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A Musikalisches Opfer muzikológiai megítélése – Bach más, kései ciklusaiéhoz ha-
sonlóan – igen változatos képet mutat, akár a tételek sorrendje, akár a sorozat ren-
deltetése, akár a mögötte esetlegesen meghúzódó nem- zenei háttér megnevezése
tekintetében. A fúga mûvészetéhez hasonlóan tekintették már absztrakt, elôadásra
sohasem szánt „tiszta” zenének,1 a tétel- összeállítás sorvezetôjeként Ursula Kir-
kendale egy klasszikus retorikatant vélt felfedezni,2 míg egy újabb megközelítés a
mûben a kepleri „szférák zenéjének” leképzését látja.3 Míg a kizárólag szemnek és
intellektusnak szóló „musica pura” elmélet kevéssé valószínû (ennél Bach sokkal
gyakorlatiasabb volt), a párhuzamos olvasatok lehetôségét, e megközelítések –
akár részleges – érvényességét a magam részérôl nem zárom ki.

Mégis, a külsô ihletô források keresése során a legmegalapozottabb és legpla-
uzibilisebb felvetés Michael Marissené, aki a lehetséges teológiai konnotációkra
irányítja a figyelmet. Ellentmondást fedez fel a „hivatalosan” Nagy Frigyest dicsôí-
tô zeneszerzôi ajánlás és a gyakran melankolikus, szinte gyászos affektusú tételek
között. „Bach zenéje – úgy tûnik – más jellegû dicsôséget tükröz. Egyáltalán nem
sugároz ragyogást, nem áraszt pompát Frigyesre, a Musikalisches Opfer a dicsôség
fogalmát bibliai értelemben valósítja meg, ’az alázat révén elért dicsôítés’ eszmé-
nyét elôtérbe állítva, amely ’a dicsôség teológiájával’ ellentétben Luther ’kereszt-
teológiájával’ van összefüggésben.”4

Marissen kiemeli, hogy a triószonáta – Frigyes világi ízlésével ellentétben – el-
lenpontosan szerkesztett sonata da chiesa. Jelentôséget tulajdonít annak, hogy a ká-
nonok száma tíz, hiszen ez utalhat a Tízparancsolatra, amelynek zenei ábrázolása-
kor Bach más mûveiben5 többször alkalmazza a kánonszerkezetet, így jelenítve

* Elôadás formájában elhangzott 2010. november 18- án a Wesley János Lelkészképzô Fôiskolán Iványi
Tibor emlékére rendezett konferencián.

1 Pl. Friedrich Blume: „J. S. Bach”. Die Musik in Geschichte und Gegenwart. Bärenreiter-Verlag, 1986, 1.
kötet, 994.

2 Ursula Kirkendale: „The source for Bach’s Musical Offering: The Institutio Oratoria of Quintilian”. Jour-
nal of the American Musicological Society, 33 (1980), 88–141.

3 Hans- Eberhard Dentler: Johann Sebastian Bachs „Musicalisches Opfer”. Musik als Abbild der Sphärenharmo-
nie. Mainz: Schott 2008

4 Michael Marissen: „The theological character of J. S. Bach’s Musical Offering”. In: Bach Studies, szerk.
Daniel R. Melamed, Cambridge University Press, 1995, 87.

5 Például a Dies sind die heil’gen zehn Gebot’ – korálfeldolgozásban a Clavier- Übung III- ban (BWV 678), il-
letve a 77. kantáta Du sollst Gott, deinen Herren, lieben bevezetô kórusában (BWV 77:1).



meg a törvény követését, az engedelmességet. A 9. kánon felett olvasható „Quae-
rendo invenietis” címsor – Marissen nézete szerint – valójában Jézus Hegyi beszé-
dére utal: „Keressetek és találtok” (Máté 7:7, Lukács 11:9). A latin eredetû fôcím
– Opfer: áldozat, felajánlás – alapján a ciklus tekinthetô valódi offertóriumnak is.

A továbbiakban – Marissen teóriáját elfogadva és erôsítve – a ciklus legmonu-
mentálisabb tételének, a hatszólamú ricercarnak lehetséges szakrális vonatkozásait
kísérlem meg kibontani.

Quaerendo invenietis: A keresésre való szerzôi felszólítás – mint látható lesz –
nemcsak a feloldatlan rejtvénykánonokra vonatkozhat, hanem a (régies címével
egyébként úgyszintén keresésre utaló) hatszólamú ricercarra is.6 E kompozícióban
ugyanis számos bibliai utalás van elrejtve, azonban e tartalmak felfedezését – kü-
lönféle zeneszerzôi praktikák révén – Bach jelentôsen megnehezítette. Megtalálá-
suk felé a tétel különleges formálása mutat irányt: bizonyos anomáliák, látszóla-
gos következetlenségek, mondhatni „zenei perturbációk”, amelyek külsô, nem ze-
nei természetû hatásra utalhatnak.

A formálás anomáliái
A hatalmas léptékû hatszólamú fúga a terjedelmes és összetett „királyi téma”
(Thema Regium) szabályszerû, hatfázisú expozíciójával indul (1. ábra a 20. oldalon,
1. sor, 1–56. ütem);7 ezt követôen még hatszor (összesen tizenkétszer) hangzik el
e fôtéma – minden szólamban még egyszer. Az expozícióban a fôtémához állandó
ellenszólam társul; e kontraszubjektum az 5. fázisban már töredékes, illetve a ha-
todikban egyáltalán nem szerepel. A terjedelmes expozíciót szokatlan hosszúságú
közjáték követi (57–78.), amelynek zenei anyaga – amint erre Christoph Wolff fel-
hívta a figyelmet8 – erôsen emlékeztet a G- dúr orgonafantázia (BWV 572)9 Grave-
ment szakaszára (1. kotta).

A továbbiakban még számos téma, motívum mutatkozik be, azonban ezek sza-
bályos hatszólamú expozíciójára szinte soha nem kerül sor. Általános szabályként
megfigyelhetô, hogy e témák, motívumok mind kapcsolatba kerülnek a fôtémával
vagy annak egyes részeivel (leginkább a témafej emelkedô hármasával, illetve a kö-
zéprész kromatikusan ereszkedô szakaszával).

Az elsô zavarba ejtô „következetlenség” mindjárt az expozíciót követô legelsô
új téma bemutatásánál tapasztalható (78–89.): e téma ugyanis – a többitôl eltérô-
en – nem társul a fôtémához, öt belépése után azonnal újabb téma indul (89–),
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6 A mûfaj eredetileg hangszerek hangolásának ellenôrzésére, kipróbálására szolgált, késôbb imitációs
motettaszerkezetet jelöl, míg Praetoriusnál („motívumok keresése”) már kifejezetten a fúgával azo-
nos. Bach a hatszólamú ricercar esetében valójában megfordítja a mûfaj eredeti jelentését: miután a
szerzô megkereste (illetve megtalálta), és a sûrû kontrapunktikus szövetbe beleszôtte a motívumokat,
az elôadónak és a hallgatónak lehetôsége nyílik visszakeresnie azokat.

7 A könnyebb és pontosabb navigáció érdekében a szerzôi kéziratban használt 2/2- es ütemszámozást
adom meg, nem a korabeli nyomtatott verzióban alkalmazott 4/2- est.

8 Christoph Wolff: Der stile antico in der Musik Johann Sebastian Bachs: Studien zu Bachs Spätwerk. Wiesba-
den: Franz Steiner, 1968, 127.

9 Eredeti címe: Pièce d’orgue.



amely „elôírásszerûen”, már az elsô pillanattól a fôtémához kapcsolódik, annak
fejmotívumát ellenpontozza. E téma utolsó belépése rányúlik a 7. fôtéma- elhang-
zásra (95–) (1. ábra, a második sor vége).

A 103. ütemtôl négy új téma permutációs bemutatása veszi kezdetét (1. ábra,
a harmadik sor eleje). A négy témából pontosabban csak három új, a negyedik
ugyanis nem más, mint a fôtéma kromatikusan ereszkedô szakasza. Hat – kánoni-
kusan kötött – permutációs fázis után a 8. fôtéma- elhangzás következik, melynek
során a királyi téma kromatikus, középsô részéhez itt is hozzákapcsolódik a há-
rom új téma. A 123. ütemtôl új elemként egy folyamatos nyolcad- mozgású skála-
motívum és tükörfordítása jelenik meg, amely elôszeretettel társul a fôtémafej tü-
körfordításával és e hármashangzat- motívum diminuált változatával.

A 131. ütemtôl induló 9., majd 10. fôtéma- elhangzás után a már korábban hal-
lott terjedelmes közjáték rövidebb változata vezet a 165. ütemben bemutatkozó
újabb témához (vagy rövidsége folytán inkább motívumhoz). A témabelépés kü-
lön érdekessége (és szokatlansága), hogy az új motívum azonnal párban, terc- , il-
letve szextpárhuzamban exponálódik (szünet nélküli kánon módjára = canon sine
pausis), a fôtémafej hármashangzatait ellenpontozva. (Bach fúgáiban eleve ritkán
fordul elô a canon sine pausis belépés; ha igen, akkor is jobbára a fúgák végén, hi-
szen a tématorlasztás legsûrûbb formája ez.)10 E mindössze hatütemes szakasz
után a 11. fôtéma- elhangzás, majd a 179. ütemtôl újabb téma bemutatása követke-
zik. E téma elhatárolása bizonytalan, mert elsôre háromütemesnek mutatkozik,
de késôbb következetesen már csak két ütem szólal meg, sôt a 197. ütemben belé-
pô utolsó fôtéma felett már csak néhány hang marad belôle. (Újabb furcsa eljá-
rás!) E téma „egyenes ági” leszármazottja a Wohltemperiertes Klavier II. Asz- dúr fú-
gájának (BWV 886:2, ott az eredeti notáció 4/4- es – 2. kotta a 21. oldalon).

De „témaelôdjével” a hozzá társuló ellenszólam is összeköti, ugyanis a ricer-
carban (a fôtéma belépéséig) szinte állandóan a kromatikusan ereszkedô fôtéma-
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10 Canon sine pausis belépések találhatók pl. a Wohltemperiertes Klavier II. g- moll fúgájában (BWV 885:2), a
b- moll fúga végén (BWV 891:2), valamint A fúga mûvészete 10. Contrapunctusában (BWV 1080:10).

1. kotta. G- dúr fantázia, BWV 572
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résszel együtt fordul elô. Ebben az igen sûrû polifon szakaszban (179–197.) a fenti
kettôn kívül többször elhangzik a permutatív részben hallott egyik téma,11 vala-
mint a párban bemutatott motívum. A királyi téma utolsó elhangzása felett a rö-
vidülô utolsó téma hangmorzsái és – újabb szokatlan dramaturgia! – a korábban
(78–89.) „függôben hagyott” téma reminiszcenciája szólnak.

Látható tehát, hogy a hatszólamú ricercar igencsak egyedi módon van megfor-
málva, számos szokatlan megoldást tartalmaz, mind kontrapunktikusan, de fôkép-
pen dramaturgiailag. Miképpen az égitestek nem várt, szokatlan pályamódosulá-
sai ismeretlen, még fel nem fedezett égitesteket, hatásokat jeleznek, a fenti „zenei
perturbációk” is valami távoli hatást sejtetnek.

Egy rejtvénykánon elrejtése
Azonban mielôtt továbblépnénk e „befolyásoló erôk” megvilágítása felé, rá kell
mutatnunk egy másik különös zeneszerzôi praktikára. Annál is inkább, mivel e so-
rok írójának legelsô „gyanúját” (miszerint a fúga hátterében teológiai tartalmak le-
hetnek) éppen e „rejtvény a rejtvényben” keltette fel.

Quaerendo invenietis: A hatszólamú ricercar permutatív szakaszában (103–115.)
az úgynevezett Fulde- kánon (BWV 1077) témaincipitjei vannak feldolgozva. Az
azonosítás természetesen nem egyszerû, hiszen a kettôs rejtvénykánon eredetileg
G- dúrban van, a ricercarhoz képest négyszeres diminúcióval notálva (3a–d kotta
a 22. oldalon). A kompozíció annak a 14 tételbôl álló kánonfüzérnek a része, ame-
lyet Bach a Goldberg- változatok basszustémájára komponált (BWV 1087).12 Jóllehet
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2. kotta

11 A téma itt pontozás nélkül hangzik el, sôt harmadjára díszítve, s így rokonságba kerül a Wohltemperiertes
Klavier II. e- moll fúgájával (BWV 879/2 – a könnyebb összehasonlítás végett itt c- mollban szerepel):

12 Tekintettel arra, hogy a 14- es szám a hatszólamú ricercarban is kruciális szerepet játszik majd, érde-
mes kiemelni és tudatosítani, hogy e „jövevény”- kánon eredeti lelôhelye egy 14- es mûcsoport.
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egy „külsô” rejtvénykánon beleszövése egy másik fúga kánonikus (permutatív)
szakaszába, már ez is figyelemre méltó és egyedi eljárás, igazi jelentôsége azonban
nem ez! Ugyanis Bach e kánonhoz, amelyet teológushallgató növendékének, Jo-
hann Gottlieb Fuldénak dedikált, mottót („szimbólumot”) is fûzött: Christus Coro-
nabit Crucigeros (Krisztus megkoronázza keresztjének hordozóját).13 Azt, hogy
nem véletlen egybeesésrôl van szó, az is valószínûsíti, hogy a dedikáció dátuma
1747 október, tehát három hónappal a Musikalisches Opfer keletkezése után íródott
a könyvbe!

A ricercar különös formálásának okai: az alapzat
Tovább folytatva az elemzés gondolatmenetét: a tételben feldolgozott témák száma,
a feldolgozás mikéntje és fôképpen a kompozíció különleges dramaturgiája arra mu-
tat, hogy a fúga alapzata nem más, mint a Biblia egyik legmeghatározóbb része, a
judaizmus és a kereszténység alapjául szolgáló legfontosabb erkölcsi törvényeket
tartalmazó Tízparancsolat. A Tízparancsolat, méghozzá abban a sorrendben, ame-
lyet Luther két dekalógus- koráljában rögzített, ugyanis a korálokban – a Kis és
Nagy kátéhoz képest – az utolsó két parancsolat sorrendje eltérô. Annak, hogy a
IX. és X. parancsolat ennek megfelelôen megcserélôdik, természetesen nyomós
oka van, és messzemenô következményei lesznek!

A Luther- korálok közül a rövid változat a gyermekek részére írt, 5 verszakos
Mensch willst du leben seliglich, a hosszabb a 12 verszakos Dies sind die heil’gen zehn
Gebot’.14 A továbbiakban a részletesebb, hosszú változat lesz segítségünkre.
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13 A mottóval kapcsolatban többféle értelmezés látott napvilágot. A három C betûvel kezdôdô szó szim-
bolikus értelmét Gárdonyi Zoltán például abban látja, hogy mindkét kánon imitációs idôköze 4/4 =
C, továbbá a két tükörkánon tükrözési tengelyhangja is C. Gárdonyi Zoltán: J. S. Bach kánon- és fúga-
szerkesztô mûvészete. Zenemûkiadó: Budapest, 1972, 23.

Ugyanakkor azt is elképzelhetônek tartom, hogy a mottó kapcsán Bach saját magára is gondolha-
tott, hiszen már nevének keresztdallama révén magán hordozta – szimbolikus értelemben – a keresz-
tet. Bach ezen túlmenôen további „krisztusi jelek” – valószínûleg tudatos – „hordozója” volt. A nevé-
nek keresztény gemátriai átkódolásával kapott 14- es szám révén (B=2 + A=1 + C=3 + H=8) egy
másik Krisztus- szimbólummal is kapcsolatba került, az „Α és Ω”- val. („Én vagyok az Alfa és az Óme-
ga, a kezdet és a vég, az elsô és utolsó.” Jelenések könyve 22:13) A görög ABC – mindent magában
foglaló jellegzetességet kifejezô – legelsô és legutolsó betûje (A és Ω) latinra, németre fordítása nyo-
mán (A és O) erôsen kötôdött a 14- es számhoz. Ezt a számszimbolikai kapcsolatot különösen tuda-
tosította Paul Speratus „Es ist das Heil uns kommen her” kezdetû – Luther által is nagyra tartott –
dogma- korálja, amelynek 14 versszakát a szerzô – hangsúlyozva a korál bibliai üzenetét – az ABC
betûivel látta el, A- tól O- ig. Bôvebben lásd: Eric T. Chafe: „Anfang und Ende: Cyclic Recurrence in
Bach’s Cantata Jesu, nun sei gepreiset, BWV 41”. In: Bach Perspectives I., szerk. Russell Stinson, Universi-
ty of Nebraska Press, 1995, 103–134.

A zeneszerzô nevébôl levezethetô 41- es szám (J=9 + S=18 + BACH=14) ugyancsak kapcsolatba
hozható Jézussal, aki – a Máté- evangélium felsorolása alapján – Ábrahám után 41. nemzedékként szüle-
tett meg (Máté 1:17). Ezt a koincidenciát Bach a Magnificat (BWV 243) Omnes generationes kórustételé-
ben húzza alá. – Bôvebben: Göncz Zoltán: Bach testamentuma. Budapest: Klasszikus és Jazz, 2009, 68–69.

14 Robin A. Leaver: Luther’s liturgical music. Principles and implications. Cambridge–Michigan: Wm. B.
Eerdmans Publishing Co. 2007. 116–121.



1. Dies sind die heil’gen Zehn Gebot’, 1. Ez a szent tízparancsolat.
Die uns gab unser Herre Gott Ezt adta Istened, Urad
Durch Moses, seinen Diener treu, Még Mózes által nagy régen
Hoch auf dem Berg Sinai. A magas Sínai hegyen.
Kyrieleis! Szánj meg, Urunk!

I.
2. Ich bin allein dein Gott, der Herr, 2. Én vagyok Urad, Istened.
Kein’ Götter sollst du haben mehr; Bálványaid ne legyenek.
Du sollst mir ganz vertrauen dich, Bízd magad rám mindenestôl,
Von Herzensgrund lieben mich. És szeress teljes szívedbôl!
Kyrieleis! Szánj meg, Urunk!

II.
3. Du sollst nicht führen zu Unehr’n 3. A te Istened szent nevét
Den Namen Gottes, deines Herrn; Ne vedd hiába, hanem féld!
Du sollst nicht preisen recht noch gut, Ne igazodj más beszédhez,
Ohn’ was Gott selbst red’t und tut. Csak amit ô mond és végez!
Kyrieleis! Szánj meg, Urunk!

III.
4. Du sollst heil’gen den Feiertag, 4. Az ünnepnapot szenteld meg,
Daß du und dein Haus ruhen mag; És házadnépe is veled!
Du sollst von dein’m Tun laßen ab, Te nyugodjál, s igéjén át
Daß Gott sein Werk in dir hab’. Az Úr végezze munkáját!
Kyrieleis! Szánj meg, Urunk!

IV.
5. Du sollst ehr’n und gehorsam sein 5. Tiszteld atyádat, anyádat,
Dem Vater und der Mutter dein, Szófogadással szolgáljad,
Und wo dein’ Hand ihn’n dienen kann, És segítsd, ahol teheted.
So wirst du lang’s Leben hab’n. Így lesz hosszú az életed!
Kyrieleis! Szánj meg, Urunk!

V.
6. Du sollst nicht töten zorniglich, 6. Ne ölj! Rosszért bosszút ne állj!
Nicht haßen noch selbst rächen dich, Ne gyûlölj, ne haragudjál!
Geduld haben und sanften Mut Légy béketûrô és szelíd,
Und auch dem Feind tun das Gut’. És szeresd ellenségeid!
Kyrieleis! Szánj meg, Urunk!

VI.
7. Dein Eh’ sollst du bewahren rein, 7. Tartsd tisztán házaséleted!
Daß auch dein Herz kein’ andre mein’, Hû legyen szív és szeretet.
Und halten keusch das Leben dein Légy tiszta szóban, életben,
Mit Zucht und Mässigkeit fein. És mértékletes mindenben!
Kyrieleis! Szánj meg, Urunk!
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VII.
8. Du sollst nicht stehlen Geld noch Gut, 8. Ne lopd el más javát, pénzét.
Nicht wuchern jemands Schweiß und Blut; És ne zsarold verejtékét.
Du sollst auftun dein’ milde Hand De jóltevôn nyisd meg kezed.
Den Armen in deinem Land. És segítsd a szegényeket!
Kyrieleis! Szánj meg, Urunk!

VIII.
9. Du sollst kein falscher Zeuge sein, 9. Ne tégy hamis tanúságot.
Nicht lügen auf den Nächsten dein; Ne szóld meg felebarátod;
Sein Unschuld sollst auch retten du Védd inkább ártatlanságát.
Und seine Schand’ decken zu. És takargasd gyarlóságát!
Kyrieleis! Szánj meg, Urunk!

IX. + X.
10. Du sollst dein’s Nächsten Weib und Haus 10. Ne kívánd más hitvestársát,
Begehren nicht noch etwas draus; Se tulajdonát, se házát!
Du sollst ihm wünschen alles Gut’, Csak javát óhajtsd, védelmét.
Wie dir dein Herz selber tut. Mint hogyha magadnak tennéd!
Kyrieleis! Szánj meg, Urunk!

11. Die Gebot all’ uns geben sind, 11. Tíz parancs. Azért nyerted mind,
Daß du dein’ Sünd’, o Menschenkind, Hogy megismerhesd bûneid,
Erkennen sollst und lernen wohl, S jól megtanuld, miképp lehet
Wie man vor Gott leben soll. Az Úrnak kedves életed.
Kyrieleis! Szánj meg, Urunk!

12. Das helf ’ uns der Herr Jesus Christ, 12. A Krisztus segítsen minket,
Der unser Mittler worden ist; Ki nékünk Közbenjárónk lett!
Es ist mit unserm Tun verlor’n, Mert nélküle, bármit teszünk,
Verdienen doch eitel Zorn. Halált érdemlünk s elveszünk.
Kyrieleis! Szánj meg, Urunk!15
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15 Evangélikus énekeskönyv. Budapest: Magyarországi Evangélikus Egyház Sajtóosztálya, 1995, 524–525.
(A 10. versszakban a „hitvestárs” és a „tulajdon” szavakat ebben a kiadványban nem az eredeti vers-
ben olvasható, hanem a kátékban leírt sorrendben közölték.)
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Mûelemzés – ma
A Magyar Zenetudományi és Zenekritikai Társaság

VIII. tudományos konferenciája
2011. október 7–8. (péntek–szombat)

MTA Zenetudományi Intézet Bartók Terme
Budapest I., Táncsics Mihály u. 7.

A Magyar Zenetudományi és Zenekritikai Társaság
konferenciát hirdet a 2010 novemberében megrendezett

„Mûelemzés – ma” szimpóziumhoz kapcsolódóan.

A mûalkotás továbbra is megkerülhetetlen fogalom,
még ha az újabb elemzô és kutatási irányzatok gyakran vitatják is

az egyedi mû integritását, s a hangsúly sok esetben mû és funkció,
mû és megrendelô, mû és alkotó, mû és befogadó,

vagy éppen a mûvek egymás közötti összefüggéseire esik.

Konferenciánkra olyan elôadásokat várunk,
amelyek az analízis elméleti és gyakorlati kérdéseit járják körül:

lehetnek ezek bármely zenetörténeti idôszakból származó kompozíciók
és népzenei jelenségek elemzései, a zeneelmélet történetét és praxisát

érintô referátumok, az elemzô módszerek érvényességét,
illetve az analízis pedagógiai hasznát vizsgáló feltevések.

Ugyanakkor a tavalyi szimpózium szellemében zenei elôadások mellett
lehetôséget szeretnénk biztosítani rokon diszciplínák,

mindenekelôtt a mûvészettörténet, irodalomtudomány, esztétika,
néprajz területérôl érkezô javaslatoknak is.

A konferencián 20 perces elôadások fognak elhangozni.

A jelentkezéseket – amelyeknek tartalmaznia kell egy csatolt fájlban
az elôadás címét, egy maximum 250 szóból álló

elôzetes tartalmi kivonatot, valamint az elôadáshoz kapcsolódó
bibliográfiát – május 1- jéig kérjük elküldeni a konferencia szervezôihez.

A jelentkezéseket a konferencia programbizottsága június 1- jéig elbírálja.

A konferencia szervezôi:
Dalos Anna (dalos@zti.hu) és Vikárius László (vikarius@zti.hu)

A programbizottság tagjai:
Kárpáti János, Komlós Katalin, Mikusi Balázs, Somfai László,

Szegedy- Maszák Mihály, valamint a konferencia szervezôi



Különleges módszertani nehézséget jelent, hogy a lineáris értelmezést több
helyen megnehezíti (sôt, gyakorlatilag lehetetlenné teszi) a ricercar összetett,
körkörös formálása. Bizonyos megoldások okai ugyanis csak jóval késôbb derül-
nek ki, számos esetben csupán jelezni lehet a késôbbiek folyamán várható továb-
bi válaszokat. Mint annyi kései Bach- mû, valójában ez is csak a teljes elhangzás
után, „visszafelé” érthetô meg!

A fent leírt nehézségek ellenére, elsô körben a parancsolatok témák szerinti,
az egész életmûbe is mélyen beágyazott – Károlival szólva – „zenei kiábrázolódá-
sát” vesszük sorra (az 5. kottában a témák a c- moll fôtémához igazodó transzpo-
zícióban szerepelnek, lásd a 28. oldalon).

I. Én vagyok Urad, Istened. Nem példa nélküli Bach életmûvében, hogy maga a
fúgatéma szimbolizálja a Mindenhatót; legkézenfekvôbb analógia a szintén a
katekizmuson alapuló (!) Clavier- Übung III. nagyszabású Esz- dúr hármasfúgája
(BWV 552:2), amelyet okkal emlegetnek „Szentháromság”- fúgaként is. A hatszó-
lamú ricercar fôtémája még inkább a „témahierarchia” csúcsára kerül, mint az
említett Esz- dúr fúga elsô témája. A Thema Regium mindenütt jelen van, min-
den körülötte játszódik, minden más téma, motívum a fôtémát „szolgálja”, azt el-
lenpontozza.

II. Ne vedd hiába Istened nevét! A II. téma esetében (amelynek kezdete némikép-
pen emlékeztet az említett Esz- dúr fúga elsô témájára) azonnal beleütközünk a
már fent vázolt „lineárisan érthetetlen” nehézségébe. A „ne vedd hiába” parancs
úgy valósul meg, hogy a téma ezen a ponton valójában nem artikulálódik, „nem
mondatik ki”, fontos jellegzetességei észrevehetetlenek maradnak. Ott van, de
nem látható, hallatszik, de mégsem hallható:

III. Szenteld meg az ünnepnapot! A fúgaszerkesztés általános szabályai szerint a 6
fázisból álló expozíció után bemutatkozó III. témának a fôtéma 7. (!)16 belépéséhez
kellene csatlakoznia, ehelyett azonban e téma – engedelmesen betartva a III. paran-
csolatot – tényleg „nyugszik”, „sabbátot tart”, nem válik a fôtéma ellenszólamává.
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4. kotta

16 „Ünnepnapot mondunk a héber »sabbát« szócska nyomán. Ennek eredeti jelentése »feiern«, vagyis:
szüneteltetni a munkát. […] Isten a hetedik napot az Ótestamentumban elkülönítette, ünnepül ren-
delte, és megparancsolta, hogy azt minden más napnál szentebbnek tekintsék.” Luther Márton: Nagy
káté. Ford. Prôhle Károly, A harmadik parancsolat.
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IV. Tiszteld atyádat és anyádat! E parancsolatnál méltán számíthatnánk egy kora-
beli, családi meghittséget árasztó dallamra, azonban valami egészen más jelenik
meg: Luther Wir glauben all’ an einen Gott koráljának kezdôhangjai. (Hasonló, szin-
kópált ritmizálással, mint a Clavier- Übung III. korálfeldolgozásában, BWV 680.)
A lutheri krédó- korál alatt dúrban elhangzó fôtémaincipit (89–90.) egy másik fon-
tos korált idéz fel: Philipp Nicolai Wachet auf dallamát. Ebben a szakaszban a ricer-
car egy régi mûfaj, a korálquodlibet gyakorlatát eleveníti fel. Elsô pillantásra telje-
sen érthetetlen a Luther- idézet, de ha továbbfolytatjuk a korálszöveget, érteni vél-
jük az okot: Wir glauben all’ an einen Gott, / Schöpfer Himmels und der Erden, / Der sich
zum Vater geben hat, / Dass wir seine Kinder werden. (Mi valljuk: hiszünk Istenben /
Menny, föld nagy Teremtôjében, / Ki édesatyánk lett nekünk, / Hogy mint gyerme-
kei éljünk.)17 Megrendítô, vallomásszerû hitvallás ez; azé az alkotóé, aki tízéves
korára mindkét szülôjét elvesztette:

V. Ne ölj! Az V. téma nem más, mint a – „Christus Coronabit Crucigeros” mot-
tójú – Fulde- kánon felfelé lépô témája (3. kotta).18 Az V. téma egyik ellenszólama –
akárcsak a kánonban – a fôtéma középsô, passus duriusculus szakasza. A kánon szö-
veges szimbóluma és a passiótörténetet idézô alászálló kromatika19 mintha egy
irányba mutatna: az Újtestamentum középpontjában álló gyilkosságra, a keresztre
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17 Evangélikus énekeskönyv, 336.
18 A dallam igen sok helyen és formában elôfordul az életmûben, pl. D- dúr Allabreve, BWV 589; Wohl-

temperiertes Klavier I: C- dúr fúga, BWV 846:2; E- dúr kétszólamú invenció, BWV. 777; a h- moll mise
Gratias és Dona nobis pacem tétele, BWV 232:6, 25.

19 Pl. h- moll mise Crucifixus, BWV 232:16.



feszítésre. Az V. téma a János- passióban található, Jézus kereszthalálát követelô kó-
rusturba körvonalát követi20 (BWV 245:38): „Nékünk törvényünk van, és a mi
törvényünk szerint meg kell halnia, mivelhogy Isten fiává tette magát” (János 19:7).
„Wir haben ein Gesetz, und nach dem Gesetz soll er sterben, denn er hat sich
selbst zu Gottes Sohn gemacht.”

VI. Ne paráználkodjál! A VI. téma tekergô dallama mintha a bûnbeesésre csá-
bító kígyót idézné meg. Nem azt az ádáz, „pokolbéli” fajtát formázza (höllische
Schlange), amely például a 40. kantátában jelenik meg (BWV 40:4), ez egy rava-
szabb, alattomosabb példány. („A kígyó ámított el engem, úgy evém” – Genezis
3:13.) Ez a motívum jelenik meg a Herkules válaszúton kantáta bölcsôdalában is
(BWV 213:3), amelyben a gyermek fôhôst egy allegorikus nôalak, nem más, mint
„Gyönyör” csábítja.21 Ebben a mitológiai történetben is felbukkan a kígyó, hogy a
gyermeket elveszejtse, aki azonban megöli a bestiát. A politeista- profán környe-
zetben erotikus töltetû ária monoteista- szakrális olvasatban „szeplôtlenné” szub-
limálódik a Karácsonyi oratóriumban (BWV 248:19).

XLIX. évfolyam, 1. szám, 2011. február M a g y a r  Z e n e30

20 További hasonlóságot mutat maga a permutációs szerkezet is. Ugyanakkor érdemes felfigyelni arra
is, hogy a ricercarba rejtett Fulde- kánon (BWV 1077) és e kánon korábbi verziója (BWV 1087:11) kö-
zött az egyik változtatás éppen a felfelé lépô téma 2. hangjának pontozása.

21 A Nagy káté tízparancsolattal foglalkozó részében maga Luther utal Herkulesre: „Például azok a pogá-
nyok, akik hatalomra és uralomra törekedtek, Jupitert emelték legfôbb istenükké, mások, akik gaz-
dagságra, boldogságra, vagy élvezetekre és szórakozásra vágytak: Herkulest, Mercuriust, Venust vagy má-
sokat…” Luther: Nagy káté, Az elsô parancsolat, (kiemelés tôlem – G. Z.).

7. kotta

8. kotta



VII. Ne lopj! A VII. téma maga szegi meg e parancsolatot, az elôzô téma anya-
gát elorozva. S teszi ezt egészen arcátlanul: ugyanis a szigorú permutációs szer-
kesztésbôl következôen – horizontálisan – mindig a VI. témát követi, azonban –
az elôimitáció révén – a másik szólamban hangzó VI. témától a megszólaltatás pri-
mátusát magának vindikálja:

VIII. Ne tégy felebarátod ellen hamis tanúbizonyságot! Ebben a részben jelenik meg
elôször – új kontrapunktikai elemként – a tükörfordítás. A folyamatos inverzió, a
témák, motívumok állandó forgatása Bach alkotómûvészetében kifejezheti a meg-
bízhatatlanságot, képmutatást, hamisságot, mint például a 179. kantáta ellenfúga
módjára komponált nyitótételében („Figyelmezz, hogy istenfélelmed ne képmuta-
tás legyen, és az Istent ne hamis szívvel szolgáld!” – „Siehe zu, dass deine Gottes-
furcht nicht Heuchelei sei, und diene Gott nicht mit falschem Herzen!”):

A térbeli iránynak, az irány megfordulásának abban a hamis tanúzásban is fon-
tos szerepe van, amely alapján Jézust halálra ítélik: (Máté- passió, BWV 244:39:
„Két hamis tanú: Ez azt mondta: Leronthatom az Isten templomát, és három nap
alatt felépíthetem azt.” [Máté 26:61 – kiemelés tôlem – G. Z.] „Zwei falsche Zeu-
gen: Er hat gesagt: Ich kann den Tempel Gottes abbrechen und in dreien Tagen
denselben bauen.” – 11. kotta a 32. oldalon).22
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22 A „tanúvallomás” – János evangéliuma szerint – Jézus egyik korábbi, szimbolikus és profetikus kije-
lentésének kiforgatása: „Rontsátok le a templomot és három nap alatt megépítem azt.” „Ô pedig az ô
testének templomáról szól vala.” (János 2:19, 21.)
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IX. Ne kívánd felebarátod hitvestársát! E szakaszban – figyelemre méltó madriga-
lizmusként – párban szólal meg a IX. téma:23

X. Ne kívánd felebarátod tulajdonát, vagy házát! A X. téma – újabb plasztikus szó-
festés! – a szakaszban egyre rövidül („megrövidítik”, „széthordják”), egészen ad-
dig, ameddig a témafej keresztmotívumára csupaszodik (193–). A keresztalakzat
felbukkanása – akárcsak az V. illetve a VIII. parancsolat esetében – ismét utalhat a
szenvedéstörténetre: „eloszták az ô ruháit, sorsot vetvén; hogy beteljék a próféta
mondása” (Máté 27:35):

Látható, hogy a korábban következetlennek és esetlegesnek tûnô formai meg-
oldások az egyes parancsolatok tükrében jelentést kapnak, érthetôvé válnak.
Olyan anomáliák, furcsaságok oka látszik megoldódni, mint a „tétlen” III. téma,
a párban megjelenô IX. téma, a fokozatosan rövidülô, lecsupaszodó X. téma.
Ezen túlmenôen feltûnô, hogy ebben az olvasatban több parancsolat, az V., a
VIII. és a X. kapcsolatba kerül Jézussal egy imaginárius passiótörténetet kirajzol-
va; de még a IV. is, hiszen valójában az is Jézus szemszögébôl láttatja az Atya irán-
ti megkülönböztetett szeretetet.
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11. kotta

23 Luther így kommentálja ezt a parancsolatot: „… az evangéliumban is olvasható Heródes királyról:
testvérének feleségét még annak életében nôül vette […] Ilyen példák azonban, remélem, nem talál-
nak követôkre, mert az Újtestamentum szerint tilos a házasok elválása.” Luther: Nagy káté, A kilence-
dik és a tizedik parancsolat.
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Korábban jeleztem, hogy az utolsó két parancsolat sorrendcseréjének nyomós
oka van. Arra is utaltam, hogy a fúga körkörös, labirintusszerû szerkezete nem jár-
ható be lineárisan. Ezek a jellegzetességek most válnak érthetôvé, ugyanis a X. té-
ma lecsupaszodott keresztmotívuma24 elvezet bennünket a következô körbe –
visszavezet a fúga elejéhez.

Miképpen kezdetben…
A II. téma és a II. parancsolat összefüggésében említettem, hogy e téma azon a he-
lyen nem artikulálódik, nem értelmezôdik, nem mondatik ki. Látszólag elkanya-
rodva a tárgytól: Anton Webern kongeniális hangszerelése érzékelhetôvé és nyil-
vánvalóvá tette, hogy e ricercarban a motívumok szintjén zajlik szinte minden. Ami
meglepô újdonság, hogy a témák „weberni széthangszerelését” már maga Bach el-
kezdte a mûben. Ami a legutolsó, 12. fázisban (197–) a X. téma utolsó szilánkjai-
nak tûnik, valójában nem más, mint a II. téma kezdetének (17–19.) szétdarabolá-
sa; másképpen fogalmazva: a II. témában rejlô keresztalakzatok kibontása, felmu-
tatása, a szakrális jelentéstartalom kimondása (14. kotta a 34. oldalon).

A kapcsolat (az azonosság) felfedését két körülmény nehezíti meg: egyrészt a
két rész közötti nagy távolság (180 ütem!), másrészt a II. téma legelején található
kiírt díszítés, amely apróságnak tûnik ugyan, mégis elegendô ahhoz, hogy a per-
cepciót eltérítse, a figyelmet elterelje.

E furcsa repríz azonban még intenzívebben idézi vissza a kezdeteket: a III. –
korábban „ünnepnapot tartó” – témát is reaktiválja. A téma – kissé megváltoztat-
va – a 199. ütemtôl végül hozzákapcsolódik a királyi témához.

Lehet- e vajon e formálásnak további „üzenete”, vagy „csupán” a fúgák végén
egyébként is gyakori, jellegzetes bachi sûrítés egy párját ritkító megoldása lenne?
Nehéz argumentálni, mégis azt gondolom, hogy a keresztény egyház egyik legfon-
tosabb alapimádsága íródik itt körül: a Szentháromság dicsôítése, a kis doxológia.

Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, Dicsôség az Atyának, a Fiúnak
és a Szentléleknek,

sicut erat in principio, et nunc et semper miképpen kezdetben, most és mindenkor
et in saecula saeculorum. Amen. és mindörökkön örökké. Ámen.

Három fennmaradt Bach- kompozíció végén találjuk meg ezt a rövid imát.
A 10. kantáta (Meine Seel’ erhebt den Herren!) utolsó tételeként (Lob und Preis sei
Gott dem Vater), korál formájában; a Gloria in excelsis Deo zárótételeként (BWV
194:3), ahol a „Gloria Patri et Filio…” textus a h- moll mise Cum Sancto Spiritu
tételének25 (BWV 232:11) zenei anyagát veszi át; s a legplasztikusabban a Magnifi-
cat végén hallhatjuk (BWV 243:12), itt ugyanis Bach a „miképpen kezdetben”
(sicut erat in principio) szövegrésztôl – a tartalmat szó szerint megvalósítva – vissza-
idézi a mû kezdetét.
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24 Érdekes egybeesésként a római szám (X) eleve kereszt alakú.
25 NB: Ott is a nagy doxológia vége.
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Mindörökkön örökké…
A Thema Regium utolsó elhangzását26 azonban nem csak a 14. kottán látható
4 keresztalakzat kíséri. Magát az utolsó fôtémabelépést a felsô három szólamban
kötegbe fonódó 3 inverz keresztalakzat vezeti be, amelyeket – a basszusban hang-
zó Thema Regium felett – további keresztbelépések követnek: összesen 13. Ta-
pasztalt Bach- kutató ekkor kezd gyanakodni: miért nem a kései mûvekben annyi-
ra fontossá, szinte rögeszmévé váló 14? (Korábban tisztáztuk, e szám nem csak az
alkotó nevére vonatkozik, a 14- es a korabeli lutheránus krisztológiában „a kezdet
és a vég”, az „A és Ω”, az örökkévalóság szimbóluma.)

A gyanú természetesen teljesen megalapozott: a 14 kereszt tényleg megjele-
nik, ugyanis a kompozíció „ómega pontján” a királyi téma átalakul, utolsó dal-
lamszegmensének oktávtörése következtében látszólag csak egy szokásos zárla-
ti klauzula keletkezik, valójában sokkal többrôl van szó: a Thema Regium „meg-
töretik”, ami által létrejön az ómegát szimbolizáló 14. kereszt (15. kotta a 35.
oldalon).

Az eucharisztiára, Úrvacsorára vonatkozó jel27 nehezen félreérthetô. De az is
elgondolkodtató, hogy Luther katekizmusa a Tízparancsolattal kezdôdik, majd a
Hiszekegy, a Miatyánk és a Keresztség tárgyalása után a Szentséggel (= Úrvacsora)
fejezôdik be. Miként a Clavier- Übung III. alapjául köztudottan Luther katekizmusa
szolgál, a hatszólamú ricercar is ezt az írást sûríti magába – hihetetlen intenzitással.

A Musikalisches Opfer jelenlegi recepciójában meglehetôsen egybehangzó konszenzus
van arra vonatkozóan, hogy a ciklus nyilvánvalóan szakrális jegyeket visel magán.28
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26 A nyolcadmozgás ekkorra szinte teljesen abbamarad, a szakasz affektusa komorrá, ünnepélyessé vá-
lik. A 202–203. ütemben egy paradox akusztikus helyzet áll elô azáltal, hogy a belsô négy szólamban
látszólag kvint- és kettôs oktávpárhuzamok keletkeznek. Az alsóbb szólamok kereszt alakban veze-
tett szólamai a tiltott párhuzamokat ugyan hatástalanítják, billentyûs hangszeren azonban ez nem
hallható. Bár a két legszélsô szólam feszült disszonanciáival elvezeti a figyelmet, az orgánumokat idé-
zô archaizáló, komor hatás mégis megmarad:

27 Az úgynevezett „szereztetési ige” a legexplicitebben: „Az Úr Jézus azon az éjszakán, melyen elárulta-
ték, vette a kenyeret, és hálákat adván, megtörte és ezt monda: Vegyétek, egyétek! Ez az én testem,
mely ti érettetek megtöretik; ezt cselekedjétek az én emlékezetemre” (Pál elsô levele a korinthusiak-
hoz 11:23–24).

28 A teljesség igénye nélkül: „It is no less intriguing that, while appearing as a secular work addressed
to a gallant, progressive king, Musical Offering cannot hide its theological religious layers, appearing,
above all, in connection with the double ricercars, especially with the second one and its strong
associations with the entire compositional gesture – that of offertory, offering, Opfer.” („Nem kevésbé
érdekes, hogy a Musikalisches Opfer, miközben egy gáláns, haladó szellemû királynak ajánlott világi mû-
ként jelenik meg, nem tudja elrejteni teológiai, vallásos rétegeit, amelyek mindenekelôtt a ricercarokban,



A fenti megállapítások miatt ugyanakkor számos részlet korrekcióra szorul.
A mûfajt tekintve: a hatszólamú ricercar erôsen ellenáll mindenfajta mûfaji besoro-
lásnak. Dramaturgiája folytán egyszerre „dekalógus- fúga”, a magába abszorbeált
elképesztô mennyiségû téma, motívum, idézet, utalás és önhivatkozás következté-
ben egyfajta grandiózus quodlibet, ugyanakkor imaginárius passió, zarándoklat,29

labirintus.
A címet és a dedikációt illetôen az Opfer jelentése – számos eddigi mellett –

újabbal egészül ki: a kereszténység által vallott teljes és tökéletes áldozattal – a ke-
resztáldozattal.

A Thema Regium – Bach szándéka szerint – egy másik királyt is illet, azt, aki-
nek egykoron „feje fölé illeszték az ô kárhoztatásának okát, oda írván: Ez Jézus, a
zsidók királya.”30
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különösen a másodikban és annak az egész kompozíciós gesztushoz (offertórium – áldozat – Opfer)
való erôs kapcsolódásában jelennek meg.”) Ruth HaCohen: „Exploring the Limits: the Tonal, the
Gestural, and the Allegorical in Bach’s Musical Offering”. Understanding Bach, 1. (2006), 26.
http://www.bachnetwork.co.uk/ub_contributors#Ruth%20HaCohen.

29 NB: Luther dekalógus- koráljainak eredeti dallama egy zarándokok által énekelt népének volt. Lásd:
Leaver: i. m. 118.

30 Máté 27:37; Máté- passió (BWV 244:67).
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THE SACRED CODES OF THE SIX- PART RICERCAR

Recent studies of the Musical Offering agree on the religious character of the work.
The authorial injunction to seek (Quaerendo invenietis) does not only relate to the
enigma canons but to the six- part ricercar as well, whose archaic title also means
to seek. There are several Biblical citations hidden in this movement, and their
discovery is made especially difficult by various compositional maneuvers. The
complex circular composition of the ricercar makes a linear interpretation very
complicated if not impossible. The unique formal structure of the fugue provides
a clue: certain anomalies and apparent inconsistencies point to external, non-
musical influences.

This article will be published soon in English in The Journal of the Riemenschnei-
der Bach Institute, Vol. 42/1 (2011).
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