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A vokális mûvek fogalmazványaiban a formával kapcsolatos javítások gyakorlatilag nem
léteznek. Ez aligha meglepô, mivel a tétel zenei formáját lényegileg meghatározta a szö-
veg és/vagy a cantus firmus, vagyis az áriában vagy kórustételben használt, elôzetesen
meglévô anyag formai felépítése.1

Szöveg és zenei forma viszonyának jellemzô leírását adja Robert L. Marshall
Bach kompozíciós módszerérôl szóló, 1972- ben publikált alapmûvében. A zene-
történet- írás egyik közhelye, hogy a barokk kor vokális kompozícióiban a szöveg
határozza meg a zenét, hogy – a 17–18. század közkedvelt metaforájával szólva – a
szöveg az úrnô, a zene a szolgáló.

Hogy a fennmaradt Bach- autográfokban nem találhatók a zenei formával kap-
csolatos korrekciók, az aligha vitatható, ugyanakkor érdemes emlékeztetni rá, hogy
az életmû valamivel több, mint ezer áthagyományozott kompozíciójából mintegy
százhetvenhez kapcsolható szerzôi kézirat, s ezeknek csak elenyészô része vázlat
vagy fogalmazvány.2 Amikor Bach egy darabot egy elôzetesen meglévô zenei anyag-
ra, például egy lutheránus korálra épít, akkor az adott tétel formai felépítése ter-
mészetesen követi az „alapanyag” formai felépítését (a korálok esetében általában
az úgynevezett A–A–B vagy bar- formát), de számos olyan példát találhatunk az
életmûben, amely azt sugallja, hogy a 18. század elsô felében a vokális mûvek ze-
nei anyagának elrendezése nem kizárólag a szöveg függvénye volt.

* A tanulmány a 2013- ban megvédett, J. S. Bach és a zenei forma két kultúrája címû doktori disszertációm
egy részének átdolgozott változata. Részletek elhangzottak belôle a Komlós Katalin tiszteletére a Magyar
Zenetudományi és Zenekritikai Társaság által rendezett 2015- ös konferencián, illetve némiképp elté-
rô formában megjelent angolul: „The Conflict of Symmetrical Form and Text Settings by J. S. Bach”.
In: Understanding Bach, 11. (2016), 83–106. http://bachnetwork.co.uk/ub11/ub11- fazekas.pdf.

1 „Corrections of ’form,’ […] are practically nonexistent in the composing scores of the vocal works.
This is hardly surprising, since the form of the text and/or cantus firmus melody, i.e., the preexistent
material, used in an aria or chorus essentially determined the basic musical form of the movement.”
Robert L. Marshall: The Compositional Process of J. S. Bach. A Study of the Autograph Scores of the Vocal
Works. Princeton: Princeton University Press, 1972, 209.

2 Uott, 3–30.



Kiindulópontként és általánosságban elmondható, hogy a 17. században keletke-
zett vokális mûvek többnyire egymást követô szakaszok füzérébôl álltak. A kom-
pozíciók egységéért a szöveg felelt, amely három aspektusból határozta meg a ze-
nei anyagot. A szöveg tartalma a zenei affektust, prozódiája a ritmikát, szintakti-
kai struktúrája pedig a zenei formát. A zeneszerzôi munka tehát rövid nyelvi
egységek megzenésítését és a zenei szakaszok összefûzését jelentette, amelynek
eredményeként – Richard Douglas Jones szavaival – afféle „mozaikforma” jött lét-
re.3 Schütznek és kortársainak motettái és vallásos concertói e szerint az elv szerint
épülnek fel, és észak- német területeken ez a hagyomány még a 18. század elsô
éveiben is élt. Amikor Bach Arnstadtba került, alighanem a konzervatív városi ta-
nács kérésére fordult az ekkoriban már némiképp divatjamúltnak számító idiómá-
hoz: ekkor keletkezett, legkorábbi kantátái még a 17. századi, úgynevezett „motet-
tastílust” képviselik.

Ha azonban alaposabban szemügyre vesszük ezeket a darabokat, kiderül, hogy
bár az egyes zenei egységek affektusát, tematikus anyagát, ritmikai profilját és egy-
másra következésük rendjét valóban a szöveg határozza meg, az egységeken belül
a zenei anyag a saját törvényszerûségei szerint mûködik, s hogy Bach már a legko-
rábbi darabjaiban is kifejezetten zenei, a szöveg szintaktikai vagy szemantikai vo-
natkozásaitól független formai összefüggéseket teremt a különbözô szakaszok kö-
zött és azokon belül.

Szimmetria a kisformától a nagyformáig

Érdemes megvizsgálni a formálás és a szövegmegzenésítés szempontjából Bach
legkorábbi vokális kompozícióinak egyikét, az 1706 körül keletkezett BWV 150- es
kantáta elsô kórustételét, amely a 25. zsoltár elsô két versét zenésíti meg.4

1. Nach dir, Herr, verlanget mich. 1. Hozzád emelem, Uram, lelkemet!
2. Mein Gott, ich hoffe auf dich. 2. Istenem, benned bízom.
Lass mich nicht zu Schanden werden, ne hagyd, hogy megszégyenüljek,
dass sich meine Feinde nicht freuen über mich. hogy ellenségeim rajtam örvendjenek.

Bach a szöveget a szintaktikai struktúra szerint osztja el különbözô zenei anya-
gok között. Az elsô egység a zsoltár elsô verse: „Nach dir, Herr, verlanget mich.”
A könyörgés affektusának megfelelôen a négyszólamú vokális anyag kromatiku-
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3 Richard D. P. Jones: The Creative Development of Johann Sebastian Bach. Vol.1.: 1695–1717. Music to Delight
the Spirit. Oxford: Oxford University Press, 2007, 103. A motettastílus magyar nyelvû összefoglalásá-
hoz ld. „A kantáta története Bach elôtt” címû fejezetet Alfred Dürr könyvébôl: J. S. Bach kantátái. Ford.
Rácz Judit. Budapest: Zenemûkiadó, 1982, 13–22.

4 Terjedelmi okokból, s mert könnyen (akár az interneten is) hozzáférhetô, a BWV 150, illetve a követ-
kezô bekezdésben tárgyalt BWV 106 kottáját nem közlöm. A BWV 150 eredetiségét hosszú ideig kér-
désesnek tartotta a Bach- kutatás, mára azonban általánosan elfogadott, hogy a Bach- életmû legkoráb-
bi fennmaradt rétegét képviseli a darab; lásd: Alfred Dürr: Studien über die frühen Kantaten J. S. Bachs
Wiesbaden: Breitkopf & Härtel, 21977, 195–199.; Andreas Glöckner: „Zur Echtheit und Datierung der
Kantate BWV 150 ’Nach dir, Herr, verlanget mich’”. Bach- Jahrbuch, 1988, 195–203.



san ereszkedô motívumot használ, h- mollból indul, és h- mollba érkezik. A második
zsoltárvers megszólítását („Mein Gott”) Bach két emfatikus akkorddal zenésíti
meg: a h- moll akkord után a „Gott” szóra fisz- moll dominánsát halljuk szextfordí-
tásban, és ez az akkord ismétlôdik gyors tempóban az „ich hoffe auf dich” szakasz-
ban, miközben a szoprán a kétvonalas Cisz hangot körüljáró motívumot ismétel.
A következô szövegegység („Lass mich nicht zuschanden werden”) elôször gyors,
imitatív anyaggal szólal meg, amely mintha a megszégyenítôket jelenítené meg,
majd Bach a „Schanden” szót külön kiemeli adagio tempóban, s ez mintha a meg-
szégyenített perspektíváját reprezentálná. Végül az utolsó szövegegységet („dass
sich meine Feinde nicht freuen über mich”) négyszólamú fúgában dolgozza fel,
s ennek témája visszaidézi a kezdôsorban alkalmazott kromatikusan ereszkedô
basszusmenetet. A zenei szakaszok jellegét és egymásutánját ugyan a szöveg ha-
tározza meg, egy huszonegy ütemes, négyszólamú fúga zenei folyamatának alaku-
lását azonban aligha szabja meg az alapjául szolgáló nyolc szó. Ahogy az elsô zsol-
társor megzenésítésének szimmetrikus felépítése sem a szövegben van kódol-
va. A „Nach dir, Herr, verlanget mich” sor ugyanis háromszor szólal meg a tétel
kezdetén, h- mollban, fisz- mollban, majd újra h- mollban, és a három elhangzás kö-
zött háromütemes zenekari átvezetések hallhatók, vagyis az elsô zsoltárverset
4+3+4+3+4 ütemes, pontos szimmetria szerint felépített zene szólaltatja meg.

Bach elôszeretettel alkalmazta a zenei szimmetriát az efféle szövegtôl függet-
len, kisléptékû zenei szerkezeteken túl hosszabb, többtételes kompozíciókban is,
ifjú korától kezdve egészen az utolsó évekig. Erre példa az 1707 körül keletkezett,
BWV 106- os gyászkantáta, az Actus tragicus, amely bibliai szövegekre és egyházi
énekekre épül. A szöveg ahhoz hasonlóan határozza meg a zenei folyamatot, mint
a BWV 150- es kantátában, vagyis az egyes zenei egységek affektusa, metruma és
egymásra következésük sorrendje a szöveghez kötôdik. A zenei részekbôl azon-
ban Bach sajátos zenei logika szerint alakít ki egységes egészet. Hans Heinrich
Eggebrecht úgy fogalmaz, hogy a darab „tengelyesen szimmetrikus formában tár-
gyalja az ember halálát elôször az ótestamentumi törvény szemszögébôl, majd
a kegyelembôl történô megváltás újtestamentumi bizonyossága szemszögébôl”.5

A darab centrumában az „Es ist der alte Bund” kezdetû szövegre (Sirák fia könyve
14,17) írott fúga áll, e középpont köré csoportosul két- két ária és kórustétel.
A szimmetrikus felépítést az egyes szakaszok hangnemi rendje is erôsíti, igaz, itt
a képzeletbeli szimmetriatengely a fúga után következô b- moll hangnemû áriában
található: a darab folyamán Esz- dúrból c- mollon és f- mollon át jutunk b- mollhoz,
majd onnan Asz- dúron és c- mollon keresztül kerülünk vissza az alaphangnembe.

A szimmetriára való törekvés nem csak a korai mûvek sajátja: megfigyelhetô a
lipcsei idôszak számos többtételes, nagyobb szabású kompozíciójában is. A drezdai
választófejedelem számára 1733- ban benyújtott mise Gloria szakaszát – amely
késôbb a h- moll mise részévé vált – Bach a BWV 106- os kantátához hasonló elvek
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5 Hans Heinrich Eggebrecht: A Nyugat zenéje. Folyamatok és állomások a középkortól napjainkig. Ford. Nádo-
ri Lídia. Budapest: Typotex, 2009, 415.



szerint építi fel. A szimmetriatengely a „Domine Deus” kezdetû ária, kórus áll
elôtte és utána, és az egész Gloriát is kórustétel kezdi és zárja (1a ábra). Amikor
másfél évtizeddel késôbb Bach elôvette ezt a Kyriét és Gloriát, és a miseszöveg to-
vábbi részeinek megzenésítésével létrehozta belôle a missa totát, az úgynevezett
h- moll misét, a Credo szakaszban elôször nyolc tételre osztotta a szöveget, és ke-
retként két- két kórustételt állított a kezdetére és a végére. E kórustételpárok kö-
zül az egyik archaizáló stílusú (az elején a „Credo”, a végén a „Confiteor”), a má-
sik pedig a modern concertostílus képviselôje („Patrem”, illetve „Et expecto”).

A kompozíciós munka kései fázisában aztán az „Et in unum” kezdetû, G- dúr
szoprán- alt duettbôl kiemelte az „et incarnatus” szövegrészt, és új tételt komponált
hozzá (ennek autográfja az utolsó Bach- kéziratok egyike). Ezáltal tökéletes szim-
metriát hozott létre: a középpontban három kórustétel áll, ezeket keretezi egy- egy
ária és két- két kórustétel (1b ábra). Eredetileg a vonatkozó miseszakasz szintaktikai
struktúrája és a duett zenei anyagának elrendezése harmóniában állt egymással:
Bach a szöveg három mondatának megfelelôen alakította háromrészessé a tételt.

A tonikából dominánsba moduláló elsô formarész kapta az „Et in unum” szö-
vegrészt (1–28. ütem), a dominánsból különbözô hangnemi területekre – h- moll-
ba és e- mollba – elkalandozó középrész a „Deum de Deo” kezdetû mondatot (28–
62. ütem), a tonikai záró szakasz pedig az „Et incarnatus”- t (63–80. ütem). Mivel
Bach az utolsó szövegrészt kiemelte, és új zenét komponált hozzá, az ária szöveg-
telenül maradt harmadik formarészével valamit tennie kellett. Dönthetett volna
úgy, hogy a kiesett szövegrészhez tartozó zenei egységet elhagyja, és a középrészt
kibôvíti egy tonikai szakasszal. Nem így döntött. Érintetlenül hagyta a zenei anya-
got, és a három zenei formarész között osztotta el a megmaradt két szövegegységet.
A szöveg szintaxisa szempontjából ebben az esetben nem merült fel probléma,
mivel a második szövegegység két részre osztható: az elsô felében Isten attribútu-
mainak felsorolása szerepel, a „qui propter nos homines”- tôl pedig a teremtésrôl
és az emberré válásról van szó, s ez utóbbi került az ária harmadik formarészébe.
Az átalakítás két ponton tette problematikussá a tételt: az 59. ütemben elhallgat-
nak az énekszólamok, és az 1. hegedû szólamában egy lefelé hajló motívum indul
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Et in unum Dominum Jesum Christum,
Filium Dei unigenitum et ex Patre
natum ante omnia saecula.

Deum de Deo, lumen de lumine,
Deum verum de Deo vero, genitum,
non factum consubstantialem Patri,
per quem omnia facta sunt, qui propter
nos homines et propter nostram
salutem descendit de coelis.

Et incarnatus est de Spiritu Sancto
ex Maria virgine, et homo factus est.

És az egy Úr Jézus Krisztusban, Isten
egyszülött Fiában, aki az Atyától
minden idôk elôtt született.

Isten az Istentôl, Világosság a Világos-
ságtól, igaz Isten az Igaz Istentôl,
született, nem teremtetett, az Atyával
egylényegû, aki által minden lett,
aki értünk emberekért és a mi üdvös-
ségünkért leszállott a mennyekbôl.

És testet öltött a Szentlélek által Szûz
Máriából, és emberré lett.



el, amelyhez a 2. hegedû és a brácsa csatlakozik, majd a dallamot átveszi a contin-
uo. Az eredeti változatban itt következett a „descendit de coelis” („leszállott a
mennyekbôl”) szöveg, amelynek jelentését a leszálló motívum volt hivatott kife-
jezni. A végsô verzióban ezen a ponton megszólaló „per quem omnia facta sunt”
(„aki által minden lett”) szakasznak ezzel szemben nincsen köze a zenei kifejezés-
hez (1a–b kotta a 400. oldalon). Ennél is problematikusabb az utolsó formarészben
hallható varázslatos moduláció, amelynek során, a záró G- dúr formarész közepén a
harmóniai folyamat váratlanul, egyetlen ütem erejéig a leszállított VI. fok, Esz- dúr
felé kanyarodik (69–70. ütem). Eredetileg itt hangzottak el az „et homo factus
est” („és emberré lett”) szavak, s a moduláció nyilvánvalóan az emberré válás cso-
dájának zenei megjelenítését szolgálta. Az új verzióban a „qui propter nos homi-
nes” („aki értünk emberekért”) szöveg hallható itt, vagyis azok a szavak, amelyek
a teljes utolsó formarészt meghatározták, s szemben a harmóniai fordulattal, sem-
mi „csodálatos” nincs bennük, amennyiben a hallgató közel egy perce ezt a szöve-
get hallja (2a–b kotta a 401. oldalon). Hogy Bach miért ezt a megoldást választotta,
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1a ábra. A h- moll mise (BWV 232) Gloria- szakaszának szimmetrikus felépítése

1b ábra. A h- moll mise (BWV 232) Credo- szakaszának szimmetrikus felépítése
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1b kotta. h- moll mise (BWV 232), „Et in unum”, 58–61. ütem (eredeti változat).

1a kotta. h- moll mise (BWV 232), „Et in unum”, 58–61. ütem (végleges változat).
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2b kotta. h- moll mise (BWV 232), „Et in unum”, 69–72. ütem (eredeti változat).

2a kotta. h- moll mise (BWV 232), „Et in unum”, 69–72. ütem (végleges változat).



nem tudjuk. Elképzelhetô, hogy sietnie kellett (talán a betegsége miatt), s a tétel
átdolgozásának ez volt az egyszerûbb útja. Ami azonban biztos, hogy a mise Cre-
do szakaszának szimmetriája miatt az „Et in unum” tételben megbontotta szöveg
és zene egységét, és amikor döntenie kellett, hogy melyiket hagyja érintetlenül,
úgy döntött, hogy a zene lesz az.

Szimmetrikus forma vagy szövegkifejezés

Hogy a zenei forma olykor kifejezetten szemben áll a szöveg kifejezésével, arra a
legjobb példa az 1724. december 25- én, karácsony elsô napján bemutatott kantá-
ta, a „Gelobet seist du Jesu Christe” (BWV 91) ötödik tétele. Miként az 1724–
1725- ös egyházi évbe tartozó valamennyi Bach- kantáta, ez is egy lutheránus korál
szövegét dolgozza fel több- kevesebb szabadsággal. Az ötödik tétel szoprán- alt
duett (hegedûk és continuo kíséretével), szövege a kantáta alapjául szolgáló korál
hatodik strófája. Az ismeretlen librettista a korálstrófában szereplô gondolatokat
a korszak divatos vokális mûfaja, a da capo ária szerkezetének megfelelôen dolgoz-
ta fel. A duett szövege két, szintaktikai és szemantikai szempontból jól elkülönülô
három- három soros szakaszra oszlik.

A da capo áriák konvencióinak megfelelôen Bach a két szövegegységet az ária
két része között osztja el, az elsô három sor az ária fôrészében, a második három
a középrészben hangzik el, a zenei témák kialakítása pedig a szöveg affektusának
megjelenítését szolgálja. Alfred Dürr a következôképpen fogalmaz:

A duettben a szöveg ellentétei (szegénység – bôség; az emberi lény – az angyalok kara)
Bachnak kitûnô alkalmat szolgáltatnak a zenei differenciálásra. A fôrészben a következô
ellentétek találhatók: „die Armut…” – imitációs késleltetések, „hat uns ein ewig Heil
bestimmt” – homofon párhuzamos menetek; a középrészben pedig: „Sein menschlich
Wesen…” – felfelé haladó kromatika; „den Engelsherrlichkeiten gleich” – koloratúrák,
hármashangzat- melodika. E szembeállítások jelképrendszere világos.6

Kétségtelenül igaza van Dürrnek, amikor azt állítja, hogy a „jelképrendszer vi-
lágos” (3a–b kotta a 404–405. oldalon). Csakhogy a középrész közepén valami külö-
nös történik. Miután a B részhez tartozó három verssor (a strófa 4–6. sora) elô-
ször elhangzik, Bach visszahozza a hangszeres ritornellót (a pontozott ritmusú he-
gedûanyagot), majd megismétli a szöveget. Hogy a hangszeres ritornellók közötti
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6 Dürr: J. S. Bach kantátái, 114.

Die Armut, so Gott auf sich nimmt, A szegénység, amelyet Isten magára öltött,
Hat uns ein ewig Heil bestimmt, Örök üdvösséget szerzett nekünk,
Den Überfluss an Himmelsschätzen. Mennyei kincsek bôségét.

Sein menschlich Wesen machet euch Emberré válva változtat át titeket
Den Engelsherrlichkeiten gleich, A dicsôséges angyalokhoz hasonlóvá,
Euch zu der Engel Chor zu setzen. Hogy befogadjon benneteket az angyali karba.



szólókban ismétlôdik a szöveg, abban nincs semmi különös: Bach (és kortársai)
számára ez rutineljárás. Ám ebben az esetben a szöveg ismétlése nem jár együtt a
szöveghez tartozó zenei anyag ismétlésével. A 108 ütemes tétel 52–58. ütemében
(vagyis pontosan a darab közepén) Bach visszahozza a disszonáns imitatív késlel-
tetéseket, amelyeket az A rész elején használt a strófa elsô sorának megzenésítésé-
re. A szöveg 4. sora („Emberré válva változtat át titeket”) azt a zenét kapja tehát,
amelyet Bach eredetileg az 1. sor számára talált ki („A szegénység, amelyet Isten
magára öltött”). Akár azt is gondolhatnánk, hogy valamiféle teológiai magyarázat
áll e különös kompozíciós döntés mögött: mintha ez a zenei összefüggés arra vilá-
gítana rá, hogy az Isten által vállalt szegénység nem más, mint maga az emberi lét.
Csakhogy két ütemmel késôbb ugyanez a zenei anyag hordozza az ária alapjául
szolgáló strófa 5. sorát is: „A dicsôséges angyalokhoz hasonlóvá”. Eddig a pontig
a „dicsôséges angyalok”, az „angyali kar” vagy a strófa elsô felében a „mennyi kin-
csek” szavak nem kromatikus és disszonáns zenét kaptak, hanem homofon párhu-
zamokban, diatonikus koloratúrákban szólaltak meg, a Dürr által említett világos
jelképrendszer szerint. Nem gondolom, hogy az angyalok képzetéhez kapcsolt
disszonáns zene a megváltás kudarcának teológiai üzenetét hordozná. De akkor
mivel magyarázható ez a különös szövegmegzenésítés? (4. kotta a 406. oldalon)

Vessünk egy pillantást a tétel formai felépítésére (2. ábra a 407. oldalon). Az A rész
négyütemes ritornellóval indul a tétel alaphangnemében, e- mollban. Az elsô szóló
11 ütem hosszúságú, s benne megszólal a strófa elsô szakaszának mindhárom sora:
a „szegénység”- rôl szóló sor a disszonáns késleltetésekkel, az „örök üdvösség”- rôl
szóló sor a homofon tercpárhuzamokkal és hármashangzatra épülô motívumok-
kal, valamint a harmadik sor a „mennyei kincsek”- kel, amely egyetlen ütem hosz-
szúságú zárlati formulára szólal meg, s ez vezet a domináns moll hangnemébe.
A négyütemnyi h- moll ritornello után az eddig hallott zenei események ismétlôd-
nek meg valamivel hosszabban (13 ütemben), most azonban a zene visszamodu-
lál e- mollba. Az A részt a bevezetô ritornello szó szerinti ismétlése zárja. A zenei
események menete nem is történhetne ennél konvencionálisabban egy 1720- as
években komponált duettben: a zene kifejezte a szöveg tartalmát, tonikai ritornel-
lo nyitotta és zárta a szakaszt, s volt két moduláló szóló, az egyik h- mollba veze-
tett, ahol elhangzott a központi ritornello, a másik visszavezetett az e- moll alap-
hangnembe.

A középrész felépítése már közel sem ennyire világos. Láttuk, hogy az „emberi
természet”- rôl szóló 4. verssor kromatikus motívumot kap, a dicsôséges angyalok-
ról szóló 5. és 6. sor ugyanakkor diatonikus koloratúrákat. A B rész elsô egysége
13 ütem hosszúságú, s megszólal benne a versszak második felének mindhárom
sora. Ez a rendkívül sûrû, polifon szövet nem más, mint amire a 20. században a
„permutációs fúga” elnevezést találták ki (némiképp leegyszerûsítve: olyan ká-
non, amelyben az egymást követô szólamok egymástól kvinttávolságra lépnek
be), és nemcsak a két énekszólam, hanem a hegedûk és a continuo is részt vesz a
játékban. Ami a hangnemi tervet illeti, a fúga a kvintkörön halad végig: d- mollból
indul, s a- moll, e- moll és h- moll érintésével fisz- mollba érkezik az 50. ütemben.
Ez az a pillanat, ahol a középrész középrésze kezdôdik. Két ütem erejéig újra meg-
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3a kotta. A BWV 91- es kantáta duetto- tételébôl a da capo A- rész kezdete, 1–15. ütem. 
A szemközti oldalon: 3b kotta. A BWV 91- es kantáta duetto- tételébôl a da capo A- rész 36–50. üteme.





szólal a hangszeres ritornello, majd Bach visszahozza a disszonáns késleltetése-
ket, amelyeket eredetileg az 1. szövegsorhoz talált ki (most azonban a 4. sort hor-
dozzák), majd újra a ritornello következik, aztán megint a késleltetések, ezúttal az
5. sorral, végül a ritornello. A tétel centrumában – vagy fogalmazzunk patetiku-
sabban: a zenei forma szívének kellôs közepén – jutunk el a kvintkörben érintett
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4. kotta. A BWV 91- es kantáta duetto- tételébôl a da capo B- rész közepe, 50–59. ütem



legmélyebb hangnemekhez: g- moll és c- moll után f- mollba érkezünk (viszonylag
ritka hangnemi terület a korszak e- moll tételeiben). És itt kezdôdik a permutációs
fúgakomplexum második köre, amely ismét a kvintkörön halad felfelé (f- molltól
c- mollon, g- mollon és d- mollon keresztül), mígnem elérünk a- mollba, ahol a kö-
zéprész befejezôdik. Ami igazán lenyûgözô, hogy ez a rendkívül komplex, minden
ízében szimmetrikus középrész pontosan ugyanolyan hosszú, mint a konvencio-
nális A rész: 36 ütem.

S hogy mi lehet az oka annak, hogy a középrész közepén a szövegmegzenésí-
tés problematikussá válik? Tekintettel arra, hogy a tételhez nem maradtak fenn
vázlatok (ha léteztek egyáltalán), egyértelmû választ nem adhatunk a kérdésre.
Hipotézisekkel azonban eljátszhatunk, s az enyém a következô. Amikor Bach el-
kezdett dolgozni a tételen, az inventio fázisában olyan zenei gondolatokat talált ki,
amelyek tökéletesen illeszkedtek a szöveg tartalmához. Aztán a dispositio fázisá-
ban, amikor végiggondolta a teljes tétel formai felépítését, döntött a tökéletes
szimmetriáról, s ennek nyomán az A rész zenéjének idézésérôl a B rész közepén.
Ez a kompozíciós stratégia azonban komoly problémákat vetett fel a szövegmegze-
nésítést illetôen: a középrész közepén idézett zenével nem lehetett visszahozni a
hozzátartozó szöveget, vagyis a strófa elsô sorát, mivel a da capo áriák konvenciói
erre nem adnak lehetôséget. Amikor pedig Bachnak döntenie kellett, hogy a szö-
vegmegzenésítés vagy a zenei logika legyen makulátlan, az utóbbi mellett döntött.
Egy tisztán zenei ötletet – a tökéletes formai szimmetriát – fontosabbnak tartotta
a szövegkifejezés koherenciájánál.
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2. ábra. A BWV 91- es kantáta duetto tételének szimmetrikus felépítése (a betûk a hangnemekre, a számok a B- rész
permutációs fúgájának elemeire utalnak)



A szöveg mint rabszolga

Az efféle „önjáró” zenéket, amelyek nem átallnak a szövegtôl független elvek sze-
rint mûködni, Christian Gottfried Krause „Intellectualmusik”- nak nevezi Von der
musikalischen Poesie címû 1747- ben írott, 1752- ben publikált könyvében.7 Krause,
aki korát és esztétikai nézeteit tekintve is a Bach fiúk generációjához tartozott, és
könyvét librettistáknak szánta, azt írja munkájának elsô fejezetében, hogy az a költô,
aki szövegkönyvet ír „a zene rabszolgája lesz, és feláldozza az értelmet a kompo-
nista kényelméért, a költészet pedig vesztes lesz ott, ahol a zene nyer.”8 A rabszol-
gaság metaforáját minden bizonnyal Gottschedtôl veszi át, aki 1730- ban publikált
nagyhatású mûve, a Critische Dichtkunst zenérôl szóló fejezetében használja ezt a
szóképet.9 Gottsched erôteljes kritikával illette mûvében a zeneszerzôket, akik szö-
vegmegzenésítéseik során kerékbe törik a költôi képzeletet, nincs irodalmi mû-
veltségük, és nem foglalkoztatja ôket a szöveg felépítése. Felteszi a több értelem-
ben is költôi kérdést, vajon miért hagyják magukat a költôk, miért engedelmesked-
nek a zeneszerzôknek? „Mi lenne, ha az ész útmutatásával egyszer a költô monda-
ná meg a zeneszerzôjének, hogy miként zenésítse meg a kantátaszöveget?”10 Egy
oldallal késôbb pedig igen erôteljesen fogalmaz: „Nem túlzok: mert manapság
nem jelent mást az áriakomponálás, illetve - megzenésítés, mint [a szöveg] érthe-
tetlenné tételét: vagyis a költô mûvészetének és munkájának a tönkretételét.”11

Gottsched célja egy új, felvilágosult irodalomelmélet kidolgozása volt, amely össz-
hangot teremt ész és természet között, s amely bebizonyítja, hogy a német nyelv a
franciához (és az angolhoz) hasonlóan alkalmas alapanyag lehet a racionális eszté-
tika elveinek megfelelô szépirodalmi mûvek alkotására. Érthetô tehát, hogy elmé-
leti álláspontjából gyanúsnak tûnt a mûvészi nyelvhasználat valamennyi alkalma-
zott formája. De nemcsak az elmélet síkján merült fel számára a probléma. A Cri-
tische Dichtkunst megjelenése elôtt három évvel a saját bôrén tapasztalhatta, hogy
mit jelent, amikor egy zeneszerzô nincs tekintettel a költôre. Ez a zeneszerzô Johann
Sebastian Bach volt.

1727. szeptember 5- én elhunyt Christine Eberhardine von Sachsen, Erôs Ágost
drezdai választófejedelem és lengyel király hitvese. Az uralkodónét már életében
nagy tisztelet övezte a lutheránus Lipcsében, mivel ragaszkodott vallásához akkor
is, amikor férje politikai okokból, a lengyel trón elnyerése érdekében katolizált.
Egy lipcsei arisztokrata diák, Carl von Kirchbach szeptember közepén engedélyt
kért az egyetem vezetésétôl és a választófejedelemtôl, hogy dicsôítô és gyászbeszé-
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7 Christian Gottfried Krause: Von der musikalischen Poesie. Berlin: Johann Christian Voss, 1752, 36.
8 „[…] werde ein Sclave der Tonkunst; er opfere die Vernunft der Bequemlichkeit des Componisten

auf, und die Poesie verliehe da, wo die Musik gewinnet.” Uott, 3.
9 Johann Gottfried Gottsched: Versuch einer Critischen Dichtkunst. Leipzig: Breitkopf, 41751, 720.

10 „Wie wäre es, wenn ein Poet seinem Componisten auch einmal, nach Anleitung der Vernunft sagte,
wie man seine Cantaten setzen sollte?” Uott, 721.

11 „Ich sage nicht zu viel: denn wirklich heißt heute zu Tage, eine Arie componiren, oder in die Musik
bringen, nichts anders, als dieselbe unverständlich machen: d.i. dem Dichter seine Kunst und Arbeit
verderben”. Uott, 722.



det mondhasson a Pál- templomban Christine Eberhardine emlékére, egyben gyász-
ódát rendelt a város két legjelesebb mûvészétôl: a szöveget az egyetem filozófia-
és poétikaprofesszorától, Gottschedtôl, a zenét pedig Bachtól.12

Gottsched az óda mûfaji követelményeinek megfelelôn nyolcsoros strófákat írt,
és költeményét úgy alakította ki, hogy alkalmas legyen a strofikus megzenésítés-
re.13 Bach azonban figyelmen kívül hagyta a költô szándékát, és a szöveg szerkeze-
tét felborítva kórustételek, recitativók és áriák formájában – ahogy egy korabeli be-
számoló fogalmaz: „olasz stílusban”14 – dolgozta fel a verset. A kilenc tétel válto-
zó hosszúságú szövegeket használ, a recitativók általában nyolc sornyit (olykor
összekapcsolva egy versszak utolsó négy sorát a következô versszak elsô négy sorá-
val), míg a nyitó kórustétel és az elsô ária csupán fél versszaknyi szöveget. Vagyis
a „Gyászóda” bachi feldolgozása is arra szolgáltat példát, hogy a korabeli gyakor-
latban szöveg és zene között számos esetben és különösen a zenei forma perspek-
tívájából a zene számított uralkodónak.15 Zeneellenes kirohanásainak egyik nyu-
godtabb pillanatában Gottsched úgy fogalmaz, hogy „önmagában véve a zene az
ég nemes adománya; és azt is elfogadom, hogy a zeneszerzôk az operáikba igen
sok mûvészetet helyeznek”.16 A „Musik an sich selbst” fogalmának felbukkanása
figyelemre méltó 1730- ban, és jelzi, hogy ebben az idôszakban szöveg és zene egy-
sége közel sem volt annyira erôs, mint száz évvel korábban.

Ennek illusztrálására utolsó példaként egy olyan esetet vizsgálok, amely mind
közül a legkülönösebb, s ismereteim szerint eddig elkerülte a Bach- irodalom fi-
gyelmét. A h- moll mise elôkészületeként Bach az 1740- es években több lutherá-
nus misekompozíciót alkotott, mégpedig a „kompozíció” eredeti értelmében, va-
gyis ezek a misék korábbi kantáták különféle tételeinek kompilációi. A G- dúr mi-
se Kyriéje az elsô lipcsei év egyik kantátájából veszi az anyagát: a tétel nem más,
mint a „Siehe zu, daß deine Gottesfurcht nicht Heuchelei sei” kezdetû BWV 179-
es kantáta nyitótételének újraszövegezett változata. Az eredeti szöveg így szól:
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12 A „Gyászóda” keletkezésérôl ld.: Christoph Wolff: Johann Sebastian Bach. A tudós zeneszerzô. Ford. Széky
János. Budapest: Park, 2009, 360–361.

13 Lorenz Mizler írja, hogy „amikor egy zeneszerzô az elôtte fekvô ódát meg akarja zenésíteni, a dalla-
mot úgy kell elrendezni, hogy valamennyi strófához illeszkedjen, és semmi természetellenes ne jöj-
jön ki belôle”. („Wenn ein Componist gegenwärtige Ode componiren wollte, so müste die Melodie
so eingerichtet werden, daß sie sich auf beyde Strophen schickte und nichts unnatürliches heraus
käme.”) Gottsched Critische Dichtkunstját idézi Lorenz Mizler: Neu- eröffnete Musikalische Bibliothek.
1738. október 16–17., 17–18.

14 „[…] nach Italiänischer Art”. Hans- Joachim Schulze–Werner Neumann (szerk.): Bach- Dokumente II.
Fremdschriftliche und gedruckte Dokumente zur Lebensgeschichte Johann Sebastian Bachs 1685–1750. Kassel:
Bärenreiter, 1969, 175.

15 Laurence Dreyfus részletesen elemzi a „Gyászódát” szöveg és zene viszonya szempontjából: Bach and
the patterns of invention. Cambridge: Harvard University Press, 1996, 232–244.

16 „Die Musik an sich selbst ist eine edle Gabe des Himmels; ich gebe es auch zu, daß die Componisten
viel Kunst in ihren Opern anzubringen pflegen.” Gottsched: Critische Dichtkunst, 741.

Siehe zu, dass deine Gottesfurcht nicht
Heuchelei sei, und diene Gott nicht mit
falschem Herzen!

Ügyelj rá, hogy istenfélelmed ne
alakoskodás legyen, és Istent hamis
szívvel ne szolgáld!



Már a kantátatétel zenei anyaga is különleges, amennyiben a zenei konstruk-
ció némiképp független a szövegtôl. A Bach- életmû legkáprázatosabb kontrapunk-
tikus zenéinek egyikérôl van szó, egy háromtémás, rendkívül összetett ellenfúgáról.
A tételt indító fúgaexpozícióban a témát a basszus szólaltatja meg, a tenor témavá-
lasza a tükörfordítású alakot hozza (a 7. ütemtôl), ezután lép be a szoprán az alap-
formával (13. ütem), majd az alt ismét a tükörfordítással (19. ütemtôl). A tenor
belépésével egy idôben szólal meg a basszusban kontraszubjektumként a második
téma, amely a szöveg második egységének megzenésítése („und diene Gott…”).
A két témát Bach úgy alakította ki az inventio fázisában, hogy tükörfordításban is
mûködôképesek legyenek együtt, így a tétel elsô formarészében minden alkalom-
mal szimultán hangzanak el alapformában és tükörfordításban egyaránt:
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5. kotta. A G- dúr mise (BWV 236) Kyrie tételének kezdete, 1–18. ütem (a német szöveg a tétel alapjául szolgáló
BWV 179- es kantátából származik)



Az elsô formarész, amely a két téma bemutatását szolgálta, a 37. ütem G- dúr zár-
latával ér véget, s ekkor új téma bukkan föl (6. kotta). Hogy ezen a ponton új zenei
anyag hallható, abban nincsen semmi meglepô. Csakhogy az új zenéhez nem tar-
tozik új szöveg. A 37. ütemben induló zenei gondolat – amely ereszkedô kvartkánon-
ban egy ütemnyi elcsúszással a teljes kóruson végigfut a szoprántól a basszusig –
a második szövegegységet szólaltatja meg újra, a szöveg értelmezéséhez azonban
nem tesz hozzá semmit. Mindkét megzenésítés ugyanazt az eszközt használja a je-
lentés kifejezésére: a „falsche”, vagyis „hamis” szót mindkét esetben kromatiku-
san ereszkedô motívum szólaltatja meg. Az új téma felbukkanásának tehát nincs
köze a szöveghez, annak kifejezetten zenei oka van: ettôl kezdve a tétel hátralévô
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6. kotta. A G- dúr mise (BWV 236) Kyrie tételének középrésze, 37–45. ütem (a német szöveg a tétel alapjául szolgáló
BWV 179- es kantátából származik)

37



részében az elsô téma számára immár két kontraszubjektum áll rendelkezésre, s
mivel ez a téma torlasztásra is alkalmas (lásd a 49–55. ütemben a szopránt és a
basszust, vagy a 87–92. ütemben a basszust és a tenort), Bach a kontrapunktikus
mutatványok rendkívül gazdag tárházából válogathat. A tételt a harmadik téma
anyaga zárja.

Fúgatankönyvében Marpurg részletesen elemzi a darabot, pontosabban annak
miseváltozatát, s ez alighanem arra utal, hogy Bach büszke volt a kompozíciójára,
s tanítványai a vokális fúga afféle mintadarabjának tartották azt. Marpurg írja elem-
zésének bevezetésében, hogy „elegendô ismerni a híres szerzô nevét, hogy darab-
jára a [vokális] írásmód modelljeként tekintsünk”.17 A G- dúr mise Kyriéje zenei
anyagát tekintve semmiben sem tér el a BWV 179- es kantáta nyitótételétôl. Az egyet-
len különbség a szöveg, s ebben az esetben a bibliai idézet összetett mondatát két
kétszavas könyörgéssel kellett helyettesíteni. Marpurg a következôket írja a tételrôl:

Három téma található benne, az elsô a Kyrie eleison szövegre, a második az Eleisonra, a har-
madik pedig a Christe eleisonra, s ilyen módon a Kyrie három része, amelyet egyébként kü-
lön szoktak kidolgozni, ezúttal össze van olvasztva18

Marpurgnak igaza van, amikor azt írja, hogy a Kyrie három szakaszát külön szok-
ták megzenésíteni, bár a három egység egyetlen tételben történô feldolgozása nem
egyedülálló a korban, s még a bachi életmûvön belül is találhatók rá példák.19 Mar-
purgot ezzel szemben látszólag nem zavarja, hogy Bach a három téma között sajá-
tos módon osztja el a rendelkezésre álló szöveget. Az elsô és a harmadik téma szó-
laltatja meg a „Kyrie eleison”- t, illetve a „Christe eleison”- t, a közbülsô témán
azonban csak az egyetlen „eleison” szó hangzik el (7. kotta). Nem ismerek példát
az egyházzene történetébôl arra, hogy egy zeneszerzô külön zenésítette volna meg
az „eleison” szót, leválasztva a „Kyrié”- rôl vagy a „Christé”- rôl. Lorenz Mizler egy
1754- es cikkében, amely az általa alapított és Bachot is a tagjai között tudó tudós
társaság elôzô nyolc évének eseményeirôl számol be, arról ír, hogy a társaság tag-
jai egy alkalommal megtárgyalták egy kéttémás fúga esetét, amelyben a zeneszer-
zô az „Alle land sind seiner Ehren voll” szöveget osztotta fel a két téma között.
Érthetetlen, írja Mizler, hogy „ki buzdította a zeneszerzôt arra, hogy kettôsfúgát
komponáljon elôször az alle Land, másodszor pedig a sind seiner Ehren voll szövegre.
Nem lehet ôket szétválasztani, mivel önmagában egyiknek sincs értelme.”20
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17 „Es ist genug, daß man den Namen des berühmten Verfassers davon weiß, um sie als ein Muster in
dieser Schreibart zu betrachten.” Marpurg: Abhandlung. Vol.2. Berlin: Haude und Spener, 1753, VII.
§.18.

18 „Es finden sich darin drey Hauptsätze, der erste über Kyrie eleison, der zweyte über Eleison, und der
dritte über Christe eleison, indem die drey Theile des Kyrie, wovon jeder sonst besonders ausgear-
beitet wird, hier zusammengeschmolzen werden.” Uott.

19 Ld. pl. az F- dúr és a g- moll misét (BWV 233 és 235).
20 „[…] wer hat den Componisten genöthiget eine Doppelfuge erstlich aus alle Land und zweytens sind

seiner Ehren voll zu machen. Dieses kann ia nicht getrennet werden, weil beydes allein keinen Verstand
hat.” Lorenz Mizler: „Nachricht von der Societät der musikalischen Wissenschaften in Deutschland
von 1746 biß 1752”. Lorenz Mizler: Neu- eröffnete Musikalische Bibliothek. 1754. január 12., 117.



A G- dúr mise Kyrie tételének azonban van egy ennél is különösebb vonása,
amely ugyancsak elkerülte Marpurg figyelmét (vagy kívül esett az érdeklôdésén).
Bach érthetô módon a 37. ütem G- dúr zárlatát követô harmadik témára helyezte a
„Christe eleison” szöveget. Az ezt megelôzô formarészben az elsô két téma kidol-
gozása során elhangzott a „Kyrie”, s miként misékben megszokott, itt is a közép-
rész hozza a „Christé”- t. Csakhogy, miként láttuk, az eredeti kantátatétel a harma-
dik téma anyagával zárul, vagyis a G- dúr mise Kyriéje – a nyugati egyházzenében
alighanem példa nélküli módon – nem a „Kyrie”, hanem a „Christe” szöveggel
fejezôdik be. Bach jól ismerte a nyugati egyházzene miserepertoárját,21 vagyis nyil-
vánvalóan tisztában volt a miseszöveg megzenésítésének hagyományával. De ahogy
számos más alkalommal, a szöveg elrendezése itt is kevésbé volt fontos számára,
mint az, hogy megôrizze az aprólékos mûgonddal kialakított zenei építmény épségét.

21 Christoph Wolff: „Bach and the Tradition of the Palestrina style”. In: uô: Bach. Essays on his life and music.
Cambridge: Cambridge University Press, 1991, 84–106.

7. kotta. A G- dúr mise (BWV 236) Kyrie tételének vége, 104–117. ütem (a német szöveg a tétel alapjául szolgáló BWV
179- es kantátából származik)
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‘POETRY WILL LOSE WHAT MUSIC GAINS’

The Conflict of Symmetrical Form and Text Setting by J. S. Bach

The notion of symmetry played a special role in J. S. Bach’s musical thinking.
Several examples may be cited of Bach’s preoccupation with the symmetrical dis-
position of musical events, either at the level of the overall form of a cyclical work
(the early cantata BWV 106 or the Symbolum Nicenum section of the B minor
Mass, are just two examples from the chronological extremes of Bach’s oeuvre),
or at the level of one musical movement, one of the most spectacular examples
being the soprano- alto duet from cantata BWV 91. It seems that in this case musi-
cal symmetry was a more important compositional concern for Bach than the
coherence of the text setting. The article considers several questions: Why did
Bach disregard proper text setting in the duet of BWV 91? How did Bach decide
when text setting and musical form should collide with each other? And how did
18th century poets react to the artistic licence of composers?
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teaches music history. Since 2013 he has also been working as editor- in- chief at the music publishing
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