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I. A korai és a lipcsei kantáták korálfeldolgozásai – összehasonlítás

Huszonnégy teljes kantátáról bizonyította be elsôként Alfred Dürr,1 hogy bizonyo-

san Bach korai korszakából származik, elsôsorban Weimarból. Ezek közül soknak

csak a lipcsei, újra elôadott, többé- kevésbé átdolgozott formáját ismerjük. Vannak

további tételek is, melyek stilisztikai és papirológiai érvek alapján ebbe a csoport-

ba tartoznak, ám nyomukat csupán a lipcsei kantátákba beépítve találjuk meg,

ilyen például a BWV 70a, 186a és 147a. A teljes 24 kantáta 153 tétele közül össze-

sen 32 tartalmaz korált. Ez az összes tétel 20,9%- a, tehát valamivel több, mint

egyötöde. Így átlagosan minden kantátára jut egy korál, hiszen egy kantáta általá-

ban öt- hat tételbôl áll. Ez egyáltalán nem meglepô adat, mert hozzászoktunk,

hogy a bachi kantáta egyszerû, négyszólamú korálfeldolgozással zárul. Csakhogy a

korai kantátákban még egyáltalán nem ez a jellemzô: a mûveknek pontosan a fele

(12) nem ilyen típusú tétellel végzôdik.2

Sok olyan darab van, melyben egyáltalán nincs korál (BWV 54, 63, 150, 152,

196), vagy van ugyan korált feldolgozó tétel, csak nem az utolsó helyen áll (BWV

131, 182, 199, 71). Érdekes kísérlet a BWV 61 utolsó tétele, melyben Bach a „Wie

schön leuchtet der Morgenstern” („Mily szépen ragyog a hajnalcsillag”) koráldal-

lam utolsó négy sorát zenésíti meg kórusra és zenekarra, szoprán cantus firmus-

ként feldolgozva. A 21. kantáta weimari verziója minden bizonnyal a „Wer nur den

lieben Gott lässt walten” („Aki csak a kegyes Istenre hagyatkozik”) korál motetti-

kus feldolgozásával zárult, ami a darab végén kellôen nyomatékos, biztos nyugvó-

pontot ad az egész kantátában szereplô, önmarcangoló, reménytelenségtôl szenve-

dô, ám Istenben megnyugvást találó hívônek. A gyászszertartásra íródott BWV 106

rendkívül sok koráldallamot használ, a végsô korál utolsó sorából Bach fúgatémát

varázsol, így a befejezôtétel végül elveszíti zárókorál jellegét. Az egyszerû, négy-

szólamú korálfeldolgozással záruló 12 kantáta sem sematikus, mert Bach sokszor

olyan ötödik, hangszeres szólamot ír a koráldallam fölé, amely valamiféle „dics-

* A tanulmány megjelenését a TÁMOP- 4.2.2/B-10/1- 2010- 0022 „Aktív szakmai fejlesztés az LFZE

Doktori Iskolában” projekt támogatta.

1 Alfred Dürr: Studien über die frühen Kantaten Johann Sebastian Bachs.Leipzig: Breitkopf, 1951, 21977.

2 Ez is jól jelzi az akkoriban új egyházzenei mûfaj kialakulatlanságát.



fényt” („Heiligenschein”)3 kölcsönöz a mû lezárásának; ilyen a BWV 12, 31, 161,

172, 185. Egyszerû korállal végzôdik a BWV 4, 18, 155, 162, 165; ezeket Bach

mind újra elôadta Lipcsében, így nem kizárható, hogy 1723–1724- ben esetleg új

zárótételt írt hozzájuk valamely elôzô helyére. Két mû esetében pedig érdekes mó-

don nem írta meg az utolsó tételt, hanem vagy csak a kantáta szövegírójának,

Salomon Francknak a szövegkönyvébôl tudunk következtetni az „odagondolt” ko-

rálra (BWV 132), vagy – mint a 163. kantáta esetében – Bach odaírta ugyan a végé-

re, hogy „Choral. Simplice stylo”, de még a dallamot sem mellékelte.4

Korai kantátáiban Bach ötféle módon dolgozza fel a koráldallamokat:

1. Egyszerû, négyszólamú korálfeldolgozás

Természetesen ebbôl van a legtöbb (12), hiszen ez hasonlít legjobban a mindenna-

pi használatban lévô orgonakíséretes népénekhez. Elôadásához akár a hívek is

csatlakozhattak.

2. Rejtett korálfeldolgozás

Ez a második leggyakoribb típus (11); a motettastílusból jól ismert, bibliai szö-

veg–koráldallam- kombinációból ered, amely Bach kantátáiban kórustétel helyett

ária vagy duett formáját ölti, többnyire bibliai szöveggel.5 A zenei anyag úgy kez-

dôdik, hogy nem is sejtjük a koráldallam késôbbi felbukkanását, ám gondolataink

– valamiféle szöveg által elôhívott asszociációhoz hasonlóan – végül egy koráldal-

lamban inkarnálódnak.

Nagyon szép vokális példáját látjuk ennek az Actus Tragicusban, azaz a 106.

kantátában, amikor a basszus („vox Christi”) azt énekli: „Heute, heute wirst du

mit mir im Paradies sein” („Még ma velem leszel a Paradicsomban”), majd kisvár-

tatva megszólal az alt szólista elôadásában a korál: „Mit Fried und Freud ich fahr

dahin in Gottes willen” („Békével és örömmel megyek oda Isten akaratából”).6

Még nagyobb képzelôerôre van szükségünk ennek a korálfeldolgozás- típusnak

egy másik változata esetében, amikor csupán hangszeres idézetként szólal meg a

koráldallam, mint például a BWV 31 utolsó áriájában. A szoprán szólista ezt ének-

li: „Letzte Stunde brich herein” („Köszönts be, utolsó óra”), míg az áriában titok-

zatosan, hegedû- brácsa unisonóval megszólal a „Wenn mein Stündlein vorhanden

ist” („Amikor itt az utolsó órám”) kezdetû korál.7

3. Kórusos cantusfirmus- feldolgozás

E négy tétel részben a motetta hagyományait követi, colla parte vagy alkalman-

ként külön vezetett zenekari szólamokkal. A BWV 4- ben mindkét típus elôfordul,
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3 Lásd Alfred Dürr: Johann Sebastian Bach kantátái. Ford. Rácz Judit, Budapest: Zenemûkiadó, 1982, 242.

4 Valószínûleg csak az azóta már elveszett szólamokba írhatta be a harmonizálást.

5 Egy kivétel van csak: BWV 185/1.

6 További példák: BWV 131/2, 131/4, 71/2, 12/6

7 További példák: BWV 4/6, 106/2, 161/1, 172/5, 185/1 (kivételesen nem bibliai szöveg, hanem Salomon

Franck költeménye).



az elsô tételben általában a két hegedûnek van külön szólama, a két brácsa csupán

a két zenekari közjáték alatt önállósodik. A Versus IV- ben nem találunk hangsze-

res szólamokat; amennyiben az eredeti verzióban mégis játszottak hangszerek,

biztos, hogy colla parte haladtak.8 A BWV 182 és 21 esetében pedig a cantus fir-

mus feldolgozása archaizáló karakterû, szigorúan colla parte vezetett hangszeres

szólamokkal történik.

4. Orgonaszerû korálfeldolgozás

E típus jellemzôje a háromszólamúság és a közjátékokkal, gazdag díszítésekkel kö-

rülírt koráldallam. A két példa egyike a BWV 199- ben,9 a másik a BWV 4- ben talál-

ható.

5. Kísérleti, többféle kompozíciós technikát kombináló korálfeldolgozás

Mindhárom ilyen tétel teljesen más a maga nemében, egyiket sem mondhatjuk ti-

pikusnak. A 61. kantáta10 advent elsô vasárnapjára íródott, az egyházi év elsô nap-

jára, ezért Bach a francia nyitányt érezte az új év megnyitásához illônek. Az elsô

két korálsor a lassú, pontozott ritmusú elsô szakaszban, soronként elkülönítve

hangzik el, többszörösen is exponálva (elôbb a szoprán és alt, majd a tenor és

basszus szólamban, végül tutti). Majd a francia nyitány hármas lüktetésû részé-

ben a harmadik korálsor jelenik meg, melyet a zeneszerzô szabadon, imitatív mó-

don dolgoz fel. Ezt követôen a pontozott, lassú rész visszatérésébe ágyazza be a

negyedik korálsort, mindjárt négyszólamú letétben.

Hasonló, eltérô zeneszerzôi technikákat ötvözô kísérlet a másik, korálban leg-

gazdagabb korai kantáta, a BWV 106 zárótétele. Az elsô korálsor itt az ötütemes

zenekari elôjátékot követôen, a zenekar további közremûködésével egyszerû, ho-

mofon négyszólamú letétben hangzik el, majd a zenekar díszes, mindössze egy-

ütemes zárlattal kerekíti le a korálsort. Minden korálsor után ez történik, ezáltal

valamennyi nyomatékot kap. Így folytatódik egészen az utolsó korálsorig, amelyet

azonban Bach terjedelmes fúgává szélesít ki.

A harmadik példa, a BWV 18 recitativóval kombinálja a lutheri litánia dallamát.

A recitativo accompagnatónak köszönhetôen Bach zenéje rendkívül gazdag erôtel-

jes madrigalizmusokban. Mind a négy szövegrész után felhangzik a litánia odaillô

sora: a szoprán szólista intonálja, majd a könyörgést a kórus – mintegy a gyüleke-

zet nevében – megismétli. Érdekes, hogy mennyire hasonlít ez a tétel Johann

Kuhnau nagyjából ugyanabban az idôben írt kantátáihoz.11
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8 A mûvet csak egy lipcsei elôadásra szánt anyagból ismerjük, így könnyen elképzelhetô – és akad is szá-

mos hasonló példa –, hogy a hangszerelést Bach megváltoztatta a lipcsei elôadás körülményeinek meg-

felelôen.

9 Az orgonára írott korálfeldolgozások közül leginkább a – még hangnemében is egyezô – BWV 734- re

(„Nun freut euch, lieben Christen g’mein”) emlékeztet.

10 Melyet akár a harmadik csoport (kórusos cantusfirmus- feldolgozás) tagjának is tekinthetnénk.

11 Különösképpen Kuhnau „Sei mir gnädig” kezdetû kantátájának ötödik tételéhez.



A korai kantáták korálfeldolgozásainak áttekintése után figyeljük meg, milyen

mértékben érvényesülnek ugyanezek a szempontok a lipcsei kantátákban, észreve-

hetô- e valamiféle tudatos szemléletváltás.

A lipcsei idôszak 164 kantátájának 1061 tétele között összesen 272 olyat ta-

lálunk, melyben a korálszöveg eredeti dallamával és teljes terjedelmében elhang-

zik. Ez az összes tétel 25,6%- a, hajszálnyival több, mint az egynegyede. Az elté-

rô arányokat részben a világi kantátákból minimális átdolgozással készült dara-

bok okozzák; ezekben vagy egyáltalán nincs korál (BWV 134, 34, 173), vagy

legfeljebb egy egyszerû négyszólamú feldolgozást tartalmaznak (BWV 66, 30,

184). A számbeli eltérések emellett a késôbbi évek szólókantátáira vezethetôk

vissza, melyek mûfaji sajátosságuk miatt nélkülözik a korált (BWV 35, 82, 170),

vagy csak egyszerû négyszólamú feldolgozást tartalmaznak (BWV 52, 55, 56,

84, 169).12 Azonban az elsô két lipcsei év kantátatermését összevetve releváns

lesz a különbség.13 Mert az elsô két kantátaévfolyam 90 kantátájának 639 tételé-

ben 196 koráltartalmú tétel van, ez a tételek 30,7%- a, tehát majdnem az egyhar-

mada. Láthatjuk a számadatokból, hogy mennyire megnövekedett – egyötödérôl

az egyharmadára – az elsô lipcsei években a koráltartalom a kantátákban, ami

egészen biztosan az új környezet intenzív hatásának tekinthetô (ez a hatás né-

hány évvel késôbb már nem volt ennyire erôs). Gondolhatunk itt hirtelen arra

is, hogy a Tamás- templom kottatárában található korálfeldolgozások hatása ez,

és talán nem is tévedünk nagyot. Ám valószínûleg több tényezôt is figyelembe

kell vennünk; például azt, hogy Bach Weimarban a herceg udvari kápolnájának

közönsége számára komponált, amely egészen más szellemiséget képviselt, mint

egy kereskedôváros templomba járó rétege. Weimarban többnyire az udvari köl-

tô, Salomon Franck szövegeit zenésítette meg, aki Erdmann Neumeister követô-

je volt. Neumeister megreformálta a kantátamûfaj szövegét, ugyanis a bibliai

textus és korál kombinációja, amely a kantáta történetének korai szakaszában a

legmeghatározóbb volt,14 és egészen a 18. század elejéig a motetta mûfajában is

uralkodó szerepet játszott, szinte teljesen eltûnik költeményeibôl. Helyette az

olasz operákból átvett formák: a da capo ária és a recitativo került elôtérbe. Ez-

zel szemben Lipcsében, ahol a korálfeldolgozásnak és - éneklésnek nagyon erôs

hagyománya volt, Bachnak alkalmazkodnia kellett a helyi elvárásokhoz, ami ta-

lán nem is állt ellentétben archaizáló szemléletével. Lehet, hogy Kuhnau révén15

Bach tájékozódott a követendô zenei alapelvekrôl, és azokat hasonlónak találta

saját elgondolásaihoz, márpedig maga is rendkívül fogékony volt a korálfeldol-

gozás új lehetôségeire. A hercegi udvarokban, ahol inkább követték az új divato-

kat, Bach már nem írhatott volna ilyen régies stílusú darabokat. Nem egy zenei
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12 A BWV 51 kivétel, mert található benne egy orgonaszerû korálfeldolgozás (annyiban eltér a korai tí-

pustól, hogy négyszólamú).

13 Közülük a második korálkantáta- évfolyam, tehát egy- egy kantáta legalább kétféleképpen dolgozza fel

a koráldallamot.

14 Szép példája ennek a BWV 106 és 131.

15 Biztosan találkoztak az 1716- os hallei orgonaszemle alkalmával.



mûfaj esetében bizonyosodott már be róla, hogy szívesen felhasználta az általa

tisztelt, de feledésbe merült komponistaelôdök eredményeit.16

Az alábbiakban azt vizsgálom, milyen mértékben alakultak át a zeneszerzô korál-

feldolgozási módszerei, mennyiben változtak, finomodtak a korai évekhez képest.

1. Egyszerû, négyszólamú korálfeldolgozás

Természetesen a lipcsei korszakban is ebbôl van a legtöbb, összesen 146 tétel.

Elenyészôen kevés olyan akad közöttük, amelyhez Bach ötödik, felsô szólamot

komponált (BWV 95/6, 136/6), illetve kevés van abból a csoportból is, amelyben

a négyszólamú letéthez adott hangszercsoport társul kiegészítésként: két kürt,

timpani (BWV 79/6, 91/6, 195/6 timpanival, 52/6, 112/5, 128/5 timpani nélkül),

három trombita, timpani (BWV 19/7, 29/8, 41/6, 69/6, 130/6, 137/5, 149/7,

171/6, 190/7), esetleg három blockflöte (BWV 175/7) vagy három oboa (BWV 80/8,

194/6 és 12), és néha a vonóskar is önálló szólamokat kap (BWV 59/3, 70/11,

97/9, 105/6).17 Láthatjuk, hogy a „dicsfény” egy új fajtája az egyszerû négyszólamú

korálfeldolgozások 15%- nál jelenik csak meg, a régi „fény”, a weimari zárókorálok

tulajdonképpeni jellemzôje pedig szinte teljesen eltûnik. Ráadásul ennek a weima-

ri stílust idézô két kantátának (BWV 95, 136) bizonyos tételeirôl kimutathatók a

Weimarból származó ôsverziók is, így kijelenthetjük, hogy ezzel a komponálási

módszerrel Bach teljesen felhagyott Lipcsében; különleges esetekben alkalmazza

viszont az újfajta, sokkal gazdagabb hangszerelésû „dicsfényt”. Például kötelezô-

en a Mihály napi kantáták végén (BWV 19, 130, 149), gyakran a tanácsválasztási

kantáták záróaktusaként (BWV 29, 69), sûrûn az újévi kantátákban (BWV 41, 171,

190), vagy meghökkentô szövegillusztrációként (BWV 105).18 A BWV 105 záró-

korálja – mely sok szempontból egyedülálló – átmenetet képez két különbözôfajta

feldolgozási mód között, úgyhogy alább a hatodik típusban is foglalkozom vele.

Bach tehát szólóhangszer helyett a reneszánsz hagyományokra visszatekintô con-

sortzenével bôvíti e korálok hangzását, ami annak bizonyítéka, hogy a már Johann

Rosenmüller ideje óta jelentôs, és befolyásukat megôrzô tradicionális lipcsei ze-

nész céhek, a Kunstgeigerek és Stadtpfeiferek folyamatosan jelen voltak a város

egyházzenei életében.
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16 Ilyen mû például A fúga mûvészete, és szintén jellemzô Bachra az Alt- Bachisches Archiv összeállítása

rokonainak fôként a 17. században keletkezett mûveibôl.

17 Különleges harmóniai effektusai miatt érdemes itt megemlítenünk az elsô évfolyam két egymás utá-

ni vasárnapon megszólaló kantátáját, a BWV 60- at és 90- et. Az elsôben a szoprán bôvített kvintes

kezdést és elképesztô harmóniai vázat kap, a másikban pedig a mollbeli hatodik fok váratlan megjele-

nése kelthetett minden bizonnyal megdöbbenést a hallgatókban.

18 Említésre méltó ezzel kapcsolatban Andreas Glöckner tanulmánya, melyben Johann Friedrich Fasch

egy újévi kantátájának lipcsei kéziratát vizsgálja. Grafológiai elemzéseinek figyelemre méltó eredmé-

nye, hogy a mû zárókoráljához a három trombita és timpani szólamát egyazon lipcsei kéz írta hozzá.

A mû elôadása a Neukirchében volt, Gerlach irányításával. Ez az eset is mutatja, milyen erôsek voltak

a lipcsei hagyományok: egy újévi kantáta még abban a templomban sem nélkülözhette a három trom-

bita és timpani fényét, ahol modernebb egyházzenét játszottak, mint a fôtemplomokban. Andreas

Glöckner: „In Fine Intrada con Trombe e Tamburi”. In: Bach- Jahrbuch 2002, hrsg. von Peter Wollny,

Wollny, Leipzig: Evangelische Verlagsanstalt, 2002, 201–207.



2. Rejtett korálfeldolgozás

Mivel e típus alapja kizárólag a bibliai szöveg és korál kombinációja volt, csak némi

átalakulást követôen maradhatott meg – ideig- óráig – a lipcsei kantátákban. Ez a

11 tétel a weimari kantátákhoz képest jelentôs számbeli visszaesést mutat; ott is

ennyi volt, csak éppen a 32 koráltartalmú tételhez viszonyítva az 34%, itt pedig a

272- nek csupán 4%- a. Amikor Bach nyitókórusban alkalmazza ezt a típust (BWV

25/1, 48/1, 77/1), megmarad az eredeti szövegkonstelláció;19 ám Bach mindhárom

alkalommal a több gondolkodást igénylô hangszeres idézetet választja. Egyik tétel-

ben sem egyszerû korálidézetrôl van szó. A 25. kantátában a harsonakórus20 négy

szólamban exponálja a korált, 12 szólamúvá bôvítve a már eleve meglehetôsen szö-

vevényes, kontrapunktikus tételt. A BWV 48- ban a trombita és az oboa játssza

kvintkánonban, míg a BWV 77- ben szabadon kezelt augmentációs kánon születik a

tolótrombita és a basszus között. Amikor Bach ugyanezt a technikát kantátái belsô

tételeiben alkalmazza, már másféle szöveg is elôfordul: a BWV 10/5- ben megôrzi a

bibliai szöveget,21 a BWV 137/4- ben és 93/4- ben korált, míg a BWV 19/5- ben sza-

bad költeményt zenésít meg. Nem más a helyzet akkor sem, amikor a korálidézet

vokálisan szólal meg: a BWV 158/2- ben és 159/2- ben is szabad költemény a duett

alapja. Egészen különleges esettel találkozunk a BWV 5/4- ben, ahol a korál recita-

tivóbeli hangszeres idézetként kerül elénk.22 Ez természetesen csakis költemény le-

het, a kantáta alapjául szolgáló korál 5–7. versszakának átköltése. E különleges ef-

fektust Bach a kantáta érzelmi fordulópontjára helyezte, amikor a zenei affektus

elkeseredettségbôl vigaszra változik – a tétel egyben a mû tükörtengelye is.23 Végül

egy tisztán hangszeres korálfeldolgozás is felbukkan Bach elsô Lipcsében kompo-

nált kantátájában, a BWV 75- ben, a második rész hangszeres nyitó sinfoniájaként.

Összegzésként elmondhatjuk, hogy a fent említett 30%- os visszaesés jól jellem-

zi e feldolgozási forma Bach mûvészetében történô háttérbe szorulását. Az elôbb

tárgyalt 11 példából négy az elsô kantátaévfolyamból származik, négy a második-

ból, míg a maradék három különbözô évekbôl, de legkésôbb 1729- bôl. A csökke-

nô tendencia jól látható. Nagyon érdekes megfigyelni, hogy a korai kantáták már

nem használatos szövegkombinációi miatt a kihalóban lévô zenei mûfajt a zene-

szerzô hogyan próbálta átmenteni lipcsei kantátáiba – költeményeket vett alapul a

hagyományosan bibliai szövegû tételekhez24 – ám végül élete utolsó 21 évében tel-

jesen felhagyott ezzel a stílussal.25 A rejtett korálfeldolgozás Bach mûveibôl való
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19 A BWV 25- ben a 38. zsoltár negyedik verse szól, a BWV 48- ban Pál rómaiakhoz írt levelébôl hangzik

fel egy részlet, a BWV 77- ben pedig Lukács evangéliumának egy mondata.

20 Cink és három harsona.

21 Lukács evangéliumából a Magnificat egy verse hangzik fel.

22 Ehhez hasonló effektust alkalmaz Bach a 23- as kantátában, ahol a koráldallam a recitativo accompa-

gnato felsô szólamában van. Ezt a mûvet a BWV 22- vel együtt alább külön tárgyalom.

23 Dürr: Johann Sebastian Bach kantátái, 487.

24 Bach másik mûfajátmentési kísérlete a hat Schübler- korál megjelentetése 1746 körül. Valamennyi da-

rab kantátatétel orgonaátirata; közülük kettô: a BWV 10/5 és 93/4 az itt tárgyalt típust képviseli.

25 Habár meg kell jegyezni, hogy a mûvek elhangzását tekintve árnyaltabb a kép, hiszen egy konkrét ün-

nepre készült egyházi kantátát nemcsak a komponálásának évében játszhattak, hanem az adott egy-



eltûnését valószínûleg sokkal inkább a 18. század általános zenei stílusváltozásá-

nak tudhatjuk be, mintsem bármiféle speciális lipcsei tényezô hatásának.26

3. Kórusos cantusfirmus- feldolgozás

Ez a lipcsei korálkantáták tipikus nyitótétele, így az egyszerû négyszólamú

korálfeldolgozások után a leggyakoribb. Az 57 ilyen tételbôl mindössze hat nem

tartozik a korálkantáta- évfolyamhoz. A fentebb említett korai kantáták tulajdon-

képpen külön- külön prototípusai a lipcsei korálfeldolgozás- fajtáknak: a motetti-

kus, a concerto- elvû és a speciális effektust alkalmazó típusnak.

A motettikus feldolgozás (melynek alappéldáját leginkább a BWV 4 ötödik,

központi tételében kereshetjük) a BWV 2, 14, 38, 80 és 121 elsô tételében és a 28.

kantáta második tételében, vagyis összesen hat esetben fordul elô. A korai kompo-

zíciókhoz képest a fô különbség az, hogy a lipcsei mûvek esetében Bach az archai-

záló, nagy ritmusértékekben való lejegyzésmódot választja,27 és harmonizálásá-

ban is az elôzô század megidézésére törekszik. E mûvek szerkezete kötöttebb,

mint weimari elôképeiké, viszont több rendhagyó elemet is tartalmaz.28 A zene-

szerzô persze nem tudja megállni, hogy ne alkalmazzon a kor divatjának megfele-

lô képszerû ábrázolásokat a drámai helyeken, például a reformáció ünnepére írt

80. kantátában a „sein grausam Rüstung” („irtózatos fegyverzete”) szövegre egy-

idejûleg felfelé és lefelé tartó kromatikus meneteket sûrít össze.

Átmenetet képez a következô csoporthoz a 16. kantáta nyitótétele, ugyanis

bevezetôvel és önálló hangszeres szólamokkal is rendelkezik, mégis sokkal inkább

a motettikus elv érvényesül benne, mintsem a concertóé. Hasonlóan átmeneti a

101. kantáta nyitótétele, mert bár a zenekar önálló anyaggal bír, mindenféle con-

certo- elemet nélkülöz, mintha Bach ezt a zenét is énekesekre írta volna.

A legtöbb feldolgozás a concertoelvet követi. Két csoportot különböztethe-

tünk meg: 1.) Vivaldi versenymûveit idézô, hangszeres szólókkal ellátott tételek;

2.) a hangszeres szólókat mellôzô, a modern concerto grosso hagyományait ápoló

tételek, melyek inkább hangszercsoportok felelgetésére épülnek.29 Az elsô cso-

porthoz tartozik a BWV 1, 7, 9, 94, 96, 99, 100,30 177, ahol nyilvánvaló egy- egy

hangszer concertáló jellege. Ilyenkor minden esetben a kantáta belsô tételeiben is

találunk a nyitótételben szólisztikusan kezelt hangszerekre írt, nehéz, virtuóz ária-

kíséretet. A tételek zöme a második csoporthoz tartozik, ahol nem emelkedik ki

egy vagy két hangszer, hanem inkább hangszercsoportok felelgetésérôl beszélhe-
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házi ünnepen utóbb bármikor újra elôvehették. Így akár az 1740- es években is felhangozhatott rejtett

korálfeldolgozást tartalmazó kantáta, nem is beszélve a weimari kantáták felújításairól.

26 Mindezek fényében még érdekesebb, hogy Bach utolsó ilyen technikát alkalmazó zenéje a h- moll mi-

se Credójának I. tétele, amelyben nem bibliai szöveghez, hanem a mise liturgikus szövegéhez kapcsol

koráldallamot: egy gregorián intonációt, ami által archaizáló szándéka még nyilvánvalóbb.

27 Kivétel a BWV 14, amely több más szempontból is modernebb társainál.

28 A dallam sokszor nem a kórusban szólal meg, hanem a hangszereken; a BWV 80- ban ráadásul aug-

mentációs kánonban.

29 Ez az alapelv a velencei technikából származik, ám Bach közvetlen elôképe Dietrich Buxtehude volt.

30 Nyitótételének zenei anyaga azonos a BWV 99 megfelelô tételével, hangszerelése azonban eltérô.



tünk. E típuson belül megint csak két csoportot különíthetünk el, annak alapján,

hogy a zenei anyag hangszeres részének témafeje a korálból eredeztethetô- e, vagy

sem. Ízig- vérig korálfogantatású a BWV 5, 62, 73, 112, 113, 114, 117, 123, 125,

127, 128, 135, 139 (összesen 13 tétel). Ezekben néha csak az elsô hangközlépés

vagy az elsô néhány hang származik a korálból,31 de sok olyan tétel is van, amely-

ben a koráldallam már a zenekari részt is teljesen átszövi,32 vagy egyszerûen csak

már a tôle független zenei anyagban megszólal, mielôtt a kórus énekelné.33 Azok

a tételek, amelyekben a koráldallam inkább kontrasztot képez a zenei anyaggal:

BWV 3, 8, 10, 26, 33, 41, 91, 92, 93, 98, 107, 111, 115, 116, 122, 124, 126, 129,

130, 133, 137, 140, 178, 180, 192 (összesen 26). A BWV 95- ben mindkét típus

megtalálható az elsô tételen belül. Az elsô korált Bach önálló zenei anyagba ágyaz-

za, a másodikat – amelyet recitativo köt össze az elsôvel – az oboa és a cornetto ká-

nonban szólaltatja meg a basszus gyors nyolcadmozgása felett.

Láthatjuk, hogyan alkot Bach állandó korálfeldolgozási módot egy olyan formá-

ból, amelyet egyik legkorábbi kantátájában csupán kipróbált (BWV 4 nyitókórusa).

Sematizmusra képtelen volt, minden azonos formájú tételben van valami egészen

különleges, egyedi mozzanat, ami ellenállni látszik mindenféle kategorizálásnak.

4. Orgonaszerû korálfeldolgozás

A weimari csekély mennyiséghez képest e tételek megnövekedett száma (15)

nagynak tûnik, habár százalékosan így sem éri el a korábbi arányt.34 Bach a szó-

lamszámok változtatásával és a szólóhangszerek változatosságával színesítette a

típust. A már ismerôs háromszólamúból van a legtöbb: BWV 92/4, 113/2, 137/2,

140/4, 6/3, 95/2, 166/3.35 Érdekes, hogy Bach kétszólamú tételt is írt ilyen stílus-

ban: a BWV 44/4- et és 114/4- et, melyeknek különleges hangzása elgondolkodta-

tó. Még négyszólamú változattal is találkozunk, amely faktúráját tekintve tulaj-

donképpen egy triószonáta- tételhez csatolt koráldallam; ilyen a BWV 36/6, 51/4,

85/3, 86/3 és 178/4. Ötszólamú a BWV 13/3, melyben a korál a teljes vonóskar

kíséretével szólal meg, és a BWV 75/8, melyet ugyan a második csoportnál már

tárgyaltunk, de érdemes itt is megemlítenünk. Fô eltérése a negyedik típustól,

amiért elsôdlegesen nem ide soroltam, hogy a koráldallam itt nem vokális, hanem

hangszeres formában szólal meg.

5. Kísérleti, többféle zeneszerzôi technikát kombináló korálfeldolgozás

Bach kísérletezôkedve Lipcsében sem hagyott alább, sôt az elsô két kantátaévfo-

lyamban számos (összesen 26) olyan tételt találunk, amelyet nem tudunk semmi-

féle hagyományos korálfeldolgozási sémába illeszteni. Ilyenek a BWV 3/2, 20/1,
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31 Például BWV 73, 125

32 Például BWV 123, 135

33 BWV 62

34 Ott a két darab 6%, itt a 15 darab csak 5%.

35 Közülük hármat (BWV 6/3, 137/2, 140/4) Bach az orgonára írott Schübler- korálok részeként is meg-

jelentetett.



37/3, 60/1, 78/1, 80/2, 83/2, 92/2, 92/7, 93/2, 94/3, 94/5, 95/1, 97/1, 101/3,

101/5, 113/4, 122/4, 138/1, 178/2, 178/5, 190/1. Nem az elsô két évfolyamba

tartozik a BWV 27/1, 36/2, 49/6, 58/1, 58/5.

Akadnak e kantátatételek között olyanok, amelyek hagyományosabb mintákat

követnek, mint például a BWV 36 és 37 duettje. E két tétel a 17. századi korálkon-

cert igen elterjedt kompozíciós technikáját alkalmazza.36 Akad zenekarral és voká-

lis kettôssel kombinált korálfeldolgozás is: a BWV 60/1, 80/2, 49/6, 58/1 és 58/5.

Az egyik énekes magát a koráldallamot énekli, hangszeres kísérettel, míg a másik

körülírja37 illetve kommentálja azt.38 A legtöbb tétel mégis annak az érdekes kom-

binációnak a képviselôje, amely a recitativót korállal ötvözi. Ez Bachnak – és talán

a prédikáló lelkészeknek – abból a törekvésébôl eredhet, hogy a kantáta igemagya-

rázó szerepe a lutheri eszméknek megfelelôen elôtérbe kerüljön. Hiszen a kantáta

is egyfajta zenés prédikáció volt ekkoriban. Éppen ezért kísérletezett Bach Luther

irodalmi mûfajainak zenébe történô átplántálásával. A recitativo és a korál egyide-

jû alkalmazása is Luther kis könyvecskékben megjelent zsoltármagyarázataihoz

hasonlít, amelyeket akkoriban mindenki forgatott: egy sor a bibliából, hozzá négy-

öt sor magyarázat. Bachi megfelelôje egy énekelt korálsor, melyet recitativóban

hozzáfûzött magyarázat követ. A koráldallamot akár a szólista is énekelheti, mint-

egy magában elmélkedve, mint a BWV 83/2, 92/2, 93/2, 94/3, 94/5, 101/3,

101/5, 113/4, 178/2 esetében; de teljes kórus is, úgy, hogy a szólisták fûzik hozzá

a kommentárt, mint a BWV 3/2, 27/1, 92/7, 138/1, 178/5 és 190/2 esetében.

Csak két helyen fordul elô ismét az a különleges típus, amely a korált francia

nyitánnyal kombinálja39 (BWV 20 és 97).40 A 20. kantátával Bach szándéka ugyan-

az, mint weimari párjával volt: egy új idôszak – ott az egyházi év, itt a korálkantá-

ta- évfolyam – megnyitása. A BWV 97 értelmezéséhez nincs sok támpontunk,

ugyanis – a mû keletkezési évén (1734) túl – egyházi rendeltetésérôl semmit sem

tudunk. Dürr feltételezése szerint Bach a korálszöveg tartalmával összhangban

komponált francia nyitányt.41

Egyedi eset a chaconne- nal történô házasítás a BWV 78 nyitótételében; szin-

tén egyedi módszerrel dolgozza bele Bach Luther könyörgését a 190. kantáta nyi-

tótételébe;42 s ugyancsak sajátos a BWV 122, ahol a zeneszerzô egy duettet tercet-

té bôvít az altszólamban exponált koráldallammal.
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36 A BWV 36 és 37 kettôseinek elôzménye Bach életmûvében a BWV 4- ben található két duett.

37 Például BWV 80/1.

38 Például BWV 60/1, 58/1.

39 Mint a korai kantáták közül a BWV 61- ben láttuk.

40 A francia nyitány megjelenése koráldallam nélkül sem gyakori, csupán a BWV 110 és 194 nyitótétele

esetében él vele Bach.

41 Dürr: Johann Sebastian Bach kantátái, 655.: „Fleming éneke (maga a korál), amely eredetileg egy hosz-

szú, veszélyekkel teli utazás elején íródott (s további, erre az eseményre utaló strófákat tartalmaz),

szövegében az ’Isten nevében való kezdet’ jellegét hordozza.”

42 Ugyanis a koráltól független kontrasztformában két alkalommal is megjelenik a rövid dallam, uniso-

no kórusszólamokon.



6. Korálfeldolgozás lipcsei módra

Új fejezetet kell nyitnunk ezen a helyen annak a korálfeldolgozás- típusnak, amely-

nek ugyan az ötödik pont alatt lett volna a helye, ám azon belül mind jellegét,

mind pedig mennyiségét tekintve jelentôs csoportot alkot. Ez a 15 tétel olyan ze-

neszerzôi technikával íródott, amelyet Bach korábbi éveiben egyáltalán nem hasz-

nált, sôt prototípusa is csak Lipcsében jelent meg. Érdekes módon nagyjából az

elsô két kantátaévfolyam lezárása után fel is hagyott a korálkomponálásnak ezzel

a módjával, ami egy erôs új hatásra enged következtetni; a típus gyors hanyatlása

talán lehetôségeinek kimerülését jelezheti.

A BWV 24, 46, 75, 76, 79, 100, 105, 107, 109, 129, 138, 147, 167, 186, 192

közös jellemzôje, hogy a korál kizárólag zárótételként fordul elô.43 A zenekari

bevezetôben44 exponált zenei anyag képezi a közjátékok zenei anyagát is.45 Az em-

lített mûvek közül az elôjátékkal nem rendelkezôk a 106. kantáta zárókorálját te-

kinthetik elôképüknek, ahhoz hasonlítanak legjobban. Ám e csoport nagy része új

alapokra helyezi a korált körülíró zenei szövet kialakítását, s mint alább fogjuk lát-

ni, Bach ebben nagymértékben Kuhnau és Schelle örökségére támaszkodott.

7. A BWV 22 és 23

Minden eddigi vizsgálódásból szándékosan hagytam ki a két „Probestück”- öt, azt

a két vizsgadarabot, amellyel Bach a Tamás- templom kántori állására pályázott.

A BWV 22 és 23 két egymástól szerkezetileg meglehetôsen eltérô kompozíció, ám

stilisztikailag közös elemeket is tartalmaz. E két mû korálfeldolgozásait vizsgálva

figyelemre méltó jelenségekkel találkozunk. Pontosan ezekben bukkan fel elôször

– méghozzá mindkettôben – az imént említett hatodik típus. A BWV 22- ben a leg-

egyszerûbb, szinte már itáliai dallamosságot idézô, a végtelenség érzetét keltô ze-

nei anyag bûvöl el minket; a 23. kantátában pedig a zeneszerzô háromféleképpen

is feldolgozza a lutheri Agnus Dei dallamát: elôször „lipcsei módra”, meglehetô-

sen lassú, sóhajtásokra emlékeztetô zenekari motívumokkal, majd háromszoros

kánonban, végül pedig cantus firmusként. E két új tétellel Bach eddigi munkássá-

gában soha nem látott forma jelenik meg, ami nem jelenthet mást, minthogy Bach

már elôre a lipcsei hallgatóság kedvében akart járni oly módon, hogy a számukra

kedves stílusban írta meg kantátái zárótételét. Talán elôre tájékozódott valakitôl,

hogy mit szeretnek a lipcseiek? Hiszen tudjuk, hogy éltek Lipcsében barátai, isme-

rôsei. Lehet, hogy a kottatár hatása mindjárt kezdetben jelentkezett Bach mûvé-

ben azzal, hogy Kuhnau stílusában írta meg e korálfeldolgozásokat?

Itt az ideje, hogy összesítsük a Bach korai, illetve lipcsei idôszakbeli kantátái-

ban található korálfeldolgozások számát (1. táblázat). Jól látható a súlyponteltoló-

dás a két korszak között.
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43 Több esetben akár kétszer is, a kétrészes kantáta mindkét zárótételeként.

44 Már amennyiben van ilyen. A BWV 24, 46, 79, 105 esetében nincs.

45 A BWV 75, 100, 76 és 147 esetében ez a korálból származik, a többiben nem.



A korai kantátákban a feldolgozások elsô két típusa szinte teljesen egyenran-

gú. Ez jól mutatja, mennyire a motetta táptalaján fejlôdött ki a német kantáta, és

hogy Bach milyen elôszeretettel használta kora kedvelt mûfaját elsô egyházzenei

mûveiben.46 Másrészrôl azt is jelzi, hogy az egyszerû négyszólamú korálfeldolgo-

zás eleinte mennyire nem volt még tipikus eleme a kantátáknak. Az egyszerû,

négy- ötszólamú, koráltartalmú zárótételek hagyománya Rosenmüllerrel veszi kez-

detét. Kuhnauval ellentétben Bach is ezt a hagyományt ápolta 1723- tól Lipcsében.47

Többek között ezzel is magyarázható tehát, hogy a lipcsei korszakban a kantáták

több mint fele így zárul. A többi típus esetében nincsenek nagyságrendi különbsé-

gek. Csupán a lipcsei korszak harmadik típusa emelkedik ki, amely lényegesen na-

gyobb számú, a többi korálfeldolgozási módszerhez, illetve a korai kantátákban

található mennyiséghez képest is. Mint már utaltam rá, ez a típus jellegzetes nyi-

tótétele azoknak a korálkantátáknak, amelyeket Bach nagyszámban komponált.

Részben azért érdekelhette e forma, mert nagyon különbözô zenei stílusokkal és

technikákkal tudta ötvözni a korálokat: olasz concertóval, archaikus motettával,

francia ouverture- rel. Másrészt Tamás- templombeli kántorelôdje, Johann Schelle

lenyûgözô, egyedülállóan átgondolt és strukturált korálfeldolgozásainak hatása is

hozzájárulhatott, hogy elônyben részesítette ezt a tételtípust.

A korai és lipcsei Bach- kantáták korálfeldolgozási módszereinek összehasonlí-

tása után összegzésként elmondhatjuk, hogy a legnagyobb változás a motettastí-

lusból visszamaradó, bibliai szöveget és korált párosító tételek szinte teljes eltû-

nése (számszerûen: 30%- os visszaesése). A másik ehhez fogható változás az egy-

szerû, négyszólamú korálfeldolgozások terén történt 15,5%- os növekedés, mely a

kantáta tételrendjének megszilárdulását jelzi. A többi típusban nem érzékelünk

releváns változást, eltekintve a legfontosabbtól: Lipcsében új korálfeldolgozási for-

ma jelenik meg. A hatodik típus megjelenése azért érdekes, mert a weimari kantá-

tákban egyáltalán nincs elôzménye, a továbbiakban ezért ezt vizsgálom.
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1. táblázat. Korálfeldolgozások Bach korai és lipcsei kantátáiban

46 A késôbbi, lipcsei évek alatt írt hat motettája is ifjúkora divatjamúlt motettamûvészetének állít mél-

tó emléket.

47 Talán ennek tudatos kifejezése Bach részérôl, hogy a BWV 27 zárókorálját („Welt ade, ich bin dein

Müde”) Rosenmüllertôl veszi át mindenféle változtatás nélkül.



II. Korálfeldolgozás lipcsei módra

Ismerkedjünk meg tehát alaposabban azokkal a kantátatételekkel, melyeket a lip-

csei korálfeldolgozás- típus képviselôinek nevezek. Elsô lépésként érdemes idôrendi

sorrendbe állítani a hatodik típusba tartozó kantátákat. Legkorábbi a két vizsgada-

rab, azaz a BWV 22 és 23, majd az elsô lipcsei kantátaévfolyam idevágó feldolgozá-

sai következnek, idôrendben: BWV 75, 76, 24, 167, 147, 186, 105, 46, 138, 109;

végül a második, a korálkantáta- évfolyam darabjai: BWV 107, 129, 100, 192, bár

ezek, a BWV 107- et kivéve, keletkezési idejüket tekintve mind késôbbiek. A har-

madik évfolyamból csupán a BWV 79 tartozik ide.

A BWV 22 zárótételérôl már ejtettem pár szót az elôzô fejezetben. Bach –

Kuhnau feldolgozásaihoz hasonlóan – a választott zenei anyag következetes végig-

vitelével zenésíti meg a „Herr Christ, der einig Gotts Sohn” („Úr Jézus Krisztus,

Isten egyetlen fia”) kezdetû korál ötödik versszakát. A felsô szólam véget nem érô

dallama Isten végtelen jóságára utalhat – „Ertöt uns durch dein Güte” (Jóságod

által semmisíts meg) –, ám a tétel mentes minden további képszerû megzenésítés-

tôl. Mint alább ki fogom mutatni, ez az a mû, melyben Bach – valószínûleg tudato-

san – Kuhnau stílusának követésére törekedett.

Egészen más felépítésû a BWV 23, amely a lipcsei kántorpróba alkalmával egy

napon hangzott el a BWV 22- vel. A négytételes kantáta többi tételét is át- meg át-

szövi az ôsi gregorián Agnus Dei- dallam német változata, a „Christe, du Lamm

Gottes” (Krisztus, Isten báránya), amely a reformáció hatására váltotta fel a latin

könyörgést. Bach a dallamot belekomponálja a második tétel recitativo accom-

pagnatójának felsô szólamába; e korál elsô öt hangját rejti a kórust alkalmazó har-

madik tétel kezdô basszusmenete is; végül az utolsó tételben háromféleképpen is

feldolgozza.48 Elôször szabad zenei anyagba ágyazva hangzik fel, melyet egészen

drámaivá tesz a két oboa motívumainak kérlelô affektust hordozó, retorikus kro-

matikája és a vonóskar sóhajtásnyi szüneteivel teletûzdelt szövet. A drámaiságot

erôsíti a komor g- moll alaphangnem is, a zenekari basszus szekundonként emel-

kedô hangjaival, amelyek talán a bûnök nehéz viselését festik; szervesen illeszke-

dik mindebbe a kórus négyszólamú letétje. A korál második részében Bach gyor-

sabb tempójelzést ír elô és B- dúr hangnemre vált. Rendkívüli kontrapunkttudásá-

ról is számot ad: az unisono játszó két oboa mindvégig kvartkánonban követi a

dallamot éneklô szoprán szólamot, ráadásul másfél ütemmel késôbb meglepô

módon az elsô hegedû is megszólaltatja a témát egy terccel feljebb (D- dúrban!).

A harmadik részben megelevenedik a zenei anyag, Bach kórusos cantus firmus

jellegû korálfeldolgozást (harmadik típus) alkalmaz. Az oboák szinkópái, a basz-

szus lefelé tartó skálamenetei mind azt jelzik, hogy a kezdô könyörgés hatására a

világ megváltozott, és kiárad a kegyelem.
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48 A háromféle feldolgozás magyarázata, hogy maga a koráldallam is három részre tagolódik: „Christe,

du Lamm Gottes, der du trägst die Sünd der Welt, erbarm dich unser! / Christe, du Lamm Gottes,

der du trägst die Sünd der Welt, erbarm dich unser! / Christe, du Lamm Gottes, der du trägst die

Sünd der Welt, gib uns dein’ Frieden!”



A BWV 75, a Bach hivatalba lépése után írott elsô darab mindkét részének zá-

rótételében feldolgozza a „Was Gott tut, das ist wohlgetan” („Amit Isten tesz, az

jól van téve”) kezdetû korált. A kantátában található emellett még egy, tisztán ze-

nekari feldolgozás is ugyanerre a korálra a második rész elején. Aktuális énekünk

ünnepi kidolgozása négyütemes zenekari bevezetôvel indul. A felsô szólam és az

azt imitáló basszus elsô négy hangja a korál kezdôhangjait idézi, diminuált formá-

ban. A zenekari szövetnek ismét jellemzôje a dallam folyamatos tizenhatodmozgá-

sa, ám az élô, szinkópás ritmusokkal tarkított belsô szólamoktól még izgalmasab-

bá válik. A kórus homofon négyszólamú letétben halad, sok helyen kiírt, ritmikus

díszítôfigurákkal. Bach minden bizonnyal az ének ötödik versszakát szánhatta az

elsô rész végére, bár erre csupán a kéziratos partitúra bejegyzésébôl, az alt szólam

érdekes hajlítása miatt beírt három szóból következtethetünk.49 A tételtípus

szenvtelenségére jellemzô, hogy még jelzés szintjén sincs utalás rá, melyik lehet a

második rész végén visszatérô korálfeldolgozáshoz tartozó versszak. Ez csak az el-

veszett eredeti szólamokból vagy a nyomtatott szövegfüzetekbôl derülhetne ki.

Ebbôl is láthatjuk, hogy a korálfeldolgozás lipcsei típusa nem törekszik képszerû

ábrázolásra, csupán a tétel alapkarakterének megadására, így majdnem mindegy,

hogy a kórus melyik strófát énekli.

Bach kihasználta a szöveg közömbös voltát, amennyiben a második évfolyam-

hoz tartozó, de csak 1732–1734 között komponált 100. kantátába is átültette ezt a

korálfeldolgozását, az új mû apparátusához igazítva. Ez a kantáta minden bizony-

nyal valamilyen különleges alkalomra (például esküvôre) készült,50 a nyitótétel is

egy másik kantátatétel áthangszerelt – két kürttel és egy pár timpanival bôvített –

változata. Hogy a per omnes versus komponálási elvet követô kantáta zárókoráljában

a kürtöket a darabot felépítô imitáció szerves részévé tehesse, Bach a kész zenei

anyag különbözô helyein plusz ütemeket toldott be, ezért a paródia terjedelme hét

ütemmel hosszabb az elôképénél. Az így még ünnepélyesebbé tett zenekari anyag

felett a korál utolsó versszaka szólal meg. Ez is arra enged következtetni, hogy

Bach a BWV 75 utolsó tételeként felhangzó korálfeldolgozásban is az utolsó vers-

szakra gondolhatott.

A 76. kantáta szerkezeti felépítése teljesen megegyezik a fentebb említett

BWV 75- ével51, fontos különbség azonban, hogy a második rész nyitósinfoniája

nem tartalmaz korált. Mindkét rész zárókorálja azonos zenei anyag, és feldolgozá-

sát tekintve is hasonló, ám a BWV 75- ben nem szereplô, új hangszer, a tromba da

tirarsi alapjaiban megváltoztatja a zenekari szövetet. Ugyanis a tolótrombita szere-
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49 Bach partitúrafogalmazványaiba soha nem írta be a korálok teljes szövegét, csupán a szoprán vagy a

basszus szólam kezdôhangjai alatt jelezte a korál adott versszakának kezdôsorát. Tekintve, hogy a

„Was Gott tut, das ist wohlgetan” kezdetû énekben minden versszak ezekkel a szavakkal kezdôdik,

perdöntô jelentôségû ez a három, Bach részérôl csupán technikai okokból beírt szó.

50 Egyházi ünnepre való rendeltetése nem ismeretes számunkra, a feltételezés Alfred Dürrtôl szárma-

zik: Dürr: Johann Sebastian Bach kantátái, 658.

51 Bôvebben lásd: Dinyés Soma: „Szöveg és zene kapcsolata Bach elsô lipcsei kantátaévfolyamának kó-

rustételeiben”. In: Bach Tanulmányok 7, szerk. Komlós Katalin, Budapest: Magyar Bach Társaság,

2000, 29–31.



pe a tétel során végig az, hogy a négyszólamú kórus belépései elôtt intonálja az

„Es woll uns Gott genädig sein” („Isten kegyelmes akar velünk lenni”) kezdetû ko-

rál egyes sorait. A fríg hangnemû korál barokk, dúr- moll harmóniavilágban törté-

nô megzenésítése érdekes modulációkat eredményez a korálsorok végén; még iz-

galmasabbá teszik ezeket a homofon anyagból itt- ott kiemelkedô szólamok. Ám

Bachból itt elôtör az újításokért rajongó zeneszerzô, ugyanis a zenekari anyag ka-

rakterét tekintve eddig mindig egységes zenei szövet most három részre szakad.

Az elsô a tolótrombita már ismert koráljátéka, a második a vonóskar szinkópákkal

teletûzdelt állandó kísérete,52 a harmadik pedig a basszus különleges figurája: há-

rom felfelé tartó tizenhatod után egy nagyobb leugró hangköz, méghozzá majd-

nem mindig szeptim (saltus duriusculus). Ez a rendkívül kifejezô retorikus figura az

elôzô, kettôsponttal végzôdô recitativo – „Drum sei dir dies Gebet demütig zuge-

schickt” („Ezért alázattal küldessék hozzád ez az ima”) – gondolati folytatása. A

basszus folytonos „fôhajtása” a küldés közben érzett alázatot, az Isten elôtt való

földre borulást fejezi ki (1. kotta a 223. oldalon).53

A BWV 24 zárókorálja is az elôzô tétel folytatásaként indul, F- dúr alaphangne-

me ellenére A- dúr akkordon. Talán éppen a folytonosság hangsúlyozása érdeké-

ben még a zenekari elôjáték is elmarad, a kórus mindjárt az „O Gott, du frommer

Gott” („Ó Isten, te kegyes Isten”) kezdetû korál elsô strófájának elsô sorát énekli.

A vonósok és az oboák szólamán kívül fennmaradt egy olyan, „Clarino” feliratú

stimm is, amely nem Bach kezétôl származik, s amelyet ebben az esetben valószí-

nûleg a Kuhnau által corno grandénak nevezett, F- hangolású barokk kürt szólaltat-

hatott meg. A zenekari közjátékok anyaga ezúttal teljesen független a koráldallam-

tól, a második korálsorban található Brunnquell szó affektusának van alárendelve,

amelynek magyar megfelelôje ugyan „kútfô”, németül azonban voltaképpen a kút

(Brunne) és a forrás (Quelle) szavak összetétele.54 Mintha valamennyi zenekari köz-

játék a forrásból lassanként elôgyöngyözô, finoman hullámzó vizet imitálná, mi-

közben a kürt orgonapontja rendkívül nyugodt szemlélôdést, Istenben való meg-

nyugvást sugároz.55

A BWV 167/5 zenekari felsô szólamának folyamatos tizenhatodmozgása, korál-

tól független melodikája, örömmel teli hármas lüktetése Kuhnau Uns ist ein Kind ge-

boren kezdetû karácsonyi kantátájának zárókoráljára emlékeztet. Még a 7. és 21. ütem

basszusátvezetései is azonos szerepet töltenek be (2–3. kotta a 224. és 225. oldalon).
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52 Zenei anyaguk teljesen azonos a trombita és a kórus alatt.

53 Hasonló képi ábrázolással találkozhatunk Bach egy 1720 körül keletkezett orgonadarabjában is, az

Orgelbüchlein részét képezô BWV 637- es korálfeldolgozásban („Durch Adams Fall ist ganz verderbt”),

ahol a pedál folytonos lefelé irányuló szûk szeptimugrásai Ádám bûnbeesését szemléltetik.

54 A második korálsor magyar szövege így hangzik: „Te, minden kegyelem kútfeje”.

55 Nem ritka Bach mûvészetében a víz zenei megjelenítése. Véleményem szerint a János- passió nyitókó-

rusa a Kidron patak hullámzásával indul; a „Christ unser Herr zum Jordan kam” kezdetû korál feldol-

gozásaiban is mindig víz csörgedezik (BWV 7/1, BWV 684); a „Schleicht, spielende Wellen” kezdetû

világi kantátában (BWV 206) pedig Szászország négy nagy folyója – a Visztula, az Elba, a Duna és a

Pleiße – allegorikus szereplôként egy- egy áriát énekel, melyben a víz sokféle zenei megfelelôjével

találkozunk.



223DINYÉS  SOMA: Johann Sebastian Bach kantátastílusának változása

1. kotta. BWV 76, No. 14. Choral, 1–8. ütem
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2. kotta. BWV 167, No. 5. Choral, 1–9. ütem



225DINYÉS  SOMA: Johann Sebastian Bach kantátastílusának változása

3. kotta. Kuhnau: „Uns ist ein Kind geboren”, No. 8. Choral, 1–14. ütem



Ha ez a zene mégis „bachosabb”, az annak köszönhetô, hogy a zenei szövet soha

nem kevesebb, mint négy szólamú; a „Nun lob, mein Seel, den Herren” („Dicsérd

lelkem az Urat”) kezdetû korál sorai nem egyesével ágyazódnak be a zenekari

anyagba, hanem a zenei folytonosság érdekében többnyire kettesével; az elvileg

homofon kórusszólamok kiírt ritmikus díszítései pedig az egyébként is mozgal-

mas zenekari szólamok mellett szinte magát a kórusanyagot is polifonná teszik.

A tétel egyebekben híján van minden elmélyültebb zenei asszociációnak. Az elôírt

tolótrombita ezúttal nem kap szólisztikus szerepet, csupán a kórusszopránt erôsíti.

A BWV 147 közismert korálfeldolgozása a kétrészes kantáta mindkét részé-

nek végén elhangzik. A „Jesu, meiner Seelen Wonne” („Jézus, lelkem gyönyöre”)

kezdetû korál 6. és 16. versszaka tartalmában szinte azonos; ez is azt sugallhatta

Bachnak, hogy a barokkos, képszerû zenei ábrázolásokról lemondva átfogó zenei

affektust adjon a tételnek. A páros lüktetésû dallamot hármas ütemûvé alakítja,

ami a korban rutinszerû fogás az öröm általános kifejezésére. Ám mindehhez az

ütemmutató nagyon tudatos megválasztása járul: a 9/8- os metrum már a közép-

kor óta az isteni tökéletesség jelképe, az úgynevezett tempus perfectum, hiszen az

ütem mindhárom ütését újabb három egységre osztja, a legközelebb kerülve az is-

teni tökéletességhez, a Szentháromsághoz. Ez az eszme különösen illik mindkét

felhasznált versszak elsô sorához, hiszen bármelyik isteni személyre való rátalálás

mennyei boldogságot eredményez: „Wohl mir, daß ich Jesum habe” („Jó nekem,

hogy Jézus velem van”), illetve „Jesus bleibet meine Freude” („Jézus marad örö-

möm”). A korálsorok egyenként épülnek be a zenekari anyagba, melynek beveze-

tô nyolc üteme alatt a felsô szólam díszített formában, de jól kivehetô körülírással

az elsô két korálsort játssza. A tolótrombita ismét a kórusszoprán erôsítésének

szerepét kapja, de a hatodik korálsorban, a C- dúr természetes felhangként is játsz-

ható hangjaival – ezáltal fényessé váló hangszínével – csodálatosan járul hozzá a

szoprán koráldallamívének kibontakoztatásához.56 Az Alfred Dürr által sugalma-

zott pasztorális alaphangulatnak57 megfelel az utolsó korálsor után felhangzó ze-

nekari orgonapont és a G- dúr alaphangnem is – bevett zenei kellékei a „Jézus mint

jó pásztor” közismert toposzának, még ha e toposzra a kantáta szövegében nincs

is utalás.

A BWV 186 is a kétrészes kantáták közé tartozik, bár legtöbb tételét Bach már

Weimarban megkomponálta. Természetesen a mindkét részt lezáró korálfeldol-

gozás egészen biztosan új kompozíció. A négyütemes zenekari bevezetô a barokk

zene egyik alapelvén, a hangszercsoportok felelgetésén alapul. Az oboák és a vo-

nóskar félütemes motívumokból álló párbeszéde, majd unisonóban való egyesíté-

se már az „Es ist das Heil uns kommen her” („Az üdvösség leszállott hozzánk”)

kezdetû korál 12. strófájának alaphangulatát elôlegezi: az Isten és ember közötti

párbeszéd az ember részérôl állandó önmegtagadást igényel. Ez a viaskodás jel-

lemzi a szopránban énekelt koráldallamhoz képest mindig késleltetett és értékei-
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56 Megjegyzendô, hogy éppen erre a korálsorra esik a legfontosabb szövegrész is: „und sich mir zu eigen

gibet” („és [Jézus] átadja magát nekem”).

57 Dürr: Johann Sebastian Bach kantátái, 568.



ben felére diminuált alsó három kórusszólam belépéseit is, ráadásul a megszokott,

ritmikus díszítésekkel átszôtt homofon szerkesztés helyett – az elsô korálsort

kivéve – polifon szövetet hallunk, egymást kéthangonként imitáló szólamokkal.

A korálfeldolgozás viharosságát fokozza, hogy a zenekari anyag vonósállásaiban

állandóan visszatérô, egy nyolcadszünetet követôen felhangzó, lefelé tartó tizen-

hatod- futam (akár hármashangzat- mixtúrában is) a grauen (iszonyodni) szó affek-

tusát jeleníti meg. Így felettébb drámai zenei szövet születik, mind a zenekar ko-

ráltól független zenei anyagának, mind pedig a kórus szuggesztív imitációinak kö-

szönhetôen. Bach ezekkel az effektusokkal teljesen feledtetni tudja a közvetlen,

képszerû zenei ábrázolás hiányát.

A BWV 136- tal a kétrészes kantáták sora megszakad: az évfolyamban ezután

már csak elvétve találunk olyan vasárnapot, amikor két kantáta vagy kétrészes

kantáta hangzott volna el.58 Érdekes, hogy ezzel egyidejûleg a kantátákat lezáró

lipcsei korálfeldolgozás- típus állandó használata is megszûnik. Az évfolyam

kezdetétôl fogva, a BWV 21 és 185 kivételével59 minden kantáta ezzel a típussal

végzôdött. A BWV 136 zárókorálja Bach weimari korszakára jellemzô stílusban

íródott: az egyszerû, négyszólamú korálfeldolgozáshoz obligát elsôhegedûszólam

társul. A zeneszerzô talán úgy érezhette, hogy korábbi periódusának feldolgozási

stílusa jobban illik a Weimarban született zenei anyaghoz.

Az egyrészes, újonnan komponált kantáták sorát a BWV 105 nyitja meg, cso-

dálatosan átgondolt szerkezettel, egységes mondanivalóval, ám korántsem annyi-

ra ünnepélyes stílusban és terjedelemben, mint az elsô másfél hónap kantátáiban.

A „Jesu, der du meine Seele” („Jézus, ki a lelkemet”) kezdetû koráldallam 11. vers-

szaka a mû záróaktusaként egészen különleges kíséretet kap. Az okot természete-

sen a szövegben kell keresnünk, s az elsô korálsor meg is adja a választ: „Nun, ich

weiß, du wirst mir stillen / mein Gewissen, das mich plagt” („Most már tudom,

hogy el fogod csendesíteni kínzó lelkiismeretemet”). A fúvósok (tolótrombita, két

oboa) ezúttal valószínûleg a kórust erôsítették, mert Bach a zenekari anyagban

annyira jellegzetes, csak vonós hangszerekre írt effektust alkalmaz, hogy ez a fajta

vonóskíséret fúvósok által kettôzve elképzelhetetlen lenne.60 Elôjáték nincsen, a

zenekar mindjárt a kórussal együtt, a kantátában több helyen is alkalmazott vonó-

vibratóval indítja a tételt, ám nem nyolcadokkal, hanem a rendkívüli izgatottság

hatását keltô tizenhatodokkal. Az effektus a mû elsô áriájában a rossz lelkiismeret

félelemtôl való remegését fejezi ki, és a korál fentebb idézett elsô két sora is

ugyanezt a jelentést hordozza. A zenekari közjátékok rendkívül rövidek; a szinte

minden esetben másképpen ritmizált három akkordot voltaképpen nem is lehet
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58 Ilyen kivétel a BWV 179 és 199 (Szentháromság utáni 11. vasárnap); a BWV 70 (Szentháromság utá-

ni 26. vasárnap); BWV 181 és 18 (Hatvanadvasárnap); BWV 22 és 23 (Ötvenedvasárnap), valamint

BWV 31 és 4 (Húsvétvasárnap). Közülük csupán a BWV 179 új kompozíció.

59 Mindkettô korábbi kompozíciók felújítása.

60 Az eredeti szólamanyag sajnos elveszett, Bach pedig a partitúrafogalmazványba nem mindenütt írta

be a pontos hangszerelést, hiszen a kottamásolók a személyes felügyelete alatt írták ki a szólamokat.

Így nem mindenütt teljesen világos, hogy a partitúra melyik sora melyik hangszer szólama.



közjátéknak nevezni, talán inkább csak a korálsor lecsengése. Ám a tizenhatod-

vonóvibratós kíséret a 3–4. korálsor alatt triolásra vált, majd az 5–6.- ban nyolca-

dosra, a 7–8.- ban nyújtott triolásra, míg az utójátékban negyed és fél értékek ké-

szítik elô az egészkottaértékû záróhangot. A ritmusértékek folyamatos lassulása

nyilvánvalóan a hitben megnyugvó lelkiismeretet jeleníti meg. Bach ismét fantasz-

tikus ötlettôl vezérelve egyetlen affektusnak, illetve szónak (stillen – lecsendesíte-

ni) rendeli alá a korálfeldolgozás egészét, így a zene tulajdonképpen folytonos kép-

szerû ábrázolás is egyben.

A következô vasárnap felcsendülô BWV 46 is kivételes remekmû, a zárókorál

megértéséhez azonban a kantáta elejétôl kezdve végig kell követnünk a zenei figu-

rákat. A nyitótétel az O vos omnes, qui transitis per viam („Ti mindannyian, akik erre

jártok”) jól ismert latin responzóriumszöveg német feldolgozása. A fájdalom ki-

fejezésére Bach rendkívül drámai akkordokat, ritmusokat és formákat használ.61

A második tétel szokatlanul gazdagon hangszerelt recitativo accompagnato,

amelyben a vonósokon kívül már a nyitótételben is fontos szerepet vállaló két

blockflöte kapja a legfontosabb zenei affektus megjelenítésének feladatát. A szö-

veg a lerombolt Jeruzsálemet siratja, egykori lakóit hibáztatva azért, hogy nem fi-

gyeltek Jézus könnyeire, így most a „felindulás tengerhullámai”62 el fogják pusztí-

tani a bûnösöket. A meghökkentô akkordfordulatokban nem szûkölködô tétel talán

legérdekesebb zenei fogása az, hogy Bach a három helyen is szóba kerülô vízmotí-

vumot a két blockflöte állandóan jelen lévô félütemes kis figuráival jeleníti meg.

Az elsô pillanatban még a „könnyek edényé”- nek („Bäche Tränen”) hisszük, ké-

sôbb a „Jesu Tränen” („Jézus könnyei”) megfelelôje, míg végül, fokozásként, a

„felindulás tengerhullámai”- nak („des Eifers Wasserwogen”) asszociációjaként

funkcionál.63 A tételt basszusária követi, amely rendkívül képszerû viharábrázolá-

sával egyedülálló Bach mûvészetében. A tolótrombita ijesztôen nehéz tizenhatod-

futamai, az állandóan visszatérô vonóstremolók és a kromatikus basszusmenetek

drasztikusan ábrázolják a vihart, amelyet Isten a bûnösökre fog zúdítani. A máso-

dik ária kontrasztot képez az elsôvel, különleges hangszerelését a szöveg sorainak

köszönheti: „er sammlet sie als seine Schafe, als seine Küchlein liebreich ein”

(„[Jézus] kedvesen összegyûjti ôket [a hívôket] mint bárányait, mint kiscsibéit”).

A basso continuót is nélkülözô tétel zenéje a tisztán fúvósok adta pasztorális

hangvétel mellett egyértelmûen a legnaturálisabb szövegábrázolásra törekszik: a

basszushangszereket az oboa da cacciák unisonója helyettesíti, hogy a baromfiud-

var ábrázolása érdekében együtt csipoghassanak a két blockflötével. Számunkra

talán nevetségesnek és közönségesnek tûnhet egy ilyen hétköznapi részlet egy

egyházi kantátában, a kor emberének mindennapjaihoz azonban hozzátartozott,

és Bach célja mindig is az volt, hogy a zene által a lehetô legjobban megértesse a
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61 Bôvebben lásd: Dinyés: Szöveg és zene kapcsolata…, 34–35.

62 Dürr: Johann Sebastian Bach kantátái, 407.

63 Ezekben a kantátákban alakul ki az a fantasztikusan drámai recitativo accompagnato típus, amely

majd a Máté- passió megfelelô helyein páratlan hatással fogja kommentálni az eseményeket.



mû mondanivalóját. Mindezek ismeretében érthetjük csak meg a zárókorál sorai

között felhangzó blockflötefigurák jelentését. Elôjáték itt sincs, a korálsorok közti

„lecsengést” csak a két blockflöte játssza, egymást újra és újra keresztezô tizenha-

todfutamokkal, melyek kettôs kötéssel játszandók. Az egészen különleges effek-

tusra az „O großer Gott von Macht” („Ó, hatalom nagy Istene”) kezdetû korál ki-

lencedik versszakának 5–6. korálsora adja meg a választ: „so sieh doch an die

Wunden sein / sein Marter, Angst und schwere Pein” („nézz tehát [Jézus] sebeire,

szenvedésére, szomorúságára és nehéz kínjaira”). A kantáta drámai és naturalisz-

tikus zenei ábrázolásai után nem gondolhatunk tehát másra, mint hogy a víz ábrá-

zolására is emlékeztetô, kettôskötéses, mintegy forrásból felbuggyanó blockflöte-

figurációk a Jézus sebeibôl kiáramló vért jelenítik meg.64 A fríg alaphangnemû ko-

rál kéréssel zárul: „uns nicht nach Sünden lohne” („ne bûneink szerint jutalmazz

minket”), és részben a modális dallamok dúr- moll rendszerû harmonizálási ne-

hézségei miatt, részben a drámaibb szövegkifejezés érdekében a tétel vége az ötö-

dik fokon nyitva marad, mintha az isteni választ a kérésünk meghallgatásától vár-

nánk. Bach mindezt azzal teszi még kifejezôbbé, hogy a kórus záróhangját kétüte-

messé nyújtja, így a blockflöték a tartott hang felett még egyszer eljátszhatják

„Jézus vére” motívumukat, mintegy az alapkérést nyomatékosítva; mintha azt

mondanák: irgalmazz, hiszen fiad vére által váltottál meg minket!

Az évfolyam következô négy kantátájában a korál vagy csupán elhanyagolható

szerepet játszik, s így csak egyszerû, négyszólamú zárókorál formájában jelenik

meg,65 vagy az elsô tétel annyira mûvészi korálfeldolgozást tartalmaz, hogy a kan-

táta végén már nincs szükség újabb, díszesen kidolgozott korálra.66

Ismét lipcsei korálfeldolgozással zárul a BWV 138. Klasszikus értelemben a

korálkantáták csoportjába tartozik, hiszen az igen szövevényes és sok recitativóval

tagolt nyitótétel ugyanazt a korált tartalmazza, amelyet a zárótétel is; a köztes ária

és recitativo ezzel szemben nem kapcsolódik a „Warum betrübst du dich, mein

Herz” („Miért szomorkodsz én szívem?”) kezdetû ének szövegéhez. Az elsô tétel

kételyekben vergôdô hangulatát a zárótétel sem oldja fel igazán, a zenére a korál

harmadik versszakának depresszióba hajló utolsó mondata nyomja rá bélyegét:

„auf Erden weiß ich keinen Trost” („a földön nem ismerek vigaszt”). A koráltól

független zenekari anyag a BWV 186- hoz hasonlóan az oboák és a vonóskar felel-

getésére épül, csakhogy most a hegedûk heves harminckettedfutamokkal válaszol-

nak az oboák kérdô jellegû motívumaira (4. kotta a 230. oldalon). A tétel h- moll

alaphangneme, a zenekari közjátékok és a kórus anyaga alatt is folyamatosan hall-

ható hegedûfutamok, valamint a kórus záróakkordjával disszonáló zenekari ak-

kord mindvégig fenntartja a tétel önmarcangoló, Istennel viaskodó alapkarakteré-

nek feszültségét.
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64 Talán érdemes megjegyezni, hogy a víz itt is jelen van, hiszen Jézus halálának beálltáról a mellkasából

kiáramló vér és víz révén gyôzôdtek meg.

65 BWV 179, 69a

66 BWV 77, 25



A további vasárnapok kantátáiban Bach valószínûleg tudatosan váltogatta mû-

vei karakterét. Egyes mûvekben az egyszerû zárókorálon kívül nincs szerepe sem-

miféle koráldallamnak,67 másutt viszont a nyitótétel briliáns feldolgozásaival kez-

dôdôen több koráldallam is elôfordul.68

Az elsô évfolyam lipcsei korálfeldolgozás- típussal záruló kantátáinak sorát a

BWV 109 zárja, a Szentháromság ünnepe utáni 21. vasárnapon. Ez azért meglepô,

mert az évfolyamnak még nagyjából a kétharmada hátra van, összesen 42 kantáta.
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4. kotta. BWV 138, No. 7. Choral, 1–7. ütem

67 BWV 148, 162

68 BWV 95, 48



Tekintve, hogy a lipcsei idôszak elsô 20 vasárnapján69 tíz alkalommal hallhattak

a hívôk e hatodik típusba tartozó korálfeldolgozásokat, a számadatok mintha

a mûfajtól való drasztikus elfordulást jeleznének. Ez az utolsó darab is kételyek

közt vergôdô lelkiállapotot tükröz, hangulatában leginkább az elôzô kantátához,

a BWV 138- hoz hasonlít. A zárókorál elôtt az egész kantáta mintegy a Félelem

(„die Furcht”) és a Remény („die Hoffnung”) allegorikus párbeszédére épül.70

Ez mindjárt az elsô recitativóban nyilvánvaló, melynek szövege – bár egyetlen szó-

lista énekli – párbeszédes formában íródott. A rákövetkezô tenorária a kétség-

beesés szózata, míg a második, altária a reményé. Ezt a kettôsséget folytatja a

zárókorál is, melynek karakterét Bach valószínûleg a „Durch Adams Fall” („Ádám

bûnbeesése által”) kezdetû korál hetedik versszakának 4–6. sorára alapozza: „Ob

ihm gleich geht zuhanden / viel Unfalls hie, hab ich doch nie / den Menschen

sehen fallen” („Bármilyen sok szerencsétlenség történjék is vele, soha nem láttam

még olyan embert elbukni”). A zenekar 11 ütemes elôjátékában és hosszú, akár

hat- nyolcütemes közjátékaiban megszólaló, koráltól független anyaghoz a kórus

sem egyszerû homofon anyaggal csatlakozik, hanem a belsô szólamok késlelte-

tett, a koráldallamhoz képest diminuált értékû belépésekkel fokozzák a mû fe-

szültségét. Az a- dór dallamot Bach d- mollban zenésíti meg, így az ének a hang-

nem V. fokán zárul. A záróhangot Bach érdekes módon a zenekari utójátékban is

megtartja, érdekes, nyugtalanságot keltô „bitonalitást” idézve elô a mû kezdô d-

mollja és a záró A- dúr akkord között.71

A második kantátaévfolyamban már csak elvétve találunk néhányat az elsô lip-

csei kantáták oly népszerû korálfeldolgozás- típusából. Közülük az elsô a BWV 107

zárókorálja. A korálkantáta különlegessége, hogy a szöveg – a többi, vele egy idô-

ben keletkezett korálkantátával ellentétben – nem tartalmaz szabad költeménye-

ket, hanem mindvégig megtartja a korál eredeti szövegét, ezért per omnes versus

kompozíciónak kellene tekintenünk, ha a közbülsô recitativók és áriák nem lenné-

nek a koráldallamtól zeneileg függetlenek. A „Was willst du dich betrüben” („Mi-

ért akarsz szomorkodni?”) kezdetû ének hetedik versszakára épülô feldolgozás a

szöveg tartalmából adódóan nem nyújt sok barokkosan képszerût. A korabeli

záróstrófák többségéhez hasonlóan ez is a kis doxológia szabad átköltése, így csu-

pán általánosan örömteli, dicsérô karaktert kaphat. Ennek érdekében a korál ere-

deti 4/4 ütemmutatóját Bach 6/8- ra változtatja és a tételt sicilianolüktetésûvé for-

málja.72 A nyolcütemes zenekari bevezetô után homofon szövettel, két- három

korálsort összefogva hangzik fel a teljes ének.

231DINYÉS  SOMA: Johann Sebastian Bach kantátastílusának változása

69 Azért csak 20 és nem 21, mert a Szentháromság ünnepe utáni 18. vasárnapon, számunkra ismeretlen

okból, valószínûleg nem volt kantátaelôadás (vagy legalábbis semmiféle bizonyíték nincs rá, hogy

lett volna).

70 Hasonló felépítéssel találkozunk a BWV 60- ban és 134- ben is.

71 Ez utóbbi semmiképpen sem tekinthetô félzárlatnak, mivel a mû utolsó három üteme egyértelmûen

a- moll hangnemû, tehát az A- dúr csak pikárdiai terces záróakkordként jöhet szóba.

72 Dürr: Johann Sebastian Bach kantátái, 384.



A BWV 129 is olyan kantáta, melyben a per omnes versus elv érvényesül, de is-

mét csak a szövegben, a zenében nem. Ezt a darabot Bach pár évvel a korálkantáta-

ciklus után írta meg, és utólag illesztette bele az évfolyamba. A „Gelobet sei der

Herr” („Dicsérjük az Urat”) kezdetû ének (melyet az „O Gott, du frommer Gott”

[„Ó Isten, te kegyes Isten”] dallamára énekeltek) utolsó versszaka kapja az összes

lipcsei típusú korálfeldolgozás közül a legnagyobb hangszerapparátust: három

trombita, timpani, harántfuvola, két oboa, vonóskar. A nagy apparátus és a trom-

biták vezetô szerepe rendkívüli, ünnepi hangzást kölcsönöz a tételnek, mind a hat-

ütemes elôjátékban, mind pedig a közjátékokban. A zenekar anyaga teljesen füg-

getlen a koráldallamtól, amelyet a kórus a legegyszerûbb homofon szövettel, a ze-

nekari anyagba ágyazva, kétsoronként szólaltat meg. Ez a tétel a prototípusa a

körülbelül tíz év múlva megszületô Karácsonyi oratórium egyes kantátáit lezáró korál-

feldolgozásoknak (BWV 248/I, II és VI) és a Mennybemeneteli oratórium (BWV 11)

díszes zárókoráljának.73

A BWV 100- zal már fentebb foglalkoztam, a második évfolyamból csak a BWV

192 maradt hátra. Ez is egy késôbb, 1729 körül született kantáta, melynek egyhá-

zi rendeltetése hasonlóképpen ismeretlen. A „Nun danket alle Gott” („Adjunk há-

lát mind Istennek”) kezdetû éneknek mindössze három versszaka van, ezért a per

omnes versus technikát követô mû is csupán három tételbôl áll. A két kórustétel,

melyben a korál teljes egészében elhangzik,51 egy szoprán- basszus duettet kere-

tez, melynek vokális tematikája egyértelmûen a korál elsô két sorából származtat-

ható, tehát ez a mû zeneileg is a per omnes versus kategóriába sorolható. Utolsó té-

tele a lipcsei korálfeldolgozás- típus legterjedelmesebb képviselôje, ami részben

annak köszönhetô, hogy már az ének is hosszú (nyolcsoros), másrészt annak,

hogy a zenekari elôjáték nem kevesebb, mint nyolc ütem. A 12/8- os metrum ál-

landó hullámzó lüktetése rendkívül könnyeddé, franciásan elegánssá teszi a zenei

anyagot. Mintha csak egy zenekari szvit záró, gigue tételét hallanánk.75 A tétel a

lipcsei korálfeldolgozás- típus minden eddigi darabjától eltér annyiban, hogy a ko-

ráldallamot éneklô szoprán mellett a többi kórusszólam átveszi a zenekar temati-

káját. Érdekes hatást eredményez, hogy a zenei anyag mintha állandó lenne, csak

éppen egyszer a zenekarban, máskor a kórusban hangzik fel, ritkábban pedig

mindkettôben egyidejûleg.

Elérkeztünk a harmadik kantátaévfolyam egyetlen érintett darabjához, a BWV

79 korálfeldolgozásához, mely több szempontból is elkülönül a többitôl. Elôször

is annyiban, hogy nem zárótétel, hanem a mû harmadik tétele,76 és a két kürt ze-

nei anyaga megegyezik az elsô tételben már hallott motívumokkal. Az elsô tétel

szövegébôl adódóan77 a pajzs szó közvetlen asszociációjával a harc zenei affektu-
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73 Uott, 331.

74 Az elsô tételben kórusos cantusfirmus- feldolgozás formájában.

75 Még motivikusan is egyezéseket mutat a 3., D- dúr zenekari szvit (BWV 1068) utolsó, gigue tételével.

76 Dürr felveti annak a lehetôségét, hogy a kantáta esetleg kétrészes lehetett, s e tétel lett volna az elsô rész

lezárása, még ha a partitúrában nincs is erre utalás. Lásd Dürr: Johann Sebastian Bach kantátái, 597.

77 „Gott der Herr ist Sonn und Schild”, azaz „Az Úristen mindenünk és pajzsunk”.



sát Bach a két kürt szerepeltetésével78 és a kettôsfúga- szerkezetû tétel második té-

májának fürge tizenhatodmozgásaival ábrázolja. Ezt az affektust a harmadik tétel

kürtszólamai is átveszik, annak ellenére, hogy a „Nun danket alle Gott” korál itt

szereplô elsô versszaka nem indokolja ezt. A többi hangszer a rendkívül egyszerû,

teljesen homofon kórus- anyag szólamait erôsíti. E korálfeldolgozást valamennyi

említett sajátossága megkülönbözteti a fentebb bemutatott tételek mindegyiké-

tôl. Inkább az elsô csoport „Heiligenschein”- típusához hasonlít, amelybe viszont

hosszú közjátékai miatt nem illik. A BWV 129- hez hasonlóan ez a tétel is már leg-

inkább a BWV 248/I, II, IV és VI zárókoráljaira emlékeztet.

III. A lipcsei koráltradíció kialakulása Bach elôtt

Vessünk most egy pillantást e korálfeldolgozás- típus 17. századi lipcsei fejlôdésé-

re. A zeneszerzôk sorát Sebastian Knüpfer nyitja, aki a harmincéves háború után a

semmibôl kezdte újjáépíteni Lipcse zenei életét, és vetette meg egy új egyházzenei

hagyomány alapját. A német területen mindenütt elterjedt motettikus és elôimitá-

ciós technikán kívül mûveiben megtaláljuk azt az újszerû feldolgozásmódot is,

melyben a zenekari kísérôszólamok közül a két felsô – általában az elsô és máso-

dik hegedû – apró értékekben írja körül a négy- vagy ötszólamú letétben megkom-

ponált koráldallamot, és egy- egy helyen akár röviden le is kerekítheti. Megfigyel-

hetô ez a technika például Knüpfer „Wenn mein Stündlein vorhanden ist” („Ami-

kor órám lejár”) kezdetû kantátájának zárókórusában (5. kotta a 234. oldalon).

Szintén aktívan mûvelte ezt a feldolgozástípust Johann Rosenmüller, akinek

tekintélye számûzetéséig zenei szempontból szinte Knüpferével egyenrangú volt

Lipcsében, akár Knüpfer utóda is lehetett volna.

Johann Schelle, aki Tamás- templombeli kántorelôdjének zeneszerzés- növen-

déke volt, elsô kézbôl vehette át Knüpfer kompozíciós technikáit. Gyarapította

is mûvészetében a tanárától elsajátított korálfeldolgozás- módokat,79 az újfajta, a

korált körülíró stílus pedig komoly fejlôdésen ment keresztül kezei alatt. E típus

egyik továbbfejlesztett változatával „Christus, der ist mein Leben” (Krisztus, ô

az én életem) kezdetû kantátájában találkozunk, több helyütt is; a másikkal pe-

dig „Vom Himmel kam der Engel Schar” (Az égbôl jött az angyalsereg) kezdetû

kantátájának kezdetén. Az egyszerû, négy szólamban megharmonizált koráldal-

lam mindkét mûben zenekari körülírással szólal meg. Az elsôben a kórus a négy

hegedû szinte tizenhatodonként egymást keresztezô, égi áldásként harmatozó

figurájára énekli rá a korált, mindenféle soronkénti megszakítás nélkül (6. kotta

a 235. oldalon). Ez hasonlít legjobban a knüpferi feldolgozás alaptípusára, de ki-

fejezésben, hangszerelésében messze túlmutat rajta. A másik példában a zene-

kar az „angyali szárnycsattogás”- motívummal indít, a koráldallam belépése

elôtt másfél ütem hosszúságban (7. kotta a 236. oldalon). A korálsorok között is
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78 Akárcsak a BWV 40 nyitótételében.

79 Bachhoz hasonlóan nála is hat típust lehet elkülöníteni.
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5. kotta: Knüpfer: „Wenn mein Stündlein vorhanden ist”, zárókórus, 165–174. ütem



másfél ütemes közjátékokat hallunk, míg végül négyütemes utójátékkal zárul a

tétel.80 A hangszerelés sokrétûsége, a zenekar szerepének megnövelése mind-

mind Schelle találmánya, a knüpferi típus jócskán továbbfejlesztett változata.
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80 Schelle életmûvének feldolgozatlansága és ránk hagyományozott mûveinek csekély száma miatt be

kell érnünk e korálfeldolgozás- típus egy- egy példájával, és csupán feltételezhetjük, hogy az elveszett

vagy csak kéziratban hozzáférhetô mûvei között ugyancsak találnánk hasonló tételeket. Így sajnos

nem tudunk olyasfajta összehasonlításokat tenni azonos korálfeldolgozást tartalmazó tételek között,

mint Bach mûvei esetében.

6. kotta: Schelle: „Christus, der ist mein Leben”, 163–165. ütem



Érdekes módon pontosan ez az a tételtípus, melyet Kuhnau is kedvelt, és

Schelle mûvészetébôl a leginkább felhasznált. Olyannyira, hogy a 18. század korál-

tól elforduló zenei divatjában, Kuhnau egyházzenéjében ez a korálfeldolgozás- tí-

pus szinte az összes többit kiszorította. Nála tulajdonképpen már csak az elôimi-

tációs korálfeldolgozás- típus megújított variánsa, valamint a zenekari körülírással

párosított típus található meg.81 Az elôbbi típusban részben hangszerek veszik át

a kórusszólamok szerepét, ezzel modernebb színt adva a feldolgozásnak; más te-

kintetben viszont szinte változatlanul követi Schelle módszerét. A zenekari körül-

írással párosított feldolgozás jellegzetes vonása Kuhnau mûvészetének; ezt a tétel-

típust átformálja saját, a divatot követô ízlése szerint és beolvasztja gáláns stílus-

ra törekvô szerzeményeibe.
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81 Például „Wie schön leuchtet der Morgenstern” kezdetû kantátájának nyitótételében.

7. kotta: Schelle: „Vom Himmel kam der Engel Schar”, nyitótétel, 1–3. ütem



Láthatjuk tehát, hogy a Knüpfer által kitalált, Schelle és Kuhnau személyisé-

gén átszûrt és továbbfejlesztett korálfeldolgozás- típus mennyire lipcsei speciali-

tássá vált. Olyannyira, hogy az egy kívülálló számára nem maradhatott észrevét-

len. Bach, aki saját családja kompozícióiban is különös figyelemmel foglalkozott a

korábbi idôk korálfeldolgozási stílusaival,82 és mûvészetére mindig is jellemzô

volt az elmúlt korok hagyományainak beépítése, azzal a szándékkal érkezhetett

Lipcsébe, hogy munkássága a lehetô legszervesebb részévé válhasson az ottani, ál-

tala is nagyra becsült koráltradíciónak.

IV. A lipcsei korálfeldolgozás- típus fejlôdése Bachnál

Nem csodálkozhatunk tehát azon, hogy Bach az elsô pillanattól kezdve a nagy ko-

rálszerzô elôdök méltó utódaként komponált a lipcsei közönség számára. Azzal a

két kantátájával, amelyet Lipcsében elsôként elôadott, s amelyet 1723. februári

kántorpróbájára komponált, azonnal bekapcsolódott a helyi hagyományba. Na-

gyon tanulságos megvizsgálni a két vizsgadarab egymástól eltérô zenei stílusát.

Bár Bach mindkettô szövegét Lipcsébôl kapta, a jelek szerint mégis tudatosan arra

törekedett, hogy eltérô zenei ízlés jegyében zenésítse meg ôket. A BWV 23 zenéje

képviseli azt a stílust, amely akkoriban egyébként is jellemzô volt Bachra: harma-

dik tétele kifejezetten a kötheni gratulációs kantáták hangulatát idézi. Ráadásul a

negyedik tételt, a fentebb elemzett korálfeldolgozást a zeneszerzô maga illesztette

hozzá a darabhoz, a librettó eredetileg csak háromtételes volt. Ennek talán az lehe-

tett az oka, hogy szerette volna a korálfeldolgozások terén is megmutatni mûvé-

szetét. A BWV 22- vel ezzel szemben inkább a lipcsei ízléshez kívánt alkalmazkod-

ni. A mû felépítése, kórusai, áriái mind azt az egyházzenei stílust képviselik, ame-

lyet Kuhnau honosított meg és ápolt Lipcsében.

Életrajzi adatok alapján feltételezhetjük, hogy Bach többféle úton- módon is

kaphatott híreket Lipcse zeneéletérôl, bár ezek nagy részérôl valószínûleg nincs tu-

domásunk, hiszen a 60 kilométerre fekvô Köthen nem számított távolinak már ab-

ban az idôben sem. Elôször 1717- ben járt Lipcsében, hogy átvizsgálja a Pál- temp-

lom orgonáját. Ez a tény azért is fontos számunkra, mert a késôbbi polgármester,

Gottfried Lange hallotta ôt ekkor orgonálni, és leszögezte, hogy „Bach remekel a

billentyûkön”.83 Utazása alkalmával bizonyára meglátogatta Kuhnaut, akivel felte-

hetôen az 1716- os hallei orgonaszemlén ismerkedett meg, amikor hármasban,

Christian Friedrich Rolle társaságában átvizsgálták a Miasszonyunk- templom új

orgonáját.84 E baráti látogatás alkalmával kantáta- elôadásokat is hallhatott; megis-

merkedhetett a Tamás- templom elôadói apparátusának minôségével, lehetôségei-

vel. Akár már elôzetesen betekintést nyerhetett a Tamás- templom kottatárába is,
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82 Lásd az Alt- Bachisches Archiv mûveit.

83 Fremdschriftliche und gedruckte Dokumente zur Lebensgeschichte Johann Sebastian Bachs, 1685–1750. Hrsg.

von Werner Neumann–Hans- Joachim Schultze, Kassel: Bärenreiter, 1969 /Bach- Dokumente, Bd. 2./,

129. Idézi: Christoph Wolff: Johann Sebastian Bach…, 259.

84 Wolff: Johann Sebastian Bach…, 166.



de ami a legvalószínûbb, hogy Kuhnau több, Schelléhez képest modern felfogású

darabját is áttanulmányozhatta. A másik fontos közvetítô maga Georg Philipp

Telemann lehetett, aki 1701–1704 között Lipcsében élt, tehát jól ismerte az otta-

ni viszonyokat, és már 1722. augusztusában megválasztották a Tamás- templom

karnagyává. Több hónapos habozás után azonban mégis a jobban jövedelmezô

hamburgi állást részesítette elônyben. Állásügyeinek intézése közben többször

is átutazhatott Köthenen, hogy keresztfiát, Carl Philipp Emmanuel Bachot meg-

látogassa. Ily módon Bach elsô kézbôl szerezhetett információkat a Tamás- temp-

lom karnagyi állásával kapcsolatos eseményekrôl.85

A 75. kantáta, mely Bach lipcsei beiktatása után, 1723. május 30- án elsôként

hangzott el, sok tekintetben híven követi Kuhnau újszerû stílusát. Az áriák dacapo-

formája és terjedelme,86 a recitativók fokozott jelenléte,87 a szabad költemények

elônyben részesítése és a korálfeldolgozás típusai mind Bach kántorelôdjének stí-

lusában gyökerezô, új kantátastílusának jellemzôi. A terjedelmes nyitókórus ezzel

szemben Bach egészen új találmánya, mind formálás, mind pedig hangszerelés és

zenei affektustartalom szempontjából. Ha a zeneszerzô e mûvét követôen örökre

abbahagyta volna a kantáták komponálását, valószínûleg nem tartották volna

többnek, mint Kuhnau hû követôjének és a 18. század egyházzenei irányzataiba

szervesen illeszkedô komponistának. A következô kantáták esetében már csak a

korálfeldolgozások vizsgálata is megmutatja, hogy Bach miként talált magára foko-

zatosan az új zenei környezetben, hogyan komponált egyre több és több átvitt ze-

nei utalást mûveibe, amelyek révén egészen a Schelle által elért mélységekig – sôt

tovább – jutott. Így olvadt eggyé két kántorelôdjének mûvészete az övében: Kuhnau

zenei stílusába beépítette Schelle korálalapú, mély gondolatvilágát.

Ennek elsô lépcsôje a BWV 76 korálfeldolgozása, amelyben Bach – a kuhnaui

alapmodelltôl eltávolodva – már legalább három síkra helyezi a zenei történések

fonalát, ami természetesen a zenei kifejezéstartalmat is megfelelô mértékben nö-

veli. Érdekes módon ez egyben a tolótrombita alkalmazásának legkorábbi példája

is,88 ami a bachi kantáták hangszerelésének történetében szintén igen fontos for-

dulópont. A BWV 24 zárókorálja is rendkívüli kifejezôerôt nyer, részben a zeneka-

ri anyag beszédességébôl eredôen, részben a kuhnaui feldolgozásmód Bach által

továbbfejlesztett új változatának köszönhetôen. Ez a típus elsô olyan képviselôje,

amelynek nincs elôjátéka, hanem csak az elsô közjátékban ismerjük meg a zene-

kar önálló anyagát. A zárótétel így sokkal szervesebben tud csatlakozni a kantáta

megelôzô tételeihez, ami jelentôsen hozzájárul a gondolati mondanivaló egységéhez.

A BWV 167 visszalépést jelent a lipcsei korálfeldolgozás történetében: a zenei

kifejezés terén nem nyújt többet Kuhnau feldolgozásainál. Részben talán amiatt
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85 Uott, 258.

86 Korai kantátáiban Bach ennél többnyire rövidebb áriákat komponált.

87 Bach korai kantátáiban sokszor egyáltalán nincs recitativo.

88 Bár a forrásokban a corno da tirarsi, tromba da tirarsi, clarino és tromba megnevezés egyaránt szerepel,

valószínûleg mindegyik ugyanazt a hangszert jelöli (de legalábbis biztosan ugyanazt a játékost: Gott-

fried Reichét).



is, mert a kantáta központi tétele mind zenei, mind gondolati síkon a szoprán- alt

kettôs. A visszafogott zenei eszközhasználattal Bach talán a két saroktételrôl akar-

ta a lehetô legjobban elterelni a figyelmet (a nyitótétel kivételesen nem kórusté-

tel, hanem ária). A 147. kantáta közismert feldolgozása a míves zenekari anyag

koráldallamból származtatott felsô szólamának és Bach nagyon finoman alkalma-

zott zenei hangulatteremtô eszközeinek köszönheti különleges voltát. A BWV

186 zárótételével indul az a folyamat, amelynek során Bach a típust zenei kifejezés

tekintetében a csúcsára juttatta: a zenekari anyagot erôsen differenciálta, hang-

szercsoportok felelgetése vált meghatározóvá, és a homofon kórusszövetet is kife-

jezôbbé, polifonná tette. Ennek továbbfejlesztett verziója a BWV 138 és 109 záró-

korálja, még nagyobb drámai erôvel. A 138. kantátában a harminckettedfutamok-

kal és a drámai harmonizálással érte el célját, a BWV 109- ben pedig kibôvített

arányokkal tette monumentálissá, felfokozott érzelmi állapotúvá a viharos tételt.

A két „Probestück”- kel kezdôdô korálfeldolgozási forma az elsô kantátaévfo-

lyam közepére érte el tetôpontját Bach keze alatt. A késôbbi kantátákban szereplô

hasonló tételek mintegy összegzik az eddigieket és terjedelmükben megnövekedve

méltó emléket állítanak elôképeiknek. A BWV 129- ben az elôadói apparátus, a BWV

192- ben pedig a terjedelem éri el végsô határait, és Bach a BWV 107- hez hasonlóan,

teljesen új zenei hatásként egy- egy divatos táncformával ötvözi a zenekari anyagot.

Kifejezôerôben ugyan nem állíthatók a BWV 109 vagy 138 mellé, ám jól tükrözik a

barokk kor kontrasztokkal, drámaisággal teli mûvészi ideáljának hanyatlását, és már

az új, túlzottan udvarias, formaságokkal teljes kor elôhírnökei.89 Mégis figyelemre

méltóvá teszi ôket, hogy e típus minden zenei aspektusból tökélyre fejlesztett mûre-

mekei. Pontosan ki vannak mérve a közjátékok arányai, a korálsor- modulációk irá-

nyai, és egyfajta korlezáró pompát sugároznak a hallgató felé.

Csupán mellékágát képezi ennek az iránynak a BWV 105 és 46 korálfeldolgo-

zása, amelyben a közjátékokban elôforduló zenei anyag sokkal inkább Schelle korát

és gondolkodásmódját idézi. Jellemzô, hogy egyikben sincs elôjáték, a közjátékok

rendkívül rövidek, megértésükhöz pedig nagyon komoly lelki és zenei elmélyülés-

re van szükség. Hangszerelésükben is inkább a reneszánsz consorthagyományok

ôrzôi, így méltán állíthatók Schelle bármelyik komoly asszociációt követelô

korálfeldolgozása mellé. A BWV 79 leginkább a 105. és 46. kantáta rokona, de tel-

jesen egyéni motivikája és a nyitókórusból maradt zenei affektusa ezektôl is elkü-

löníti; mindazonáltal a consort- és koráltradíció megôrzésének bástyája.

V. A lipcsei korálfeldolgozás- típusból kialakult új mûfaj

Most kell értelmeznem azt a tényt, hogy Lipcsében eltöltött elsô 21 vasárnapja

után Bach miért fordult el látszólag ettôl az új tételtípustól. Hiszen az a hatalmas

teremtôerô, amellyel belevetette magát a lipcsei korálfeldolgozás- típus komponá-
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89 Hiszen az elsô és utolsó lipcsei típusú korálfeldolgozás megírása között 10-12 év is eltelt (1723–

1734k.).



lásába, az a lelemény, amellyel a Kuhnautól megismert technikát mindig saját ízlé-

se és az adott vasárnapi korál sajátságai szerint újra és újra alakította, nem indo-

kolta volna, hogy éppen akkor hagyjon fel vele, amikorra legmegfelelôbb formája

kikristályosodott számára. A megoldást természetesen a mûfaj továbbfejlôdésé-

ben, változásában kell keresnünk. Jól észrevehetô a BWV 186, 138 és 109 korál-

feldolgozásain az a tételek kereteit egyre inkább szétfeszítô szándék, amely zenei

kifejezéstartalmukat is megnövelte. A 186. kantátában megváltozik a kórusszóla-

mok alapvetô kezelése, a BWV 138- ban a zenekari szólamok feszítik szét korábbi

mûfaji korlátaikat, a BWV 109- ben pedig a nagyforma arányai nônek túl rajtuk.

Mindez azt jelenti, hogy a Bach által ezekben a korálfeldolgozásaiban felhasznált

zenei anyag már túlnôtt e tételtípus keretein. Olyan új formát kellett találnia,

amely képes hordozni a korálokhoz kapcsolódó mérhetetlen zenei mondanivaló-

ját. Mindebbôl azonban az is következett, hogy e korálfeldolgozás- típus addigi zá-

ró funkcióját is fel kellett adnia, és sokkal hangsúlyosabb helyre kellett helyeznie

koráljait, ami nem lehetett más, mint a mû nyitótétele. Így született meg Bach mû-

vészetében a fentebb már elemzett, a korálkantáták általános nyitótételévé emelt

kórusos cantusfirmus- feldolgozás. Ez az a mód, ahogyan a lipcsei koráltradícióból

kifejlôdött, új tételtípus szerves részévé vált Bach korálkantáta- évfolyamának. Ez

természetesen hosszú kísérletezés végeredménye, melynek egy idôszakában Bach

együttesen mûvelte a kétfajta stílust. Már az elsô évfolyam nyitótételeiben is meg-

figyelhetôk a lipcsei korálfeldolgozás- típus továbbfejlesztett változataként, túl-

csorduló zenei mondanivalójuk miatt a kantáta elsô tételévé duzzasztott tételek.

Az elsô ilyen darab a BWV 77. Évfolyamon belüli helye jól szemlélteti fenti el-

méletemet: a Szentháromság ünnepe utáni 13. vasárnapra írott kantáta elôtt már

hét alkalommal hangzott fel lipcsei korálfeldolgozás, köztük a BWV 186 is. A 77.

kantáta nyitótétele is korálfüggetlen zenei anyaggal indul, csak most a kórus ének-

li bibliai szövegre (ez máris kizárja a lipcsei korálfeldolgozáshoz való tartozását);

ehhez késôbb a „Dies sind die heiligen zehn Gebot” („Ez a szent tízparancsolat”)

kezdetû koráldallam társul, melyet a tolótrombita és a basszus szólaltat meg,

augmentációs kánonban.90 A következô vasárnap a BWV 25 nyitótétele nyûgöz-

hette le a korálkedvelô lipcsei hallgatóságot: Bach egy kéttémás, ismét bibliai szö-

vegre épülô kórustételbe szerkesztette bele korálsoronként a „Herzlich tut mich

verlangen” („Szívbôl vágyakozom utánad”) kezdetû ének harsonakórus által meg-

szólaltatott, négyszólamú változatát. A hallgatótól schellei elmélyülést kíván,

hogy kitalálja, melyik versszak is illene legjobban az éppen a kórus által énekelt

bibliai vershez.91 A következô vasárnap csendült fel a BWV 138, melynek korálja

éppen zárókórussúlyú lett; egy héttel késôbb pedig a BWV 95 két korálfeldolgo-

zást is tartalmazó tétele ismét a kantáta élére kívánkozott. E két korálfeldolgozás

csupán méreteiben és a zenekari anyag szövevényességében lépi át a korábbi tétel-

típus határait. A BWV 95 nyitótételében életrevaló szinkópákkal 3/4- ben induló
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90 A tétel részletesebb elemzését lásd: Dürr: Johann Sebastian Bach kantátái, 433–435.

91 A tétel részletesebb elemzését lásd: Dinyés: Szöveg és zene kapcsolata…, 37.



zenekari anyagba épül be a „Christus, der ist mein Leben” („Krisztus, ô az én éle-

tem”) kezdetû ének elsô versszaka, majd egy tenor recitativo accompagnato vezet

át a második korálfeldolgozáshoz. A második korál ötlete érdekes asszociációból

ered: a nyitókorál második versszaka szinte pontosan azokkal a szavakkal kezdô-

dik – „Mit Freud fahr ich von dannen” („Örömmel indulok onnan”) –, mint az itt

feldolgozott másik gyászének nyitósora, a „Mit Fried und Freud ich fahr dahin”

(„Békével és örömmel indulok oda”) kezdetû. Ebben az esetben a két felsô fúvós-

szólam szûk szerkesztésû kánonja jelenti azt a zenei stíluselemet, amely miatt a

tétel túlnô a lipcsei korálfeldolgozás- típus keretein. A Szentháromság ünnepe utá-

ni 19. vasárnapra írott BWV 48 nyitótétele újabb érdekes kísérlet. A kórus bibliai

szövegre énekelt, Messiást váró, sóhajtozó karakterû zenei anyaga felett soron-

ként hangzik el a késôbbi zárókorál dallama, melyet az oboa és a tolótrombita ját-

szik kvintkánonban. A hallgató ismét csak találgathatja, vajon melyik versszakkal

fog majd felhangzani a korálidézet a mû végén. A 48. kantáta után két héttel szó-

lalt meg a BWV 109 felkavaró zárókorálja. Az adventi idô elôtt a BWV 60 az utol-

só, mely a mi szempontunkból figyelemre méltó korálfeldolgozást tartalmaz. Nyi-

tótételében a hangszerek felelgetésén alapuló, ezáltal többsíkúvá váló zenei anyag

bontakozik ki. Ebbe épül be egyrészt az altszólista által lassú értékekben, soron-

ként elôadott „O Ewigkeit, du Donnerwort” („Ó örökkévalóság, te mennydörgô

szózat”) kezdetû koráldallam, másrészt egy aggályokkal teli monológ. Ez utóbbit

a tenorszólista énekli, aki az egész mûben a Félelem allegorikus megjelenítôje. Eb-

ben a darabban is olyan kidolgozottsággal, a korál formájához és szövegéhez maxi-

málisan igazodó zenével van dolgunk, ami a lipcsei korálfeldolgozás- típus kereteit

már meghaladta volna.92

A második kantátaévfolyammal kezdôdik az a sorozat, a korálkantáta- ciklus,

melyben a darabok nyitótétele minden vasárnap más- más stílusban megkompo-

nált korálfeldolgozás. Ez tulajdonképpen Bach fentebb elemzett korálfeldolgozá-

sainak triumfálása, hiszen minden zenei technikát a koráldallamok szolgálatába

állít, a korálfeldolgozások variációs lehetôségeinek teljes kiaknázásával. Talán

Schellének a kottatárban ott heverô teljes korálkantáta- ciklusa ihlette Bachot arra,

hogy hasonlóan nagy vállalkozásba fogjon, minden vasárnapra új, egyetlen éneket

feldolgozó korálkantátát írjon. Ez magyarázhatja a lipcsei koráltípus második évfo-

lyambeli megritkulását, hiszen ha nyitótételként már elhangzott egy ilyen feldol-

gozás, a mû végén nem hatna jól még egy hasonló tétel. Azért sem lenne helye,

mert a korálkantátákban a mû alapjául szolgáló ének egyszerû, négyszólamú for-

mában is elhangzik – nyilván azzal a céllal, hogy a mû végén a hallgatóság is be-

kapcsolódhasson eléneklésébe. Hogy a korálkantáta- ciklus a BWV 1 1725. már-

cius 25- i elôadásával mégis megszakadt, annak Christoph Wolff feltételezése sze-
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92 Az elôzôkhöz hasonló korálfeldolgozást nyitótételként alkalmazó kantáták közül egyetlenegy tarto-

zik még az elsô évfolyamhoz: a BWV 73. A típus kialakulásának idejétôl meglehetôsen távol esik,

1724. január 23- i bemutatója miatt idôrendben teljesen elkülönül mind elôdeitôl, mind pedig a rákö-

vetkezô hosszú sorozattól (1724. június 11- én vette kezdetét a második évfolyam). Stílusában már a

korálkantáta- évfolyam méltó tagja lehetne, ezért e helyütt nem elemzem.



rint nem Bach személyes döntése, hanem a korálszövegek parafrazeálását végzô

szövegíró lelkész váratlan halála lehetett az oka.93

A harmadik és negyedik évfolyam kantátái már elfordulnak a korálok fokozott

használatának elvétôl, más, nem a teljes évfolyamot átfogó alapelvekkel találko-

zunk. A vizsgálódást azonban megnehezíti, hogy ezekbôl a kantátákból veszett el

a legtöbb, ráadásul a harmadik évfolyam valószínûleg két év alatt készült el (köz-

ben Bach kiegészítéseket írt a második évfolyamhoz, és megírta a Máté- passiót), a

negyedik, Picander- évfolyamból pedig csupán 11 mû maradt fenn. Így is akad pél-

da a korálok hagyományos feldolgozására (BWV 28/2, 16/1), és több lipcsei korál-

feldolgozás- típust alkalmazó tétellel is találkozunk (BWV 13/3, 27/1, 49/6, 98/1,

58/1, 58/5, 159/2).

VI. Összegzés

A tanulmány végén tegyük fel a kérdést: hatott- e Bach kantátamûvészetére a Ta-

más- iskola kottatára? Tudta- e még új zenei hatás inspirálni a 38 évesen Lipcsébe

érkezô zeneszerzôt? A kottatár legnagyobb része nem érdekelhette, de a specifiku-

san lipcsei rész, amely közvetlen kántorelôdei munkásságát jelentette, és korálfel-

dolgozási technikáit a legnagyobb mértékben inspirálta, igen. Hiszen sehol nem

volt meg ennyi mû Knüpfertôl és Schellétôl, akik a lipcsei koráltradíció megôrzé-

sének hû bástyái voltak. Bár Bach nem javasolta a Tamás- iskola vezetôségének,

hogy megvásárolják Kuhnau zenei hagyatékát,94 még életében megismerte stílu-

sát, és felismerte benne azokat az elemeket, melyeket maga is hasznosítani tudott

a 18. század elején megváltozó, új zenei stílusirányzatok közepette. Bach fentebb

elemzett mûrészletei alapján biztosra vehetjük, hogy tanulmányozta a lipcsei Ta-

más- iskola kottatárában kántorelôdei, köztük elsôsorban Schelle mûvészetét. Kéz-

zelfogható bizonyítéka ennek a korálkantáta- évfolyam megszületése és a mélyen a

keresztyén szimbolikában gyökerezô zenei korálutalások gyakorivá válása Bach új

kantátáiban. Összegzésként kijelenthetjük tehát, hogy kántorelôdeinek korálfeldol-

gozó mûvészete meghatározó hatással volt Bach lipcsei kantátáira.
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93 Wolff: Johann Sebastian Bach…, 320.

94 Kuhnauval ellentétben Bach rendkívül ritkán adatta elô más zeneszerzôk mûveit, ezért nem lett vol-

na értelme, hogy megvegyék a kottatár számára Kuhnau kantátáit, melyeket úgysem adtak volna elô

soha.



A B S T R A C T

SOMA DINYÉS

THE CHANGE OF STYLE IN JOHANN SEBASTIAN BACH’S

CANTATAS

Of Bach’s 188 surviving sacred cantatas 24 are from the period before Leipzig

and 164 from Leipzig. In these works he treats the chorale melody in basically

five different ways: 1. Simple four- part chorale arrangement 2. Hidden chorale

arrangement 3. Choral cantus firmus treatment 4. Organ- like chorale arrange-

ment 5. Experimental chorale treatment combining various composing techniques.

The chief difference between the two sharply divided cycles of cantata composi-

tion lies in a change in the frequency of ways of treating the chorale and a consid-

erable increase in the ratio of movements with a chorale, as well as the appear-

ance of a completely new 6th type. This 6th type I have called the Leipzig chorale

treatment. Its characteristic is that the chorale melody arranged for four voices

and sung by the choir is embedded in a characterful and independent musical

texture. Furthermore Bach took great care to make the character of the basic

musical texture derive from a characteristic, pictorial element taken from the

text of the chorale.

If we examine the surviving music of the cantors who preceded Bach, we can

see clearly that of the three immediate preceding cantors at the Thomaskirche

(Sebastian Knüpfer, Johann Schelle, Johann Kuhnau) it is the chorale treatment of

Johann Schelle with its profound basis in Christian symbolism that had a strong

influence on Bach’s new cantata style that developed in Leipzig. We may surmise

that Bach wanted to contribute to an already existing Leipzig chorale tradition,

one of whose features was an increase in the number of chorale arrangements in

each cantata together with a way of treating the chorale here appearing as new,

and which copies the cantors who preceded him.
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