, vajon az ész vagy a fül játszik- e fontosabb szerepet a zenében. Birnbaum meg-

ismétli egyik korábbi érvét, mely szerint a zene nem azért van, „hogy csak a jám-

bor füleknek tetsszen, vagyis a vak mûkedvelôknek, akik az együgyû dalocskákat

szeretik, amelyekben a tercek és a szextek egymás sarkára hágnak”.59 Bach zenéjé-

nek szépsége éppen nem érzéki vonzerejében áll, mondja Birnbaum, hanem a rit-

ka zenei ötletekben, a szólamok jól elrendezett, szabályos kidolgozásában, az erô-

teljes kifejezésben. Scheibe erre a következô megjegyzéssel reagál:

[Vitapartnerem azt mondja:] Mivel valójában nem minden zene szép, amely a fülnek tet-

szik, ebbôl az következik, hogy az a zene is lehet szép, amely a fülnek nem tetszik. Micso-

da ízetlen végkövetkeztetés ez az általam mondottakból! A véleményem itt is és vála-

szomban is a következô: a zenének elsôsorban a fül számára kell tetszetôsnek lennie;

szépségének ez az elsô ismertetôjegye.60

Az elôadókkal szemben rendkívüli követelményeket támasztó Bach szócsöve-

ként azonban Birnbaum nem érthet egyet Scheibével, hiszen az elôadások szinte

mindig tökéletlenek. „Egy darab kompozícióját mindenekelôtt nem az alapján ítél-

jük meg, ahogyan az elôadásban találkozunk vele – érvel Birnbaum. – S ha az effé-

le ítéletre, amely valóban félrevezetô lehet, nem építhetünk, nem látom más mód-

ját az ítéletalkotásnak, mint hogy a munkát úgy kell szemügyre vennünk, ahogyan

írva van.”61

Hogy Bach számára a zene nem elsôsorban érzéki jelenség volt, azt jól mutat-

ja, hogy amikor 1729- ben átvette Lipcse világi zenei együttesének, a Collegium Mu-

sicumnak az irányítását, egy olyan dramma per musicát mutatott be elsôként a Zim-

mermann kávéház különtermében, amely – némi leegyszerûsítéssel – a fül kigú-

nyolásáról szólt. Az Apolló és Pán párviadala címet viselô BWV 201- es világi kantáta

szövegírója, a Bach Máté- és Márk- passiójának szövegét is jegyzô Picander Ovidius

Átváltozásokjának 9. könyvébôl vette a szüzsét.62

Apolló és Pán dalnokversenyre kelnek egymással, és a buta Midasz királynak

Pán furulyajátéka sokkal jobban tetszik, mint ahogyan Apolló lantozik, ezért Apolló

szamárfület varázsol a fejére. A darabban Apolló képviseli Bachot, versenydala pa-

zarul kidolgozott, nagyszabású ária, Pán ezzel szemben egy rusztikus áriát énekel
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59 „…daß sie nur zärtlichen Ohren allein gefallen solle, das ist, den blinden Liebhabern solcher einfälti-

gen Liederchen, in denen die Terze uns Sexte hinten und vorne Trumpf sind.” – Scheibe: Vertheidi-

gung, 1003.

60 „Weil nicht eine jede Musik, die dem Gehöre gefällt, auch wirklich schön ist; so folget auch, daß eine

Musik schön seyn kann, ohne dem Gehöre zu gefallen. Wie fließt ein so abgeschmackter Schluß aus

meinen angeführten Worten? Meine Meynung is sowohl allhier, als auch in der Beantwortung, diese:

Eine Musik müsse allerdings dem Gehöre gefallen; dieses wäre das erste Merkmaal ihrer Schönheit.”

– Scheibe megjegyzése Birnbaum viszonválaszához: uott, 1002.

61 „Allein urtheilt man von der Composition eines Stücks nicht am ersten und meisten nach dem, wie man

es bey der Aufführung befindet. Soll aber dieses Urtheil, welches allerdings betrieglich seyn kann, nicht

in Betrachtung gezogen werden: so sehe ich keinen andern Weg davon ein Urtheil zu fällen, als man

muß die Arbeit, wie sie in Noten gesetzt ist, ansehen.” – Schulze–Neumann: Bach- Dokumente II, 355.

62 Alfred Dürr: Johann Sebastian Bach kantátái. Budapest: Zenemûkiadó, 1982, 732–737.



a következô szöveggel: „Táncra és szökellésre reszket a szívem. / Ha a zene túl ne-

hézkes / És a száj kötöttségek alatt énekel, / Nem kelt tréfát.”63 Az általános köz-

vélekedéssel szemben, miszerint Apolló nyeri a dalnokversenyt, Midasz király Pánt

tekinti gyôztesnek: „Pán a mester, ô nyerjen! – énekli egy da capo áriában – Apolló

vesztett, / Mert mindkét fülem szerint / Páratlanul szépen énekel Pán!” Bach nem

hagy kétséget afelôl, hogy Midasz ítélete, amelyet az érzéki benyomásra, vagyis fü-

lére hagyatkozva hozott meg, milyen értéket képvisel. Az ária középrészében Mi-

dasz egy hosszan kitartott hangra énekli az „Ohr”, vagyis fül szót, s eközben a

hegedûszólamban egy „iázó”, szamárhangot imitáló motívum ismétlôdik. Bach

egy ironikus gesztussal úgy illeszti a szamárfülmotívumot az énekszólamhoz, hogy

azok kettôs ellenpontra alkalmasak legyenek egymással. A „szamárfül”, mindjárt

az elsô megszólalását követôen a basszusba kerül (1. kotta).

Különös gesztus egy zeneszerzô részérôl a fül pellengérre állítása, jól mutatja

azonban, hogy Bach számára a zene elsôsorban nem akusztikai, hanem metafizi-

kai jelenség volt. Nem véletlen, hogy az Elias Gottlob Hausmann által készített hí-

res portrén, amelyet Christoph Wolff Bach önképének legerôteljesebb megnyilvá-

nulásaként értelmez,64 egy hatszólamú hármas tükörkánon aprócska kottáját tartja

399FAZEKAS GERGELY: J. S. Bach és a zenemû fogalma 

63 „Pan ist Meister, lasst ihn gehn! / Phoebus hat das Spiel verloren, / Denn nach meinen beiden Ohren

/ Singt er unvergleichlich schön.” Bach az ária zenei anyagát – más szöveggel – beemelte az 1742- ben

írott, BWV 212- es, úgynevezett Parasztkantátába.

64 Wolff: Johann Sebastian Bach, 447–448.

1. kotta. Der Streit zwischen Phoebus und Pan (BWV 201), Midasz áriája, 108–119. ütem



maga elé. Egy olyan darabot, amely a Scheibe által több ízben is hevesen ostoro-

zott Augenmusik kategóriájába tartozik. És bár a szemnek szóló darabok körébe a

korabeli gondolkozás elsôsorban az obskúrus polifónia okkult tudománya által

életre hívott, Bach által igen kedvelt rejtvénykánonokat és tükörfúgákat sorolta,65

a zenei forma kérdése, vagyis egy nagyobb szabású zenei tétel egyes részeinek el-

rendezése legalább annyira igényelte a Birnbaum által oly fontosnak tartott írásbe-

li formát, mint a Scheibe által lekicsinylett ész mûködésbe hozását. Korabeli elmé-

leti írásokban a zenei forma fogalma csak érintôlegesen merül fel, ez azonban nem

jelenti azt, hogy a zeneszerzôk számára bizonyos esetekben ne lett volna meghatá-

rozó jelentôségû a zenei gondolatok elrendezésének kérdése. Számos korabeli da-

rab esetében kimutatható, hogy az egyes részek egymásra következése mögött

nem rejlik semmiféle kompozíciós szándék – a zenei anyag elrendezését a dúr-

moll tonalitás logikája mûködteti –, más darabok esetében azonban éppen azt fe-

dezhetjük fel, hogy a zenei gondolatok elôzetesen végiggondolt szigorú elv szerint

rendezôdnek el.

És az utóbbi esetben, vagyis amikor a zenei forma kompozíciós elvként jelent-

kezik, nyugodtan beszélhetünk modern értelemben vett zenemûvekrôl, hiszen ép-

pen a forma fogalma az, amely a megszilárdult mûalkotás egységéért kezeskedik.

„A forma zártsága korrelációban van a mû autonómiájával” – írja Carl Dahlhaus

az 1700 körüli hangszeres mûfajok kapcsán,66 a zenei forma elméletének történe-

tét áttekintô tanulmányában Scott Burnham pedig a következôképpen fogalmaz:

Az öncélú formai elemzés iránti elragadtatás ugyan nagyrészt 20. századi jelenség, a for-

ma kiemelése azonban középponti téma a zeneelméleti írásokban attól fogva, hogy a

„mûfogalom” (amely 1800 tájékán szilárdult meg) döntô mértékben ráirányította az el-

méleti figyelmet a zenemûvekre, s ekként az átfogó forma kérdésére.67

Számos Bach- darabban a forma nem pusztán egymásra következô zenei ese-

mények esetleges konglomerátuma, hanem a zeneszerzôi szándék révén létrejött

szigorúan felépített szerkezet. Ha pedig a forma kezeskedik a mûért, akkor bizo-

nyos esetekben Bachnak igenis szándékában állt, hogy zenemûveket komponáljon.
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65 A tudós polifónia és az okkult tudományok 17–18. századi kapcsolatáról lásd David Yearsley tanul-

mányát: „Alchemy and Counterpoint in an Age of Reason”. Journal of the American Musicological

Society, 51. (1998)/2, 201–243., illetve könyvét: Bach and the Meanings of Counterpoint. Cambridge:

Cambridge University Press, 2002.

66 Carl Dahlhaus: Az abszolút zene eszméje. Ford. Zoltai Dénes, Budapest: Typotex, 2004, 116.

67 Whereas a fascination with formal analysis undertaken purely for its own sake is mostly a twentieth-

century phenomenon, the emphasis on form has been a central preoccupation of music- theoretical

writings ever since the „work concept” (consolidated around 1800) decisively shifted theoretical

focus to whole works of music and thus to overall form.” – Scott Burnham: „Form”. In: Thomas

Christensen (ed.): The Cambridge History of Western Music Theory, Cambridge: Cambridge University

Press, 2002, 880.



A B S T R A C T

GERGELY FAZEKAS

J. S. BACH AND THE CONCEPT OF “WORK OF ART”

As a point of departure the article takes one of the provocative thesis- sentences of

Lydia Goehr’s highly controversial book (The Imaginary Museum of Musical Works:

An Essay in the Philosophy of Music, 1992) according to which it was not Bach’s

intention to compose musical works of art. The question is approached from

different angles (Bach- reception around 1800 and the 16–17th century German

musica poetica tradition), contemporary linguistic usage is investigated, as well as

the formulations on the covers of Bach’s scores, and the aesthetic debate that

took place in the middle third of the 18th century, one of whose important issues

was the relations between the intellect and the senses. It is argued that in the case

of a musical work of art, it is impossible to describe the thinking of the period, or

even of a single composer, with a single theory of general validity. This is because

while it is true that at that time the overwhelming majority of musical works

came about not as autonomous works of art but in connection with an occasion,

function or activity, nevertheless in some cases Bach created works of art in the

modern sense of the term.
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