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Bach Máté- passiójában1 különös hangsúlyt kap Péter fogadkozása és Jézusnak a
megtagadást elôrevetítô jóslata. A jóslatot nem a szubjektív reflexiót megjelenítô
áriák egyike s nem is egy, a legközvetlenebb érzelmi reakciót festô kíséretes recita-
tivo követi; a fölfokozott drámai eszközök majd a tényleges megtagadás után jut-
nak szóhoz: az „Erbarme dich” áriában, miután Péter rádöbben tettére. Itt, a jóslat
elhangzásakor szokatlan módon egy korál következik, amely mintegy keretbe fog-
lalja a jelenetet. A Paul Gerhardt versére és Johann Crüger – Hans Leo Hassler vi-
lági kompozíciójából vett, azt egyszerûsítve felhasználó – dallamára épülô,2 szöve-
gezésében erôsen naturalisztikus O Haupt voll Blut und Wunden3 kezdetû korál két

* A Magyar Zenetudományi és Zenekritikai Társaság Komlós Katalin tiszteletére rendezett konferenciá-
ján, 2015. október 9- én az MTA BTK Zenetudományi Intézet Bartók teremében elhangzott elôadás
szerkesztett, jegyzetekkel ellátott változata. A dolgozat ötlete a zenetudományi tanszak 2011/2012- es
tanévének II. szemeszterében a Máté- passiónak szentelt kurzusomon alapul, melynek legközvetlenebb
eredménye a mû mindaddig hiányzó magyar nyelvû wikipedia- szócikkének közös kidolgozása volt:
https://hu.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1t%C3%A9- passi%C3%B3. A szócikk forrása a rendkívül
alapos német és a valamivel rövidebb angol szócikk fordítása. A kurzuson a következô hallgatók vet-
tek részt: Barcsa Zsuzsa, Belinszky Anna, Békéssy Lili, Gusztin Rudolf, Handley Zsófia, Horváth Pál,
Könyves-Tóth Zsuzsa, Mészáros Dóra, Mona Dániel, Sanda Anna, Szakács Lilla, Timár Zsófia. – A szer-
zô az MTA BTK Zenetudományi Intézet kutatója és a Liszt Ferenc Zenemûvészeti Egyetem docense.

1 Bach Máté- passiójának kiadását ld. az új Bach- összkiadásban: Johann Sebastian Bach: Matthäus- Passion
BWV 244, Markus- Passion BWV 247. Hrsg. Alfred Dürr. Leipzig: VEB Deutscher Verlag für Musik, 1972
(Neue Ausgabe Sämtlicher Werke, Serie II, Band 5), valamint a Bach- tanítvány Johann Christoph Alt-
nickol leírásában fönnmaradt korai változatának hasonmás kiadása: Matthäus- Passion: Frühfassung BWV
244b. Hrsg. Alfred Dürr. Leipzig: VEB Deutscher Verlag für Musik, 1972 (Neue Ausgabe Sämtlicher
Werke, Serie II, Band 5a). Mindkét kötethez készült részletes kritikai kommentárkötet: a II/5- öshöz
ld. Alfred Dürr: Kritischer Bericht. Leipzig: VEB Deutscher Verlag für Musik, 1974; a II/5a kötethez pe-
dig ld. Andreas Glöckner: Kritischer Bericht. Kassel: Bärenreiter, 2004. A Máté- passióhoz alapvetô beve-
zetésként ld. Emil Platen: Die Matthäus- Passion von Johann Sebastian Bach. Entstehung – Werkbeschreibung
– Rezeption. Kassel: Bärenreiter, 1991. A mûrôl két fontos, rövidebb magyar nyelvû ismertetô: Somfai
László: „Johann Sebastian Bach: Máté- passió”. In: A hét zenemûve. Budapest: Zenemûkiadó, 1987,
224–231., valamint Tallián Tibor: „Asszonyok, emberek és az ember fia. Johann Sebastian Bach: Máté
passió”, Pannonhalmi Szemle III/1. (1995), 96–103.

2 Hans Leo Hassler Mein Gmüth ist mir verwirret szövegkezdetû ötszólamú dalának dallamát használta fel
Johann Crüger.

3 A korálszöveg a 13. századi, Leuveni Arnulfnak tulajdonított „Salve, caput cruentatum” kezdetû hosszabb
latin költeményen alapul.



strófája hangzik el, méghozzá elôbb E- dúrban, majd a recitativót követôen Esz- dúr-
ban. Ez a tematikailag oly szorosan idekapcsolódó passiókorál – a képzômûvészeti
párhuzamra gondolva verses vir dolorum4 – egyébként is fontos szerepet játszik a
mûben, hiszen Bach öt versszakát összesen négy tételben használja föl (1. táblázat;
a teljes korál szövegét és rövidített magyar fordítását lásd a Függelékben5).

A nagy kórustételek, a rövid, drámai kórusturbák, a cselekményhordozó
elbeszélô, olykor párbeszédes evangéliumi szövegrészletek, a kíséretes recitativók
és áriák mellett szerény és puritán vonulatot alkotnak a passiókba szôtt korálok.6

Az egyszerû négyszólamú tételeknek persze – jól tudjuk – fontos szerepük van.
Hiszen ezek teremtik meg a mûbeli cselekmény és a közösség kapcsolatát. A bib-
liai szövegek és a költött áriaszövegek között sajátos átmeneti helyet foglalnak el
a korálstrófák, melyeknek a gyülekezet a dallamát is jól ismerte. A Máté- passió
imént említett részlete mind az egyszerû koráloknak, a sûrû barokk passiószövet
e gyakran háttérben maradó rétegének dramaturgiai fontosságára, mind pedig a ze-
nei szakaszok, tételek megismétlésén alapuló architektonikus felépítésû kisebb belsô
szerkezeti egységekre fölhívja a figyelmünket (2. táblázat).

A passió e viszonylag korai, szimmetrikus gócpontjának van egy összehason-
líthatatlanul drámaibb formai megfelelôje a mû második részében (3. táblázat).
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4 Ehhez az ábrázolási típushoz ld. s.v. „Schmerzensmann” in: Lexikon der christlichen Ikonographie, 4.
Hrsg. Engelbert Kirschbaum SJ et al. Rom–Freiburg–Basel–Wien: Herder, 1972, col. 87–95., valamint
s.v. „Fájdalmas Krisztus”, in: A keresztény mûvészet lexikona. Szerk. Jutta Seibert. Budapest: Corvina,
1986.

5 A Bach- korálok közvetlen szövegforrása nem ismert. Dürr a Passióban megjelenô szöveget több 16–18.
századi kiadvány szövegváltozatával veti össze a Kritischer Bericht 101–104. oldalán. Ahogy Dürr is em-
lékeztet, Bach fönnmaradt tisztázati partitúrájában a koráloknak mindig csak a kezdôsora van kiírva, s
így a mûben megjelenô szövegváltozatokat másolói leírás közvetítette (ld. a hasonmás kiadást). A Füg-
gelékben olvasható szöveget a következô internetes forrásból idézem: https://hymnary.org/text/
o_haupt_voll_blut_und_wunden, mely forrásként egy 19. századi, Amerikában megjelent korálgyûj-
teményt, az Evang.- Lutherisches Gesangbuchot adja meg (Milwaukee, Wisc.: Georg Brumder, 1872), s az
eredeti kiadvány hasonmását is közli: https://hymnary.org/hymn/ELG1872/164. A tanulmányban kö-
zölt versszakok szövegét és írásmódját a Bach- feldolgozások összkiadásban szereplô szövegéhez igazí-
tottam, de mindig nagybetûvel jelzem a sorkezdeteket. A Függelékben közölt magyar fordítás forrása:
Énekeskönyv magyar reformátusok használatára. Budapest: Kálvin Kiadó, 1995, 413–414., 341. sz.

strófa szövegkezdet NBA BWV
1. O Haupt voll Blut und Wunden 54, 1 (63)
2. Du edles Angesichte 54, 2 (63)
5. Erkenne mich, mein Hüter, 15 (21)
6. Ich will hier bei dir stehen 17 (23)
9. Wann ich einmal soll scheiden 62 (72)

1. táblázat. Az O Haupt voll Blut und Wunden korál feldolgozásai a Máté- passióban



Megfelelôje, amennyiben Bach ott is keretes szerkesztéssel él. A retorikai „ke-
reszt”- motívumra épülô kromatikus kórusfúga, a „Lass ihn kreutzigen” szolgál itt
keretül. E turba (ezúttal ugyanis a turba tér vissza) itt is két különbözô hangnem-
ben szerepel: elôször a- mollban, majd második elhangzásakor – mintegy még föl-
fokozottabban – h- mollban. A két tétel között pedig szinte minden tételtípus fel-
vonul: az elsô turbát egy korál követi, majd egy egész rövid secco recitativo után
az „Er hat uns allen wohl getan” kíséretes recitativo és az „Aus Liebe” ária hang-
zik el. Az evangéliumi szövegbôl vett újabb rövid recitativo vezet a második „Lass
ihn kreuzigen” turbához. A szövegismétlés maga – „Feszíttessék meg” – természe-
tesen az evangéliumi textuson alapul (Máté 27, 22–23.). A passiónak ebbe a máso-
dik keretes szerkezetû egységébe egy másik korál, a Herzliebster Jesu puritán négy-
szólamú letétben elhangzó, „Wie wunderbarlich” kezdetû strófája épül (szövegét
és szemelvényes fordítását lásd a Függelékben).7 E korál, úgy tûnik, különösen fon-
tos szerepet játszik mindenekelôtt a Máté- passióban, de – eltérôen az O, Haupt voll
Blut und Wunden koráltól – megjelenik a korábbi János passióban is.

NBA (BWV)
15. (21.) Korál: „Erkenne mich, mein Hüter” (E- dúr)
16. (22.) Evangélium: „Petrus aber antwortete und sprach zu ihm”
17. (23.) Korál: „Ich will hier bei dir stehen” (Esz- dúr)

NBA (BWV)
45b (54.) Kórus: „Laß ihn kreuzigen” (a- moll)
46. (55.) Korál: „Wie wunderbarlich ist doch diese Strafe”
47. (56.) Evangélium: „Der landpfleger sagte”
48. (57.) Recitativo: „Er hat uns allen wohlgetan”
49. (58.) Ária: „Aus Liebe will mein Heiland sterben”
50a (59.) Evangélium: „Sie schrieen aber noch mehr”
50b (–) Kórus: „Laß ihn kreuzigen” (h- moll)
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6 A Máté- passió teljes korabeli szövegkönyvét a szövegíró, - összeállító Picander 1729- es nyomtatványá-
nak – Christian Friedrich Henrici [Picander]: Ernst- Schertzhaffte und Satyrische Gedichte, Anderer Theil.
Leipzig, 1729, 101–112. – hasonmásaként közli Dürr: Kritischer Bericht, 73–78. A Passió Picander kiad-
ványában közölt szövege csak az ô költeményeit, illetve a versekbe közvetlenül beépített korálstrófát
(„O! Lamm Gottes, unschuldig”) tartalmazza, a különálló koráltételek szövegeit éppúgy nem, mint
ahogy a bibliai idézeteket sem. Vö. uott, 98.

7 A Függelékben közölt szöveget ismét a már említett internetes forrásból idézem: https://hymnary.
org/text/herzliebster_jesu_was_hast_du_verbrochen, s a forrás hasonmása itt található: https://hym-
nary.org/hymn/ELG1872/158. A szemelvényes magyar fordítás forrása ismét: Énekeskönyv magyar re-
formátusok használatára, 412–413., 340. sz.

2. táblázat. Az O Haupt voll Blut und Wunden korál két strófájával alkotott szimmetrikus formaszerkezet

3. táblázat. A Herzliebster Jesu korál 4. strófáját felhasználó szimmetrikus formaszerkezet



Johann Heermann verse elôször a Devoti Musica Cordis. Haus- und Hertz- Musica
címû kötetben 1630- ban Lipcsében jelent meg, és a Johann Crüger 1640- ben Ber-
linben kiadott Newes vollkomliches Gesangbuchjában megjelent dallammal vált elter-
jedtté. A 15 strófás vers a bûn és bûnhôdés keresztényi megfogalmazása: a bûnte-
len bûnhôdik a bûnösökért. Lényegében a második versszak az egyetlen – Bach
ezt egyik passióban sem használta föl –, mely az O Haupt voll Blut und Wunden pas-
siókorál képvilágához hasonlóan a szenvedéstörténet cselekményeire és kellékeire
kitér:8

2. Du wirst verspeit, geschlagen und verhöhnet, Ostoroznak, ütnek, és csúfolnak,
Gegeißelt und mit Dornen scharf gekrönet: Megkorbácsolnak, s töviskoronáznak:
Mit Essig, als man dich an’s kreuz gehenket, Ecettel, mikor keresztre felraknak,
Wirst du getränket. Majd megitatnak.

Már e versszak is fölhívja figyelmünket a jellegzetes versformára: párrímes
szapphói strófa, melyben a három 11 szótagos sort egy 5 szótagos (ún. adoniszi)
sor zárja. Az antik görög–latin örökséghez tartozó versforma a metrikust felváltó
hangsúlyos változatával, rímtelen és rímes formáival is népszerûvé vált.9 Hatásá-
ban szerepet játszik a rövid – csattanó jellegû – zárósor. A Bach által megzenésí-
tett strófák többségében – különösen a Máté- passióban – ez a zárósor rendre tartal-
mi fordulatot hoz.

Crüger 1649- ben obligát hangszerkíséretes négyszólamú letétben adta közre a
korált.10 Feldolgozása nagyrészt már jelzi az alapvetô harmóniai lehetôségeket.
Eredeti dallama eol hangsorú (1. kotta); nem használja a vezetôhangot, mely pedig
állandó jellemzôje lesz a Bach által dallamos mollban értelmezett korálnak (2. kot-
ta a 252. oldalon).11 Az ô feldolgozásaiban ritmikailag is vannak eltérések a sorok
rövid hanggal történô felütéses indítása révén. Crüger g- moll feldolgozását dúr-
terces akkorddal indítja, az 1. sor végén V. fokra jut; a 2. sor a párhuzamos dúrba
tér ki (B- dúr); a 3. sor eléri a szubdomináns mollt (c- moll), majd a rövid 4. sor
– a párhuzamos B- dúrból indulva – visszatér az alaphangnembe. (A gyors, várat-
lan hangnemváltás a rövid szapphói sor költôi hatásának frappáns zenei megfele-
lôjét adja.) Az indítás érdekessége, hogy a kezdet picardiai terce miatt tulajdon-
képpen inkább c- mollban, vagyis szubdominánson halljuk, s csupán az 1. sor má-
sodik felében válik egyértelmûvé a g- moll tonalitás.
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8 Itt és a továbbiakban a Bach által megzenésített korálstrófák mellett nem a költôi fordításokból vett
részletek, hanem saját, lehetôleg mind az értelem, mind a szavak elhelyezése szempontjából pontos-
ságra törekvô fordításaim szerepelnek.

9 E fontos antik görög strófaszerkezethez és a reneszánsztól az újabb kori nyelvekben is népszerû alak-
jához ld. Szepes Erika–Szerdahelyi István: Verstan. Budapest: Gondolat, 1981, 322–324.

10 Johann Crügers Geistliche Kirchen- Melodien (1649). Textkritische Edition, Hrsg. Burkard Rosenberger.
Münster: Verlagshaus Monsenstein und Vannerdat OHG, 2014 (Wissenschftliche Schriften der
WWU Münster XVIII/3), 124–125., No. 56.

11 Itt nem vizsgálom a korál Bach által használt pontos formájának lehetséges forrását, különösen mivel
láthatólag bizonyos szabadsággal kezelte, egyes feldolgozásokban, mint látni fogjuk, nyilvánvalóan
egyéni hajlításokkal látta el a dallamot.



A nyitótétel után megjelenô elsô négyszólamú koráltétel mindkét Bach- passi-
óban a Herzliebster Jesuból merít. Míg a János- passió a vers 7., majd pedig a 8–9. vers-
szakát használja fel, addig a Máté- passió szövegkönyve a vers elejérôl válogat.

A János- passió Jézus elfogatásának jelenetével indul. A nyitótételt („Herr, unser
Herrscher”) követôen, a János- evangélium 18. fejezetének elejérôl vett szöveg sze-
rint Jézus a tanítványokkal egy kertbe vonul, ahová Júdás katonákkal érkezik utánuk.
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1. kotta. Johann Crüger Herzliebster Jesu korálfeldolgozása



A jelenetet, akárcsak a Máté- passióból korábban említett két részletet, ismétlôdô
zenei szakasz tagolja. Az evangéliumi szövegnek itt is pontosan megfelelôen Jézus
kétszer kérdezi meg, „Kit kerestek?”, a katonákat megjelenítô kórusturba pedig
kétszer adja meg a választ – elôbb g- mollban, majd c- mollban – „Jesum von
Nazareth”. Egy rövid recitativo után felhangzik az elsô korál: „O große Lieb” (a ko-
rál 7. versszaka, 3. kotta).12
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12 A Bach- korálfeldolgozásokat mutató kottapéldák kottaszövegükben az összkiadást követik, de csu-
pán az énekszólamokat közlöm, elhagyva a continuo basszust. Szöveget az áttekinthetôség kedvéért
általában szólampáronként adtam meg, s a sorkezdeteket a kottákban is nagybetû jelzi.

7. O große Lieb, o Lieb ohn alle Maße, Ó, szeretet, nagy és megmérhetetlen!
Die dich gebracht auf diese Marterstraße! Mely útjára vitt a kínszenvedésnek.
Ich lebte mit der Welt in Lust und Freuden, Én a világban gyönyörök közt éltem,
Und du mußt leiden. S te szenvedésben.

2. kotta. A Herzliebster Jesu koráldallam
Crügernél és Bachnál megjelenô formájának
összehasonlítása



A viszonylag egyszerû korálletétben feltûnô szövegkifejezést a 2–3. sor találko-
zásánál, majd a frappáns záró sornál találunk. Az „auf diese Marterstraßé”- t, a
szenvedés útját a lépegetve kromatikusan ereszkedô basszus passus duriusculusa áb-
rázolja. Bach itt még a koráldallamot is kromatizálja, s keresztállás jön létre a
szoprán desz- e és sor végén elért B- dúr zárlat tenorjának d- je között. A Bach- össz-
kiadás a tétel két változatát közli.13 Az itt idézett picardiai zárású késôbbi változat
több hajlítással, különösen tercugrásokat kitöltô átmenô- , illetve díszítô váltó-
hanggal él a belsô szólamokban. Úgy tûnik, a harmadik sor rímét („Freuden”)
festô ornamens, mely éppúgy késôbbi hozzátétel, mint az ezt megelôzô páros kö-
téses, késleltetéses menet, hangsúlyozottan a rossz lelkiismeretû örömöket festi.
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13 Bach János- passiójának kiadását ld. az új Bach- összkiadásban: Johann Sebastian Bach: Johannes- Passion
BWV 245. Hrsg. Arthur Mendel. Leipzig: VEB Deutscher Verlag für Musik, 1973 (Johann Sebastian
Bach Neue Ausgabe Sämtlicher Werke, Serie II, Band 4), valamint részletes kritikai kommentárkötet:
a II/4- es kötethez ld. Arthur Mendel: Kritischer Bericht. Leipzig: VEB Deutscher Verlag für Musik,
1974. A 3. (BWV- számozás szerint 7.9) a korál korai változatát közlik a kiadás 1. függelékében, a
187. oldalon.

3. kotta. Bach: János- passió, 3. sz.
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A rövid negyedik sorban egy szûk kvart- és egy szûk kvintugrás (saltus duriusculus)
hangsúlyozza a basszusban a „leiden” szót.

A 17. koráltételben (4. kotta) két további strófa szerepel:

Úgy tetszik, a korálrészletre ezúttal a benne szereplô „großer König” megszó-
lítás miatt esett a választás. Pilátus ugyanis a királyságáról faggatja éppen Jézust,
s mielôtt ô végérvényes választ adna, a korál már királyként szólítja meg. A korál-
dallamba beleszôtt díszítések, különösen az elsô sor zárásánál a „Zeiten” („idôk”,
tudniillik szó szerint „király minden idôkben”) szóra (a 2. versszakban az „errei-
chen”, vagyis „fölérni” szóra) esô, trillával is kombinált figuráció nyilvánvalóan a
sor egészét hivatott mintegy „megkoronázni”, s a második sor elején található figu-
ráció esetében még ennek a „díszített” stílusnak a továbbvitelérôl, lecsengésérôl
lehet szó, s nem annyira helyi szövegkifejezésrôl. A feldolgozás legjellegzetesebb
vonása azonban a basszus folyamatos nyolcadmozgása. A két strófa alkalmazása
persze kiszélesíti a cselekményben történt megállást és reflexiót. A 3. (7.) és a 17.
(27.) számban szereplô két korálfeldolgozás zárása különben meglehetôsen ha-
sonló. Egyaránt a Jézussal szemben önmagát méltatlannak érzô hívô gyötrôdését
fejezik ki. Ennek felel meg az ezúttal a 3. sor elejére helyezett szûk kvintugrás
a basszusban, a nyugtalan modulálás (e- mollba, d- mollba, majd vissza a- mollba),
s az ehhez kapcsolódó kromatika.

Gondolatvilágukban ezektôl döntôen eltérnek a Máté- passió számára kiválasz-
tott strófák. A hatalmas nyitókórust – e korálfantáziát – csupán egy rövid recitati-
vo követi, melyben az Evangélista Jézus húsvéti elfogatását és megfeszíttetését jö-
vendöli meg. E rövid, de tartalmában annál súlyosabb recitativóra a Herzliebster
Jesu korál elsô strófája válaszol (5. kotta a 255. oldalon) – a hívô szemszögébôl:

A harmonizálásban csupán a „die Schuld” („a bûn”) és a „Missetaten” („vét-
kek”) kap kiemelést, ismét elsôsorban a basszus szólam révén. A „Missetaten” zá-
ró szûk kvintugrása a „die Schuld” hasonló ugrását visszhangozza. A basszus
nyolcadokban ereszkedik, s a tenorban megjelenô leszállított (c) hang révén kés-
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8. Ach! großer König, groß zu allen Zeiten, Ó, nagy király, nagy ám minden idôben,
Wie kann ich gnugsam diese Treu ausbreiten? E hûséget hogy terjesszem illôen!
Keins Menschen Herze mag indes ausdenken, Emberi szív alig gondolhatja el,
Was dir zu schenken. mit adjon neked.

9. Ich kann’s mit meinen Sinnen nicht erreichen, Eszemmel ugyan ki nem találhatnám,
Womit doch dein Erbarmung zu vergleichen, Irgalmadat mihez hasonlíthatnám,
Wie kann ich dir denn deine Liebestaten Hogyan tudnám a te szeretet- tetteid
Im Werk erstatten? Megtéríteni.

1. Herzliebster Jesu, was hast du verbrochen, Drága Jézusom, ugyan mit vétettél,
Daß man ein solch scharf Urteil hat gesprochen? Hogy te ily kemény ítéletet nyertél?
Was ist die Schuld, in was für Missetaten Mi a bûnöd? Miféle tévelygésbe
Bist du geraten? Is eshettél be?



4. kotta. Bach: János- passió, 17. sz. (csak az elsô strófa kiírásával)

leltetett szûk szeptimet kapunk a „Missetaten” második szótagjára. A rövid zárósor
egyértelmû kontrasztot hoz a megelôzô sor végével (a rímmel), s a picardiai zárás
itt nyilvánvalóan a kérdôjelet rajzolja meg érzékletes zenei eszközzel.

A Getsemáne- kertbeli jelenethez (Máté 26, 38) kapcsolódik a korál 3. strófájá-
nak elhangzása. „Felette igen szomorú a lelkem mind halálig! maradjatok itt és vi-
gyázzatok én velem.”14 A közvetlen drámai reakció egy recitativo accompagnato:

A passió költött szövegében is kedvelt s rendkívül hatásos eszköz az egymásra
rímelô rövidebb és hosszabb sorok összekapcsolása, mely a szapphói strófának is
kulcseleme. Az accompagnato Jézusnak – a festészetben is gyakran ábrázolt – szí-
neváltozását (transfiguratio) jeleníti meg. A zaklatott lélek kíséretes recitativójába

O Schmerz Ó, kín,
hier zittert das gequälte Herz. itt reszket a megkínzott szív.

14 A fordítást a Károli- fordítás 1991- es kiadásából idézem.
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5. kotta. Bach: Máté- passió, 3. sz.

szövôdik bele a korál (6. kotta) idôtlenségben lebegô négy sora. (A tételbôl szent-
ségtörôen kiemelve most csak a korálsorokkal foglalkozunk.)

Az f- moll tételben az azonos hangnemben elhangzó korál meglepô módon IV. fo-
kon (b- mollon) indul, s kérdés lévén, az elsô sor nyitva marad az V. fokon. A „szen-
vedések” („Plagen”) szót a két fölsô szólam lassú díszítô figurája érzékelteti, vala-
mint a súlyon megszólaló nápolyi hangzat, melynek alt szólambeli gesz hangjával ke-
resztállásba kerül a szopránt záró g. A 2. sor Asz- dúrba jutva egyértelmû s kijózanító
választ ad a kérdésre: „Ach meine Sünden haben dich geschlagen”. Nyilván a recita-
tivo accompagnatóból adódó mûfaji különbség ad lehetôséget arra, hogy a 3. sor és
a 4. sor között Bach egészen kivételes módon hidat alkosson a dallamos basszusme-
nettel, mely a szöveget is megelôlegezi, utána pedig magát a koráldallam rajzát is
expresszív hajlításokkal zilálja szét, a beékelt hajlítások közé egy fölfelé lendülô

3. Was ist die Ursach aller solcher Plagen? Ugyan mi oka mind e szenvedésnek?
Ach! meine Sünden haben dich geschlagen; Jaj! az én bûnim téged megverének.
Ich, ach Herr Jesu, habe dies verschuldet, Én, ó Jézusom, én lettem adóssá,
Was du erduldet. Mit te leróttál.
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6. kotta. Bach: Máté- passió, 19. sz., „O Schmerz” (a korálstrófa sorai)

tritónuszugrást is szôve (a szenvedés alanyát megszólító „du”, „te” szóra). E kont-
rasztáló zárósorban (a német eredeti szerint „Was du erduldet”, „Amit elszenved-
tél”) az egyik legmegdöbbentôbb disszonanciára érkezünk a zárás elôtt: a II. fokú
kvintszext akkord emelt basszusa fölötti terc a leszállítása révén szûk terccé válik



LVI. évfolyam, 3. szám, 2018. augusztus M a g y a r  Z e n e258

15 Ld. ehhez is a korábban említett lexikonokat: Lexikon der christlichen Ikonographie, 2., col. 289–299., s.v.
„Hirt, Guter Hirt”, illetve A keresztény mûvészet lexikona, s.v. „Jó pásztor”.

7. kotta. Bach: Máté- passió, 46. sz.

(szokatlan „szûk terces” megfordítású bô szextes akkord), s így mondhatni egy
egész hangú skálakivágatba illeszkedô két nagy szekund szólal meg.

A korál valamennyi feldolgozása közül mégis az utoljára elhangzó „Wie wun-
derbarlich” kezdetû 4. versszak (7. kotta) a legmerészebb:

A kezdet rendkívüli harmonizálásának magyarázatát természetesen a szakasz
kezdôszavaiból nyeri: „Milyen különös…”, „Milyen furcsa…” S valóban különös,
furcsa, elsô hallásra teljességgel váratlan harmóniamenetet hallunk. A h- moll
alaphangnemû korál a szubdomináns irányába (e- moll) vezetô I. fokú mellékdo-
mináns kvintszexttel indul, majd a IV. fok után rögtön továbbvezet az emelt szûk

4. Wie wunderbarlich ist doch diese Strafe! Milyen furcsa is hát ez a büntetés:
Der gute Hirte leidet für die Schafe, A jó pásztor maga szenved juháér’;
Die Schuld bezahlt der Herre, der Gerechte, Adósságért az Úr az, ki megfizet,
Für seine Knechte. Szolgái helyett.
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szeptimmel az V. fokra. A basszus ezután, újabb és újabb feloldásra váró feszültsé-
get teremtve, a melodikus moll fokain fölkapaszkodva éri el az alaphangot. Hallat-
lan az alt szólam g–gisz–fisz- menete: a Crüger eol dallama alapján még lehetséges
a hang helyett a gisz logikus továbbvezetését itt a szoprán megkettôzhetetlen
emelt vezetôhangja, az aisz adja. A tenor sem marad ki a szokatlan szólamvezetés-
bôl, hiszen szûk kvintet kell fölfelé ugrania a vezetôhangról annak feloldása he-
lyett. E harmóniai „talány” után milyen tisztaság jellemzi – autentikus lépésekkel
elérve a párhuzamos dúr hangnemet –, ahogy az antik eredetû „Jó pásztor” alakjá-
ban megjelenô Jézust („Der gute Hirt”) a zene a maga egyszerûségében mutatja
be.15 Végül meglephet, hogy az izgatott, érzelmileg kétségkívül feszült „Herre,
der Gerechte” szavak szinte azonos feldolgozást kapnak a „Herzliebster Jesu”
„was für Missetaten” szövegrészével. Ám találunk néhány különbséget. A legdön-
tôbb, hogy a „Missetaten” basszus szólamában megjelenô, nyugtalanító szûk kvint
zárólépésnek itt tiszta kvart lépés felel meg, s így H- dúr tonikai hangzatot kapunk
a korábbi feldolgozásban föloldásra váró, feszült V. fokú kvintszext helyett. Az
ugyancsak picardiai zárású rövid utolsó sor h- moll indításával mintha jelezni kí-
vánná az úr és szolga (H- dúr/h- moll, illetve major/minor) közötti áthidalhatatlan
távolságot.

A Herzliebster Jesu korál kiválasztott szövegstrófái mindkét passióban szorosan
kapcsolódnak a cselekmény adott pillanatához. E közös korál a két passió közül
ugyanakkor kétségkívül a késôbbiben kap kitüntetett helyet és funkciót. A Máté-
passió szövegkönyvéhez kiválasztott mindhárom strófára jellemzô a kérdezés és az
értetlen csodálkozás, illetve – retorikailag – ennek ironikus közlése, az „abszurd” ál-
lítás: „Miféle vétkeket követtél el? Mivel érdemelted ki e sok kínt? Az úr fizeti
meg a szolga tartozását?” A számos, ezúttal csak jelzésszerûen érintett zenei- reto-
rikai eszköz, lehetséges „figura” mellett a korál három strófájának sorozata maga is
világos dramaturgiai rendbe illeszkedik. Az 1. és 4. strófa feldolgozása egyaránt h-
mollban van. Az „O Schmerz” recitativóba ékelt 3. versszak viszont f- moll
hangnemû, s e poláris ellentét önmagában is rendkívüli. Ugyanakkor azonban a
feldolgozások harmóniailag egyre összetettebbek, s egyre nagyobb hangsúlyt kap
bennük valami nyugtalanító. Mintha a zeneszerzô ezzel is érzékeltetné: az idô ki-
zökkent, a világ kifordult önmagából.

A közösséget megszólító s a történetbe legközvetlenebbül bevonó puritán
koráltételek a passiók szövedékében szinte elôre kész építôelemnek hatnak. A Herz-
liebster Jesu korál megannyi szövegárnyalatot megjelenítô négyszólamú feldolgozá-
sai mutatják, milyen rendkívüli mûgonddal s merész, egyenesen meghökkentô
zeneszerzôi fantáziával formálta meg a komponista e tételeket is, hogy helyükre il-
leszthesse azokba a monumentális barokk alkotásokba, melyeket Bach- passiók-
nak nevezünk.



FÜGGELÉK

Az O Haupt voll Blut und Wunden korál
szövege és szemelvényes magyar fordítása
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6. Ich will hier bei dir stehen, 
Verachte mich doch nicht! 
Von dir will ich nicht gehen, 
Wenn dir dein Herze bricht. 
Wenn dein Haupt wird erblassen 
Im letzen Todesstoss, 
Alsdann will ich dich fassen 
In meinem Arm und Schoss.

7. Es dient zu meinen Freuden 
Und kommt mir herzlich wohl, 
Wenn ich in deinem Leiden, 
Mein Heil, mich finden soll. 
Ach, möcht’ ich, o mein Leben, 
An deinem Kreuze hier 
Mein Leben von mir geben, 
Wie wohl geschähe mir!

8. Ich danke dir von Herzen, 
O Jesu, liebster Freund, 
Für deines Todes Schmerzen, 
Da du’s so gut gemeint. 
Ach gib, dass ich mich halte 
Zu dir und deiner Treu’
Und, wenn ich nun erkalte, 
In dir mein Ende sei!

9. Wann ich einmal soll scheiden, 
So scheide nicht von mir, 
Wenn ich den Tod soll leiden, 
So tritt du dann herfür. 
Wenn mir am allerbängsten 
Wird um das Herze sein, 
So reiss mich aus den Ängsten 
Kraft deiner Ängst un Pein.

10.Erscheine mir zum Schilde, 
Zum Trost in meinem Tod 
Und lass mich sehn dein Bilde 
In deiner Kreuzesnot. 
Da will ich nach dir blicken, 
Da will ich glaubensvoll 
Dich fest an mein Herz drücken. 
Wer so stirbt, der stirbt wohl.

1. O Haupt voll Blut und Wunden 
Voll Schmerz und voller Hohn, 
O Haupt, zum Spott gebunden 
Mit einer Dornenkron! 
O Haupt, sonst schön gezieret 
Mit höchster Ehr’ und Zier, 
Jetzt aber höchst schimpfieret, 
Gegrüsset sei’st du mir! 

2. Du edles Angesichte, 
Davor sonst schrickt und scheut 
Das grosse Weltgewichte, 
Wie bist du so bespeit, 
Wie bist du so erbleichet 
Wer hat dein Augenlicht, 
Dem sonst kein Licht nicht gleichet, 
So schändlich zugericht?

3. Die Farbe deiner Wangen, 
Der roten Lippen Pracht 
Ist hin und ganz vergangen, 
Des blassen Todes Macht 
Hat alles hingenommen, 
Hat alles hingerafft, 
Und daher bist du kommen 
Von deines Leibes Kraft.

4. Nun, was du, Herr, erduldet, 
Ist alles meine Last, 
Ich hab’ es selbst verschuldet, 
Was du getragen hast! 
Schau her, hier steh’ ich Armer, 
Der Zorn verdienet hat, 
Gib mir, o mein Erbarmer, 
Den Anblick deiner Gnad!

5. Erkenne mich, mein Hüter 
Mein Hirte, nimm mich an! 
Von dir, Quell’ aller Güter, 
Ist mir viel Gut’s getan. 
Dein Mund hat mich gelabet 
Mit Milch und süsser Kost; 
Dein Geist hat mich begabet 
Mit mancher Himmelslust
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1. Ó, Krisztus- fô te zúzott,
Te véres szenvedô,
Te töviskoszorúzott
Kigúnyolt, drága fô,
Ki szépség tükre voltál,
Ékes, csodás remek,
De most megcsúfolódtál:
Szent Fô, köszöntelek.

2. Ékességed, te drága,
Melytôl máskor szepeg
Világ hatalmassága,
Köpés mocskolta meg.
Milyen halványra váltál!
Szemed fényét, amely
Szebb volt minden sugárnál,
Ki rútította el?

3. Mind, ami kín s ütés ért,
Magam hoztam Reád;
Uram, e szenvedésért
Lelkemben ég a vád.
Feddô szót érdemelve
Itt állok én, szegény,
S kérlek, lelked kegyelme
Sugározzék felém.

4. Itt állok – ó, ne vess meg –
A gyötrelmek helyén;
Amig ki nem hûl tested,
El nem mozdulok én,
S ha életed kilobban,
Alácsuklik fejed,
Ölemben és karomban
Lesz nyugtató helyed.

5. Ó légy érette áldott,
Jézus, Egyetlenem,
Hogy szörnyû kínhalálod
Nagy jót akar velem.
Add hogy hódolva híven
Tôled ne térjek el,
S ha hûlni kezd a szívem,
Benned pihenjek el.

6. Mellôlem el ne távozz,
Ha majd én távozom;
A kínban, mit halál hoz,
Állj mellém, Jézusom.
Ha lelkem félve reszket,
S rettent a meghalás,
Nagy kínod és kereszted
Legyen vígasztalás.

7. Légy pajzsom és reményem,
Ha kétség látogat,
Véssem szívembe mélyen
Kereszthalálodat.
Rád nézzek, Rád szünetlen,
S ha majd szívem megáll,
Öleljen át a lelkem –
Így halni: jó halál.



A Herzliebster Jesu korál szövege
és szemelvényes magyar fordítása

LVI. évfolyam, 3. szám, 2018. augusztus M a g y a r  Z e n e262

1. Herzliebster Jesu, was hast du verbrochen,
Daß man ein solch scharf Urteil hat gesprochen?
Was ist die schuld? In was für Missethaten
Bist du geraten?

2. Du wirst verspeit, geschlagen und verhöhnet,
Gegeißelt und mit Dornen scharf gekrönet:
Mit Essig, als man dich an’s kreuz gehenket,
Wirst du getränket.

3. Was ist die Ursach aller solcher Plagen?
Ach! meine Sünden haben dich geschlagen;
Ich, ach Herr Jesu, habe dies verschuldet,
Was du erduldet.

4. Wie wunderbarlich ist doch diese Strafe:
Der gute Hirte leidet für die Schafe;
Die Schuld bezahlt der Herre, der Gerechte,
Für seine Knechte.

5. Der Fromme stirbt, so recht und richtig wandelt,
Der Böse lebt, so wider Gott mißhandelt.
Der Mensch verwirkt den Tod, und ist entgangen,
Gott wird gefangen.

6. Ich war von Fuß auf voller Schand und Sünden,
Bis zu dem Scheitel war nichts Gut’s zu finden,
Dafür hätt’ ich dort in der Höllen müssen
Ewiglich büßen.

7. O große Lieb’, o Lieb’ ohn’ alle Maße!
Die dich gebracht auf diese Marterstraße.
Ich lebte mit der Welt in Lust und Freuden,
Und du mußt leiden.

8. Ach! großer König, groß zu allen Zeiten,
Wie kann ich g’nugsam solche Treu’ ausbreiten!
Kein menschlich Herze mag ihm dies ausdenken,
Was dir zu schenken.

9. Ich kann’s mit meinen Sinnen nicht erreichen,
Mit was doch dein’ Erbarmung zu vergleichen,
Wie kann ich dir denn deine Liebesthaten
Im Werk erstatten?

10. Doch ist noch etwas, das dir angenehme:
Wenn ich des Fleisches Lüste dämpf’ und zähme,
Daß sie auf’s Neu’ mein Herze nicht entzünden
Mit alten Sünden.
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11. Weil aber dies nicht steht in eig’nen Kräften,
Fest die Begierden an das Kreuz zu heften,
So gib mir deinen Geist, der mich regiere,
Zum Guten führe.

12. Alsdenn so werd’ ich deine Huld betrachten,
Aus lieb’ zu dir die Welt für Nichtes achten.
Ich werde mich bemühen, deinen Willen
Stets zu erfüllen.

13. Ich werde dir zu Ehren alles wagen:
Kein Kreuz nicht achten, keine Schmach, noch Plagen,
Nichts von Verfolgung, nichts von Todesschmerzen
Nehmen zu Herzen.

14. Dies alles, ob’s für schlecht zwar ist zu schätzen,
Wirst du es doch nicht gar bei Seite setzen.
In Gnaden wirst du dies von mir annehmen,
Mich nicht beschämen.

15. Wenn dort, Herr Jesu! wird für deinem Throne,
Auf meinem Haupte stehn die Ehrenkrone:
Da will ich dir, wenn alles wird wohl klingen,
Lob und Dank singen.

1. Te drága Jézus, mi történt tevéled,
Hogy oly keményen sújt a zord ítélet?
A szörnyû vétket el mivel követted?
Mi volt a tetted?

2. Megostoroznak, tövissel csúfolnak,
Arcodba vágnak, gúnyolódva szólnak,
Epét ecettel kínálgatni mernek,
Keresztre vernek.

3. Mondd, ennyi kínnak mi az eredetje?
Jaj, vétkeimmel vertelek keresztre!
Amit Te szenvedsz, Jézus, én okoztam,
Fejedre hoztam.

4. S mily büntetés, mit a világ Reád mért?
A jó nyájôrzô szenved a juháért;
A bûnért, melyet szolgák elkövettek,
Az Úr fizet meg.

✜

5. Meghal a jó, ki hûség volt s alázat,
Az él, ki Isten bántására lázadt;
A vétkes ember sértetlen, s bilincsben
Ott áll az Isten.

6. Ó, mérhetetlen szeretet, csodás hit,
Amely a kínok zord útjára rávitt!
Én vigadozva élek és örömben,
Te kín- özönben.

7. Ó, nagy Királyom, minden kor Királya,
Hûségedet hogy hirdethesse hála?
Nincs emberszív, melyben tanács fakadhat:
Néked mit adhat?

8. Ha trónusodnál, Jézusom, Vezérem,
Fejem ragyogva fürdik majd a fényben:
Énekelek, hol szentül zeng az ének,
Dicsérve Téged.
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A B S T R A C T
LÁSZLÓ VIKÁRIUS

THE HERZLIEBSTER JESU CHORALE IN BACH’S PASSIONS

In his St. Matthew Passion Bach included 13 four- part chorales and two further
chorale stanzas in two complex forms, the opening chorus and the Tenor recita-
tive no. 25 (according to the Bach Werke Verzeichnis and no. 19 in the Neue Bach-
Ausgabe). Among them several stanzas are taken from so called Passion Chorales
thematically linked to Holy Week. Pride of place is accorded to O Haupt voll Blut
und Wunden, text by Paul Gerhard and melody by Hans Leo Hassler, from which
Bach chose all in all six stanzas to use in five different numbers (see fig. 1). Dis-
regarding the order of stanzas in the chorale itself, Bach uses stanzas one and four
in no. 63 (54). Two stanzas of the same chorale (five and six) in identical harmo-
nization but in two different keys, E major and E flat major, flank recitative no. 22
(16) creating a surprisingly symmetrical structure (see fig. 2). The second most
important chorale is Herzliebster Jesu, text by Johann Heermann and melody by
Johann Crüger, from which three stanzas are used in three different numbers.
After the first recitative that follows the opening chorus and sets the story, the
first stanza of the chorale can be heard (no. 3). Stanza three is incorporated in the
Tenor recitative („O Schmerz”) mentioned above. Stanza four (no. 55 and 46,
resp.) is heard immediately after the first short „Lass ihn kreuzigen” chorus entry.
Thus, again, an important chorale is included in a structure which is characterized
by conspicuous symmetry (see fig. 3). The three surprisingly different settings of
the same melody with particularly high intensity of text expression appear to be
ideal for a parallel analysis looking for musical- rhetorical devices (see exx. 5–7).
Note also that two more settings of the same chorale using in all three more stan-
zas appear in the St. John Passion, which are also very different both harmonically
and expressively (see exx. 3–4). Following a short discussion of the aesthetic sig-
nificance of the special Sapphic stanza form in the Herzliebster Jesu chorale Bach’s
use of the harmonic minor scale in contrast to Crüger’s Aeolian is pointed out
(see exx. 1–2) as well as his occasional and artful embellishment or slight modifi-
cation of the melody. All these are as much in the service of text expression as is
his resourceful and often stunning harmonic boldness, in the successive four- part
settings culminating in „Wie wunderbarlich.” The complete texts of the two
chorales, O Haupt voll Blut und Wunden, and Herzliebster Jesu, are reprinted in the
Appendix followed by a Hungarian verse translation of selected stanzas.
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