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A zenei elemzések a tizenkilencedik század óta zenei formák leírására vállalkoz-
nak, mégpedig olyan zenei események és szerkezeti modellek magyarázatán ke-
resztül, amelyek kezeskednek egy egyedi mûalkotás koherenciájáért, és hozzájá-
rulnak e mû szépségéhez és jelentéséhez. A különbözô elméleti iskolákhoz tarto-
zó elemzôk, igénybe véve a legváltozatosabb zenei építôelemeket – legyenek azok
összhangzattani, kontrapunktikus, melodikai, ritmikai vagy formai jellegûek –,
arra kérték olvasóikat, hogy elsô benyomásaikat tegyék félre, és figyelmüket for-
dítsák a darab mûködési módjára, mégpedig a faktúra részleteinek vizsgálata ré-
vén. Természetesen az efféle értelmezések „igazságértéke” nem választható el attól,
amit zenei struktúrán az elemzô ért, mivel ezek a fogalmak vagy „elméletek” nagy-
ban meghatározzák, hogy mely zenei paraméterek számítanak strukturális jelen-
tôségûnek. Mindazonáltal a zenei elemzés területén – szemben például a matema-
tikával vagy a fizikával – a strukturális elméletek nem annyira eleganciájuk vagy
nagyszerûségük nyomán váltak a követôk számára vonzóvá. A sikeres elemzések
sokkal inkább egyfajta sajátosan zenei érvényességre törekedtek, legyen bármily
homályos is végsô soron ez a fogalom. Éppen ezért az értelmezések látszólagos
körben forgása, ami a zenei elemzésekre általában jellemzô, nem hat igazán zava-
róan, különösen, ha felismerjük: az elemzôknek – amennyiben céljukat el akarják
érni – meg kell gyôzniük zenészek egy közösségét, hogy lehetséges egy darabot
Theodor W. Adorno szavaival „épp így és nem másképp” elôrehaladva hallani. És
szemben néhány elterjedt nézettel, a zenészek hírhedten kemény diónak bizonyul-
nak, amikor meg akarja mondani nekik valaki, miként halljanak egy darabot, amely-
lyel bensôséges viszonyt ápolnak.

Tovább árnyalja az elemzés zenei érvényességének kérdését, ha elfogadjuk,
hogy a zenei szerkezet leírása valójában nem több, mint a zeneszerzô bizonyos el-
járásainak rekonstrukciója. Az elemzés ebben az értelemben egyenértékû egyfajta
dekompozícióval, vagyis szétszedjük, amit egykor összeraktak. Hogy is lehetne ez
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másként – kérdezhetnénk –, hacsak nem tesszük fel, hogy a zeneszerzô tulajdon-
képpen nem más, mint egyfajta idiot savant, aki a megközelíthetetlen múzsa utasí-
tásait követi. E kérdés tárgyalását hosszú idôre margóra tette a félelem, hogy az
analitikus állításokat azonosítani fogják azokkal az kijelentésekkel, amelyeket a ze-
neszerzôk tettek (jóllehet, igen ritkán) arról, hogy miként komponáltak. A múlt
zeneszerzôi esetében ráadásul önteltnek tûnhetett az igény, hogy egy elemzô a
kompozíciós tettek értelmérôl kívánt beszélni, mivel a (többnyire) halott, szeren-
csésen távollevô szerzônek nem volt alkalma a végérvényes cáfolatra. Más elem-
zôk, hallgatólagosan visszhangozva az 1960- as évek bejelentését a „szerzô halálá-
ról”, lemondtak a szerzôi szándék fogalmáról és azt a felfogást erôsítették, misze-
rint az elemzés nem a „dekompozíció” egy formája, hanem a hallgató észlelésével
kapcsolatos tudomány. Ez a megközelítés magáénak tudhatja ugyan az empíria
biztonságát, de idô elôtt belenyugszik a „kognitív tudomány” intellektuális vere-
ségébe: hiszen amivel a hagyományos elemzések elsôsorban hozzájárultak az eu-
rópai tradíció remekmûveihez, az nem valamiféle pszichológiai elmélet volt, ha-
nem sokkal inkább azoknak az esztétikai jelentéseknek és értékeknek a felismeré-
se, amelyek megfejtésre vártak.

Jelen tanulmány megközelítésmódját nem zavarják az „intencionalista” elem-
zésekkel szembeni fenntartások. Ehelyett épp az ellenkezôjére gyanakszom, neveze-
tesen arra, hogy az elemzôk egyetlen reménye, hogy hozzájárulhatnak az egyetemes
emberi tudáshoz, ha magukévá teszik a gondolatot, miszerint a munkájuk valójá-
ban nem más, mint egy eredendôen érzékeny és gondolkozó szerzô munkájának a
„dekompozíciója”. Mert ha az elemzés a mûalkotással kapcsolatban csupán olyan
dolgok megragadására törekszik, amelyek mellékesek az emberi beavatkozás vagy
tevékenység szempontjából – akár nyilvánvaló és tudatos ez a tevékenység, akár
tudattalan és hiányos –, kit is érdekelhetne akkor az egész? Ráadásul hamis szét-
választani az elemzô olvasatát és a szerzô tevékenységét, két okból is: (1) a zenei
kompozíció túlnyomórészt igen tudatos dolog, és minden okunk megvan annak
feltételezésére, hogy a zeneszerzô munkamódszereinek megragadását célzó anali-
tikus kísérletek valóban betekintést engednek a tudatosan kialakított zenei esemé-
nyek jelentôs részébe, és (2) az elemzôk rutinszerûen idéznek bármely olyan bizo-
nyítékot a zeneszerzôi szándékot illetôen, amely az analitikus felfedezést alátámaszt-
ja – ha létezik ilyen például kompozíciós vázlatokban, dokumentált kijelentések-
ben, levelekben vagy korabeli elméleti konstrukciókban –, ezzel is demonstrálva,
hogy boldogan adják meg magukat egyfajta „kriptointencionalizmusnak”, amikor
az a céljaikat szolgálja. Az elemzôk jobban tennék tehát, ha tiszta vizet öntenének
a pohárba, és elismernék, hogy élénken érdeklôdnek a mû zeneszerzôi elképzelése
iránt, ezt a bevallott érdeklôdést pedig be is építhetnék saját módszereikbe és írá-
saikba.1
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J. S. Bach zenéje mindig is termékeny talajt jelentett az elemzés számára, attól
kezdve, hogy a korai felvilágosodás szerzôi, mint Kirnberger és Marpurg, a harmó-
niai bölcsesség különleges kútfôjeként kezdték kezelni ôt. Valóban, a Bach- zene
tanulmányozásának egyik legnagyobb öröme annak az összetett konstrukciónak
a megragadásában rejlik, amely oly szorosan kötôdik e zene elmélyültségéhez és
szépségéhez. Másfelôl Bach számos zenéjének közismert bonyolultsága rendkívül
áttekinthetôvé válik, amint felfedezzük azokat a meghatározó építôelemeket, ame-
lyeken az adott zenei mûfaj nyugszik. Bach mûveinek legkülönfélébb fajtáira – fú-
gákra, áriákra, kórusokra, concertotételekre és másokra – jellemzô, hogy az ismét-
lôdô és variálódó zenei gondolatokat tudatosan alakítja a zeneszerzô, mégpedig
teljes tételeken át és viszonylag fegyelmezetten, és az alábbiakban éppen e „fegye-
lem” természete áll majd a figyelmem központjában. Amíg a szó szerinti ismétlés
csupán megduplázza a zenei gondolatot, addig a variálás módosítja, megváltoztat-
ja, és új mondanivalóval ruházza fel azt. Érdemes azonban megkülönböztetni a va-
riálás két fajtáját: (1) a zenei gondolat díszítése, amelyben az egyszerû ékítmény
mögött az eredeti jelentés lényegét tekintve érintetlen marad, és (2) a zenei gon-
dolat módosítása, amely megváltoztatja annak jelentését, azt a jelentést, amelyet
csupán komoly szellemi erôfeszítéssel leszünk képesek elôre látni.

Miután adott az ismétlés és variálás e felfogása, érdemes – elsô analitikus lé-
pésként – felbontani a darabot az alapjául szolgáló „közös nevezôkre”, egy kalap
alá véve az összes szó szerinti ismétlést és dekoratív variációt, hogy ezáltal elkülö-
nítsük a darab zenei alapgondolatait. A legtöbb bachi mûfajban a jelentôs zenei
gondolatok száma viszonylag szerény, ami azt jelenti, hogy a vonatkozó zenei egy-
ségek nagyrészt úgy foghatók fel, mint egymás módosított variációi. Bach esetében
ráadásul továbbmehetünk egy lépéssel, és kijelenthetjük, hogy a zenei gondolatok
kezelése nála nem annyira mûvészi variáció dolga, sokkal inkább e gondolatok
gyakran korlátozó jellegû szûréseként értelmezhetô, ahol a szûrôt olyan viszony-
lag mechanikus eljárások hálója jelenti, amelyek magukban foglalják a zeneszerzô
elsôdleges eszközkészletét is. Ezek azok az eljárások, amelyek az alapgondolatokat
„mûködtetik”, és ekként új variánsformákat „produkálnak”. Ahelyett hogy magá-
évá tenné az elegáns variációkat eredményezô ízléses képzettársítás némileg ha-
nyag magatartását (amely mindennapos a kortársai körében), Bach kompozíciós
eljárásai gyakran az összeillô zenei kapcsolatok megszállott kutatásához vezetnek.
Az invenciókat célzó kutatás folyamatosan mechanizálni próbálja a kompozíciós
eljárásokat, és ez felelôs Bach textúráinak alapvetô komplexitásáért, ugyanakkor
ez teszi a zenéjét különösképpen alkalmassá az összevetésen és ellentétbe állítá-
son alapuló strukturált analízis számára. A kongruens zenei viszonyokról szólva
éppen ezért használtam a „kompozíciós mechanizmus” terminust, nem pedig az
organikus kapcsolatok közismertebb, kora huszadik századi fogalmát. A megkü-
lönböztetés e két terület között nem bináris jellegû, hanem olyan tartományt al-
kot, amelyen belül megpróbálom elônyben részesíteni a zeneszerzô által szükség-
képpen elvégzendô tudatos cselekvéseket a tisztán analitikus konstrukciókkal
szemben, amely utóbbiak nem veszik tekintetbe az emberi tevékenységet, vagy le-
hetetlen, emberfölötti magasságokba emelik azt.
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Bach és német kortársai számára egy mû alapvetô zenei építôköveinek kigon-
dolása az inventio retorikai címkéje alá tartozott, amely ôsidôk óta a gondolatok ki-
találására vagy felfedezésére vonatkozott. Az invenció természetesen konkrét zenei
mûfajokhoz kötôdik – mint a menüett, a fúga, a concerto, az ária és így tovább –,
amelyek maguk is stilisztikai hierarchiába rendezôdnek a bennük rejlô lelemé-
nyesség mértéke szerint. A mûfajok pedig nemcsak a ruházatukul szolgáló stílu-
sok alapján, hanem azon formamodellek nyomán is megkülönböztethetôk egy-
mástól, amelyeket a korszak német zeneelméletének retorikai nyelvén a kompozí-
ció „elaborációjaként”, vagyis „kidolgozásaként” fogtak fel. (Bizonyos szerzôk, mint
Johann Mattheson, egy lépéssel tovább mennek, és különbséget tesznek zenei
gondolatok „elaborációja”, vagyis kidolgozása és a mû formai felépítésében kapott
aktuális „diszpozíciója”, elrendezése között.) Különösen elônyös elkülöníteni az
„invenciókat” az „elrendezésüktôl”, mivel a „zenei forma” konvenciója a legtöbb
nagyszabású mûfajban egyáltalán nem okoz gondot: csak a táncokhoz hasonló ap-
ró mûfajokban tekinthetünk úgy egy tétel „formájára” – vagyis az egyes zenei egy-
ségek behatárolt hosszára –, mint az invenció tárgyára. Fúgákban, concertókban,
áriákban és más hasonló darabokban a forma konvenciói – a retorika nyelvén a
diszpozíció tárgyai – általában csak a tételek elejét és végét határozzák meg, és ke-
véssé árulkodnak arról, mi és milyen sorrendben történik a kettô között. Ha tehát
a nagyobb szabású tételek mûködését szeretnénk megérteni, célszerû elônyben ré-
szesíteni az invenciókat, vagyis a zeneszerzô által felfedezett gondolatokat, függet-
lenül attól, hogy hol találtunk rájuk, és azt vizsgálni, hogy az invenció bachi me-
chanizmusai miként strukturálják különbözô alakváltozataikat, illetve a darab egé-
szében való megjelenésük pillanatait.

Jelen írásomban két tételt fogok vizsgálni – a G- dúr gambaszonáta (BWV 1027)
elsô, fúgajellegû Allegróját (vagyis második tételét) és a Jesu, der du meine Seele cí-
mû kantáta (BWV 78) nyitókórusát –, mégpedig a számos elônnyel járó, kompozí-
ciós mechanizmusokra fókuszáló nézôpontból, és ezáltal reményeim szerint egy
olyan paradigmatikus elemzés módszerét mutatom be, amely Bach- mûvek széles
skálájára alkalmazható, mindazokra, amelyek valamilyen módon a fúga és a con-
certo elveihez kapcsolódnak. (Ajánlatos a két tétel kottáját kéznél tartani az alább
következô elemzések olvasásakor.)2

Elsôként vegyük szemügyre közelebbrôl a BWV 1072 második tételét, ezt a
Corelli- stílusú triószonáta- tételt, amelyet Bach viola da gambára és obligát csemba-
lóra dolgozott át (valószínûleg 1730 elôtt). A hagyományos módszerek bicskája
többnyire beletörik az efféle szonátatételek elemzésébe, mivel a dallamhordozó
szólamokban megjelenô téma és válasz (dux és comes) fúgákra jellemzô nyitó gesz-
tusán kívül nincsenek ismert szabályok arra vonatkozóan, hogy ezeket a kompozí-
ciókat miként kell felfognunk, vagy hogy a legfontosabb zenei ötleteket miként kell
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bennük elrendezni. Természetesen voltak hagyományos összhangzattani elvek,
amelyek kezeskedtek azért, hogy egy tétel ugyanabban a hangnemben fejezôdjön
be, mint amelyben elkezdôdött, de túl azon, hogy néhány közeli hangnembe vezetô
moduláció elôre látható, és kizárhatók bizonyos távoli hangnemekben megnyugvó
zárlatok, nincs olyan elôírt módszer, amely egy efféle tétel idôbeli elrendezését, a
„forma” felépítését illetôen útmutatást nyújtana. (Aligha kell említeni, hogy az
ilyesfajta kiszámíthatatlanság távol áll a hangnemi konvenciók szigorúbban szerve-
zett sorozatától, amely a 18. század második felének „szonátaelv” szerint rendezett
zenéjében uralkodott, ahol a zenei gondolatok invenciója kibogozhatatlanul össze-
kapcsolódott e gondolatok elhelyezésével a sematikus egészben.) A témák (és kont-
raszubjektumok) fúgaszerû kezelésébôl következik, hogy számítunk más fúgajel-
legû eszközökre is, például kettôs ellenpontra, a téma tükörfordítására vagy kisebb
jelentôségû, nem tematikus szakaszok jelenlétére, amelyeket a hagyomány epizód-
nak nevez. Továbbá, mivel ez sokkal inkább fúgajellegû tétel, semmint valódi fúga,
az ember számít rá, hogy a zeneszerzô olyan járulékos zenei ötletekkel vagy inven-
ciókkal is dolgozik, amelyek nem képezik részét a tétel elején „exponált” fúgajel-
legû gondolatoknak, annál is inkább, mivel a barokk szonátatételek gyakran hosz-
szabbak és csapongóbbak, mint a valódi fúgák. Amit hangsúlyozni szeretnék, hogy
a tétel mûfajának felismerése – fúgaszerû allegro egy triószonátában – alig mond
valamit a zeneszerzôi invenció természetérôl vagy a tétel átfogó tervérôl. Valójában
ha a darab egészét tekintjük, egy efféle tétel formájának esztétikáját nem annyira a
dráma metaforájával, mint inkább az invenció, a felfedezés metaforájával közelít-
hetjük meg: nem a sors viharai és fordulatai által alakított darabot kell elképzelnünk,
amely könyörtelenül halad elôre a komikus végkifejlet vagy a tragikus katarzis felé,
hanem egy olyan zenei puzzle megfejtése jelenti a feladatot, amelynek teljes megol-
dása nem látható addig, amíg össze nem gyûjtöttük valamennyi elemét. Ellentét-
ben azonban a hagyományos puzzle- lal, amelyben az egyes elemek megszakítás
nélküli illeszkedése adja ki a kétdimenziós síkban fekvô egészet, a bachi puzzle jó-
val többet nyújt, mivel a háromdimenziós térben az egyes elemek (azaz zenei egy-
ségek vagy invenciók) éppúgy megjelennek egymás fölött vagy alatt, mint egymás
folytatásaként – azaz egyaránt értelmezhetôk mintázatként és szintagmaként. En-
nek következtében a mû érzékileg, vagyis a hallgatás és a játék során megragadha-
tó elrendezése a puzzle- lal való találkozás csupán egyik lehetséges – jóllehet, kivált-
ságos – módjának bizonyul. A puzzle értelmének és jelentésének valódi megragadása
más eljárást igényel, nevezetesen egy olyan ideális mentális diszpozíció rekonstruk-
cióját, amely a zenei gondolkodás mélységét és kifinomultságát célozza.

Vajon a gambaszonáta- tétel nyitó ütemeiben milyen mûfaji jelek árulkodnak
az invenciók azon fajtáiról, amelyekre számíthatunk a mûben? A basso continuo
fölött kibontakozó két fúgaszólam jelzi, hogy a modell a négytételes sonata da chiesá-
ból (vagy triószonátából) származó Corelli- féle allegro. Mivel a csembaló felsô
szólamára a gamba az alsó kvarton válaszol az 5. ütemben, a tétel valamiképpen a
fúgához hasonlít. A basszus azonban nem vesz részt a fúgatémák és kontraszub-
jektumok játékában – a darab kezdetén legalábbis –, világos tehát, hogy nem való-
di fúgáról van szó, mint amilyen egy billentyûs fúga, hanem kötetlenebb szonáta-
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tételrôl, amely átveszi a fúgák némely vonását. A mûfaji behatárolás nyomán most
már számíthatunk arra, hogy a zenei anyag viszonylag szigorú, imitatív kezelése
keveredni fog a dallamos témák kevésbé szabályszerû kibontásával, amelyek kiter-
jedtebb és nyugodtabb környezetben zajlanak le, mint ami egy hagyományos fúgá-
ra tipikusan jellemzô. A két felsô szólam nyilvánvalóan azonos jelentôsége ráadá-
sul afelôl is biztosít, hogy a tétel folyamán a tematikus anyag kiegyensúlyozottan
fog megjelenni: ha egy téma megjelenik a két felsô szólam valamelyikében (a gam-
baszólamban vagy csembaló jobbkéz- szólamában), biztosak lehetünk benne, hogy
ugyanaz az anyag a másik szólamban is el fog hangzani.

Ha mindazonáltal a tétel sajátos fúgajellegét kívánjuk kibontani, olyan inven-
ciósejtekre bukkanunk, amelyek világos rátekintést kínálnak Bach prekompozí-
ciós gondolkozására, s egyben heurisztikus kiindulópontul szolgálnak az alapvetô
paradigmáktól való eltérésre hangolt elemzés számára. Az elsô három kottában
szereplô invenciók összefoglalják azokat az eljárásokat, amelyeknek Bach aláveti a
témáját (a téma jele: T). Amint látható, az 1. kotta a téma és kontraszubjektum
kettôs ellenpontra való alkalmasságát mutatja be; mivel a szólamcsere a fúgajel-
legû triószonáta- tételek sine qua nonja, ezt az invenciót kell a tételt mozgató legfon-
tosabb gondolatnak tartanunk. A 2. és a 3. kotta azokat az invenciókat mutatja be,
amelyek jelzik, hogy Bach milyen mélyen megértette a Corelli- féle fúgajellegû alleg-
róban rejlô lehetôségeket. A fúgaeszközök két olyan sorozatát emeli be a tételbe,
amelyek általában idegenek a mûfajtól. A 2. kottában két kánon (vagy stretto) talál-
ható, az egyik kettôs ellenpontként is mûködik, vagyis a témától pontozott egész-
értéknyi távolságra megszólaltatható az alsó és a felsô oktávban is – T+8 és T–8 –,
és a téma önmagával szimultán is lejátszható felsô szextpárhuzamban – T+6
(szim.). Bár a 2a kottán látható kánonszólamok csupán öt negyedérték hosszan fe-
dik egymást, és nem viszik végig a teljes témát, ezt az invenciót érdemes mégis
majdhogynem egyenrangúnak tekinteni az 1. kottában található kettôs ellenpont-
tal. A strettón való munka ugyanis, amit Bach feltehetôen a teljes invenció megle-
hetôsen korai fázisában tekintetbe vett, nagyban befolyásolhatta a téma felépítését,
különösen, ha figyelembe vesszük a szólamok átfedését meghatározó, kihangsú-
lyozott ellenmozgást. A 3. kotta az ellenfúgákra jellemzô dallaminvenciókra fóku-
szál, egyrészt a téma mollba transzponált formájának bemutatásával – amit „mó-
duszváltásnak” nevezek –, másrészt a téma kétféle tükörfordításának bemutatásá-
val: az egyik a téma hangközviszonyait, a másik a téma hangnemét ôrzi meg –
jelük: Tt1 illetve Tt2.

A „móduszváltás” tökéletesen mûködik a téma teljes terjedelmében, így felte-
hetôen Bach a téma kitalálásának korai stádiumában figyelembe vette, merthogy
nem minden – s különösen nem egy ennyire hosszú – téma ôrzi meg zenei értelmét,
ha ilyen mértékig megváltozik a hangközstruktúrája. Másfelôl viszont az inverz for-
ma rövidsége azt sugallja, hogy az a téma kialakításának folyamatában kevésbé bizo-
nyult fontosnak, illetve hogy Bach még abban a stádiumban találta ki, amikor csu-
pán két ütemesre tervezte a témát. (Ha a tükörfordítást fontosabbnak tartotta volna,
akkor olyan témákat szerkeszt, amelyek dallamilag teljes mértékben tükrözhetôk,
ahogyan ezt például a Wohltemperiertes Klavier számos ellenfúgájában tette.)
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1. kotta. BWV 1027/2., a fontosabb invenciók

2. kotta

3. kotta

T)

T)

T K)

K)

K

K
T

T 8

T + 8 (szim.)

T (MÓDUSZVÁLTÁS)

Tt1 (a hangközviszonyokat ôrzi meg)

Tt2 (a téma hangnemét ôrzi meg)

+–



Az 1., 2., illetve 3. kottában található invenciók sorozata mûködôképes lehetett
volna akár egy hibrid kettôs ellenfúga alapanyagaként is, jóllehet szükség lett vol-
na ehhez egy aktívabb és jobban beépített, imitatív basszus szólamra, illetve a kü-
lönféle invenciók elrendezéseinek összekapcsolását szolgáló szokásos epizódokra.
Egy szonátatétel számára azonban Bach szellôsebb textúrát képzelt el, s ennek
eredményeképpen az invenciók különbözô kiterjesztésére volt szüksége, illetve
olyan epizódjellegû építôkövekre, amelyek a kompozíció folyamán megismétel-
hetôk. Túl ezeken az ismételhetô epizódokon az ember számít „egyszeri”, mellé-
kes kötôelemekre is, amelyek a kompozíció kialakításának egy késôbbi szakaszá-
ban jelentkeznek (lásd alább).

Az invenció kiterjesztésének, miként az a 4. kottán látható, két fajtája van. Bach
olyan, többszörös ellenpontra alkalmas, kadenciális változatot gondolt ki a nyitó fú-
gakomplexumhoz (a), amely lehetôvé teszi a tonikai zárlatot, noha egy efféle téma-
zárlat egy rendes billentyûs fúgában nem lenne megengedett. Annak az egységnek
egyes elemei, amely ezzel a kadenciális formulával zár (T [kad.]/K), ugyancsak alkal-
masak többszörös ellenpontra. A (b) az elsô invenció egy új olvasatát nyújtja (jele:
T*), amely lehetôvé teszi a modulálást a IV. fokra. Érdemes megfigyelni, hogy a pél-
da 4. ütemében a két változat dallamának körvonalai mennyire hasonlítanak egy-
másra, ami lehetôvé teszi, hogy a két alakot Bach szinte egymással felcserélhetô mó-
don alkalmazza. A 4. kottában található nyilak és római számok mindezen túl mutat-
ják, hogy a téma három különbözô alakja segíti elô az elmozdulást a három különbö-
zô hangnemi irányba – a lokális domináns, szubdomináns, illetve tonika felé.

Ami az ismétlôdô epizódokat illeti, érdemes felfigyelni egy meglehetôsen
hosszú részre, amelyet „folytonos szakasznak” nevezek, s amely háromszor jele-
nik meg a tétel folyamán (21–28., 52–59. és 99–106. ütem). Ez a szakasz olyan
magasrendûen szerkesztett, hogy kénytelenek vagyunk sokkal inkább a kompozí-
ció elsôdleges invenciójához tartozónak, semmint az elaboráció részének tekinte-
ni, amely utóbbiból az efféle epizódjellegû anyagok többnyire származni szoktak.
A szakasz szólamvezetési váza (5. kotta) 7–6- os késleltetésekkel kezdôdik, kánon-
szerûségre törekvô, imitatív anyaggal folytatódik – jele: X–4 –, és minden alkalom-
mal ez készíti elô a zárlatba torkolló (I. vagy V. fokú) alaptéma újbóli megjelené-
sét. A „folytonos szakasz” strukturális jellege abban az adottságában rejlik, hogy
nemcsak egy viszonylag stabil, az alaptémától független zenei egység létrehozásá-
ra képes, hanem utánozni tudja az elsôdleges invenciók paradigmatikus funkcióit
azáltal, hogy a szólamcserék különbözô kombinációi minden megjelenéskor vilá-
gosan megkülönböztethetôk. Bach egy háromszorosan megfordítható – hármas el-
lenpontként mûködô – zenei egységre utal a „folytonos szakasz” három megjele-
nésének kezdetére jellemzô szekvenciaszerû indításban, amikor a szólamok per-
mutációit a következôképpen rendezi el (beleértve a basszus szólamot is): a/b/c;
b/a/c; és végül a/c/b. Ez különbözteti meg Bachot a kortársaitól: a gondolati mély-
ség, amellyel a más zeneszerzôk számára csupán a zenei kompozíció ornamen-
tikus aspektusát jelentô részeket szisztematikusan felépíti.

Az utolsó, magyarázatot igénylô invenció az az elegáns, „kikutatott” viszony
téma és kontraszubjektum között, amelyre az 1a kottában a két szólam közötti nyíl
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mutat rá. „Kutatáson” az invenció legeslegvégsô pontját értem, azt a nézôpontot,
amely a zenei gondolat puszta variációján vagy átalakításán messze túllépô, legkifi-
nomultabb és legrejtettebb kombinációkat tárja fel. A „kutatás” ebben az értelem-
ben a különbözô témák vagy témaszegmensek közötti kapcsolat mechanisztikusan
nem leírható megragadását célzó kísérletre vonatkozik. Vagyis a gépet feltaláló
emberi szellem eljátszik az invenciókkal, hogy egy olyan, különlegesen meghök-
kentô összefüggésre bukkanjon, amely nem származhat másból, mint a legkivéte-
lesebb lehetôségekre hangolt intelligenciából és zenei érzékbôl. A példában a „ki-
kutatott” összefüggés téma és kontraszubjektum látszólag triviális összekapcsoló-
dásából származik. A Fiszt G- re cserélve a kontraszubjektum azon pontján, ahová a
nyíl mutat, Bach képes makulátlan zenei illesztéket létrehozni a két szólam között
(lásd a 106–111. ütemet). Ez a látszólag kézenfekvô módosítás ugyanakkor újabb
lehetôséget nyújt az invenciózus játékra, amelynek során a téma – amely önmagá-
ban sem rövid – csodálatos módon, lélegzetvétel nélkül folytatódik. Vagyis téma
és kontraszubjektum éppúgy állhat egymással szintagmatikus viszonyban (tehát
következhetnek egymás után), mint a hagyományosabb paradigmatikus viszony-
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4. kotta. BWV 1027/2., a fontosabb invenciók
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ban (azaz különbözô szimultán kombinációkban). Szándékosan nevezem ezt az
összefüggést „kikutatottnak”, mivel a szó felidézi a ricercar tiszteletre méltó zene-
történeti mûfaját (amelyre maga Bach is utal a Musikalisches Opferben), ahol a mû-
vek kialakítása azt célozza, hogy a zenei gondolatok „kutatásának” eredményét
különösen méltóságteljes elrendezésben mutassa be a szerzô. Az efféle összefüg-
gésekre való rábukkanás természetesen részét képezhette annak az örömnek,
amelyet az anyag kialakítása közben Bach érezhetett, de az invenció megközelíté-
sének rá jellemzô emelkedett jellege még az olyan aránylag szerény mûfajokban is
nyilvánvaló, mint amilyen egy „egyszerû” triószonáta.

Noha kétséges, hogy mindaz, amit kifejtettem, egyértelmûen prekompozíciós
eljárásnak tekinthetô- e – vagyis hogy elkülönítve gondolt- e Bach az invenciókra,
függetlenül a tétel diszpozíciójában való végsô elhelyezésüktôl –, mégis hasznos
ezek szerkezetét és mechanizmusait a tétel tervétôl elkülönítve tárgyalni, hiszen
így megfigyelhetô az a valóban figyelemre méltóan elmélyült zeneszerzôi gondol-
kodás, amely a viszonylag kisszámú alapanyagra hatást gyakorol. Könnyedén meg-
ragadható mindez statisztikailag: a tétel 113 ütemébôl az „egyszeri” epizódok em-
lítése nélkül elszámoltunk 85 ütemnyi zenérôl. Egy ilyen számítás azt sugallja,
hogy az efféle tételekben a diszpozíció (vagy forma) (1) nem választható el a jel-
legzetes invenciók kitalálásától és (2) végsô soron az invenciók racionális és tet-
szetôs elrendezésérôl szól.

Az 1. ábra azt mutatja, hogy a diszpozíció folyamata miként értendô. A balról
jobbra irányuló nyilakat követve tekinthetjük át a zenei események szintagmati-
kus elrendezését, a különbözô invenciók vagy epizódok kezdetét jelzô ütemszá-
mokkal az egyes események fölött. Függôlegesen pedig három oszlop paradig-
matikus módon mutatja az egymással párhuzamos zenei eseményeket: az A osz-
lop tartalmazza a legfontosabb invenciók alapvetô megjelenéseit, a B oszlop a
gondosan kidolgozott epizódokat, míg a C oszlop a nagyobb tömböket, amelyek
minden alkalommal a „folytonos szakasszal” indulnak, és a tételt tagoló, meghatá-
rozó zárlatokhoz vezetnek.

Fontos, hogy különbséget tegyünk az invenció bachi logikája – amely a zenei
témával való lehetséges eljárások kikutatását célzó, elôre meghatározott kompozí-
ciós mechanizmusokon alapul –, illetve az elrendezés bachi logikája között, amely
a feldolgozás sokkal kötetlenebb módja és kevésbé nagyigényû kompozíciós kész-
ség. Az A oszlop például azt mutatja, hogy Bach miként csoportosította háromfe-
lé az invenciókat: (1) az elsôdleges és a moduláló fúgakomplexum, (2) a két tükör-
forma és a téma molltranszpozíciója, valamint (3) a kanonikus eszközök szerint.
Érdemes még felhívni a figyelmet arra, hogy ezen elrendezések távolról sem per-
mutációs vagy matematikai jellegûek. Nem húzódik meg szerzôi szándék sem az
egyes szakaszok ütemszámhossza, sem az egymáshoz hasonló invenciók csoport-
jainak valamiféle elôzetesen meghatározott felosztása mögött. Nézzük például a
33. ütemben kezdôdô szakaszt, amely a témán bemutatott dallami átalakításnak
ad teret. A csembaló felsô szólama Tt2- vel indít, erre Tt1 „válaszol” a gambán,
majd igen szellemesen T teljes formája jelenik meg mollban, ezúttal meglepô mó-
don a basszus szólamban. Egy VI. fokú zárlatot és néhány, általam „batterie epi-
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1. ábra. A BWV 1025/2 paradigmatikus térképe
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zód”- nak nevezett ütemet követôen (ez utóbbi a 39–40. ütem „continuoszólóját”
kísérô szabad gambaszólamból származik) Bach a tükörforma miniatûr expozí-
ciójának erejéig újra behozza Tt2- t – mégpedig kétszer és a hangnemet megôrzô
módon –, mielôtt továbblépne a „folytonos szakaszba”. Kétségtelen, hogy ez
rendkívül szellemes megoldás mind tematikusan, mind harmóniailag, de aligha
tekinthetô architektonikus csodának. A kanonikus eszközöket alkalmazó, megle-
hetôsen hosszú szakasz a 64. és a 94. ütemtôl ugyancsak szakít idôt arra, hogy
felidézze a nyitótémát (a 66., 78., illetve 82. ütemtôl), de nem valamiféle rend-
szer szerint. Ez nem azt jelenti, hogy Bachot soha nem foglalkoztatta a szimmet-
rikus felépítés vagy a numerikus alapú elrendezés kérdése, de ezek a dolgok csak
ritkán írták felül az invenció és mechanizmusai mögött rejlô sokkal inkább zenei
kihívásokat.3

Ha a darab formájához kapcsolódhat egyáltalán a dráma valamely eleme, ak-
kor az egy további invenció bemutatásához kötôdik, amelynek jelenléte nem volt
elôre látható. A tétel utolsó ütemeire gondolok, ahol az ember az elsô, többszörös
ellenpontra alkalmas komplexumhoz vezetô „folytonos szakaszt” várja. Ehelyett
azonban Bach bemutatja az önmagával szembeállított téma eddig nem hallott ká-
nonformáját, majd egy valódi tour de force keretében az egyik eszközt csodálatos
módon a másikba transzformálja: a 110. ütem elsô ütésén az T+8 kanonikus esz-
köze hirtelen K/T- vé változik át anélkül, hogy bármi jelezné e bûvészmutatvány
megtörténtét. E kielégítô befejezés elbûvölô és játékos mivolta a leleményes szel-
lem végsô megnyilatkozásának tulajdonítható, amely szinte teljes mértékben elrej-
ti a mögötte meghúzódó ravaszságot.

Végül néhány szót még az 1. ábra B- oszlopában jelzett epizódokról, amelyeket
korábban „egyszeri” láncszemeknek neveztem. Közülük három a batterie- ként is-
mert és fent ekként is nevezett húrváltás idiomatikus technikáját használja, míg a
negyedik epizód egy hosszú legatomotívumot vesz alapul, amely e- moll felé mo-
zog, mielôtt egy lépésenként ereszkedô szekvencia nyomán G- dúrban le nem zár.
Bármily hatásosak és kifejezôk is ezek az egyéni részek, a rájuk fordított kompozí-
ciós erôfeszítés minimális kellett hogy legyen, sokkal inkább játék, semmint munka.
Hiszen a dallami részletek némi felszíni hasonlósága ellenére az alapjukul szolgá-
ló harmóniai struktúra minden esetben más, ahogyan az a 6. kottán látható. Éppen
ezért az efféle epizódokra érdemes késôi hozzáadásként tekintenünk, elaborá-
cióként inkább, semmint invencióként.

Ha az ember a tétel egészére gondol, feltûnô, hogy a téma játékos karaktere és
a mûfaj szerény elvárásai számára egy olyan logika nyújt alapot, amelyet mélysége
és szigora tesz figyelemre méltóvá. Ugyanakkor az, hogy az invenció eljárásait me-
chanisztikusnak nevezzük, nem jelenti a mögötte lévô zseni szerepének lekicsiny-
lését, mert ami a zenei érdeklôdésünket megragadja, az éppen ember és gép kap-
csolata és az e kapcsolatból származó konzekvenciák. Végsô soron Bach lesz az,
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és nem egy élettelen gép, aki nemcsak megválasztja a kompozíciós gépezetbe töl-
tendô alapanyagot, hanem nagy gonddal dönti el azt is, melyek a megfelelô esz-
közök a kéznél lévô munka számára. Mindez a találékonyság egy olyan fajtáját ál-
lítja elénk, amelybôl nem egykönnyen készíthetô másolat, különösen, amikor az
invencióból származó produktumok ennyire személyes bélyeget viselnek magu-
kon. A zenei eredményrôl süt valamiféle csodálatos minôség, és minden bizony-
nyal ezért fordulhatott elô, hogy az organicizmus ideológiáját követô elemzések
olyannyira érdekes betekintést nyújthattak olykor Bach zenéjébe.

A 78- as kantáta korál–concerto- tételének alább következô tárgyalása során az
elemzés egy másik fajtáját hívom segítségül, amely jól szemlélteti az invenció
azon eljárásait, amelyek kiindulópontja egy már létezô zenei tárgy, jelen esetben
egy lutheránus korálszöveg és a hozzá tartozó dallam.4 Itt az interpretációhoz
használt eszközök nemcsak a mûfaji konvencióktól függenek, hanem játékba hoz-
zák az isteni sugallatú szöveggel kapcsolatos jelentések és felfogások világát is.
Felmerül a kérdés, amit érdemes észben tartani, hogy vajon Bach zenéjének szere-
pe kimerül- e pusztán a szavak megtámogatásában – a keresztény teológiának
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megjelenô hangsúlyokat tartalmazó, egymást követô ütemek megjelenését.

6. kotta. Az „egyszeri” epizódokban elôforduló harmóniamenetek

1. batterie (bb. 9±13)

2. batterie (bb. 43±8)

3. batterie (bb. 86±94)

legato epizód (bb. 68±78)



megfelelô funkció szerint –, vagy a zenei invenció bachi eljárásai képesek értel-
mezni a szavak mögött rejlô jelentést, kiegészítve és túlszárnyalva akár a verbális
szöveg értelmét.

Az 1724. Szentháromság ünnepére írott korálkantáta elsô tétele Johann Rist
korálszövegének (1641) elsô, nyolcsoros strófáját dolgozza fel; az egyes sorok egy-
mástól elkülönülô zenei anyagai szerint az ABC betûivel jelölve:

A Jesu, der du meine Seele Jézus, Te, aki az én lelkemet
B hast durch deinen bittern Tod keserû halálod által
A aus des Teufels finstern Höhle az ördög sötét barlangjából
B und der schweren Seelennot és a lélek nehéz szükségébôl
C kräftiglich herausgerissen nagy erôkkel elszakítottad,
D und mich solches lassen wissen és ezt tudattad vélem
E durch dein angenehmes Wort, kedves szavaddal,
F sei doch itzt, o Gott, mein Hort! légy, ó Isten, a mentsváram!

Mivel a koráldallam adott, fontos az elemzést nem a tétel, hanem a koráldal-
lam, illetve a benne rejlô s ekként a zeneszerzô számára adott harmóniai és kontra-
punktikus lehetôségek vizsgálatával kezdeni. Egyértelmû, hogy a mûvet illetô bachi
koncepció kiindulópontja az volt, miként alkalmazható a koráldallam a nyitótétel
cantus firmusaként, vagyis az a kompozíciós eljárás, amely a második lipcsei kan-
tátaciklusa idején (1724–25) Bachot a leginkább foglalkoztatta. Ez a tétel, a legis-
mertebb és legkedveltebb nyitótételek egyike az egyházi mûvek között, különösen
figyelemreméltó a cantus firmus, a ritornello és a fúgajellegû imitáció integrációja
szempontjából. Ennek ellenére egy cantus firmus darab áttekintéséhez nem szük-
séges egy efféle integrált perspektíva felvétele, hiszen sokkal kevésbé formális sze-
reposztás is elképzelhetô a tartott hangok és a belsô fúgafortélyok között.

A BWV 78 nyitótételének esetében a tételt meghatározó invenció Bach azon
felfedezésébôl származott, hogy a koráldallam mind a hat zenei sora kontrapunk-
tikusan kombinálható egy kromatikus chaconne- basszus, a hagyományos lamento
kvartot ereszkedô motívumának (G–Fisz–F–E–Esz–D) különbözô formái fölött. Ami
elég meghökkentô felfedezés, és semmiképpen nem nyilvánvaló, hiszen az A ze-
nei sor dallamkaraktere tonikai zárlatot, míg a B zenei sor vége domináns félzárla-
tot implikál. Elôször is (miként a 7. kotta mutatja), bár a hármas lüktetésnek kö-
szönhetôen kényelmes megoldások találhatók a kromatikus disszonanciák elôké-
szítésére és feloldására, csupán két zenei sor – A és B – mûködik tökéletesen
a lamento eredeti formája fölött, az F zenei sor esetében pedig a basszushoz való
illeszkedés érdekében a dallamot egy teljes ütemmel késôbb kell indítani és a 3–4.
ütemben ki kell díszíteni. Bach leglenyûgözôbb megfigyelése talán az volt, hogy a
C és D zenei sorok is hozzáilleszthetôk a chaconne- basszus transzponált változa-
taihoz, ha a lamento átesik a dúr- transzpozíció „móduszváltásán”, és a VII., illet-
ve III. fokra „állítják” (vagyis transzponálják) ôket. Másfelôl viszont az E zenei sor
kakukktojás marad: bár hangkészlete megfelel a lamentobasszus g- moll tonalitá-
sának, az egyes hangok elrendezését meg kell változtatni a basszusban. (Az erede-
ti elrendezés hangsúlyos helyre esô, elôkészítetlen disszonanciákat okozott volna
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a basszus szólam második és harmadik ütemének elsô ütésén.) Tekintettel azon-
ban a meglehetôsen gazdag kontrapunktikus szövetre, ez az apró korrekció alig
észrevehetô.

Két kontrapunktikus szólam jelenléte természetesen már meghatároz bizonyos
harmóniai irányokat, és ha összevetjük egymással a számozott basszus soronként
különbözô kidolgozásait, jól látható Bach törekvése, hogy a korál egyes dallamso-
rai alatt futó continuomenetben minden alkalommal bevezessen valami finom vál-
toztatást. A harmónia elgondolása természetszerûleg járt együtt a ritornello dalla-
mának megalkotásával. A ritornello témájának elsôdleges formája és a cantus fir-
mus közötti egyezések kis száma, valamint a ritornello felépítésébôl hiányzó
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7. kotta. BWV 78/1, a fontosabb invenciók

lamento (alapforma)

lamento 

lamento (a VII. fok hangnemében)

lamento (a III. fok hangnemében)lamento (módosított)

chaconne rondeau
a frázis b frázisvagy 



bachi szigor nyomán jó okkal feltételezhetjük, hogy a nyitó chaconne rondeau – a
francia udvari tánccal kapcsolatos nagyszabású és tragikus asszociációival – csak a
komponálás késôbbi fázisában jelent meg, de talán korábban, mint az F zenei sor
beillesztése, amelynek hangkészletét – ahogy említettem – ki kellett díszíteni, hogy
illeszkedjen a lamentobasszus 3–4. üteméhez.

Ha az elemzést a darab elejénél, magával a chaconne- nal kezdtük volna, vagyis
elsôdlegesen meghatározó struktúraként tekintettünk volna a nyitó szakasz harmó-
niai és szólamvezetési megoldásaira, akkor az elemzés eredménye esetlegesebb-
nek tûnne, mivel a téma konkrét dallamformája nem marad változatlan a tétel fo-
lyamán. Sôt, a chaconne- témán eszközölt változtatások csakis úgy magyarázhatók,
ha felismerjük, hogy a chaconne- szakasz mint önmagában álló egység (a 7. kottá-
ban „a”- val és „b”- vel jelölt mindkét részét ideértve) nem önálló invenció, hanem
az határozza meg, hogy miként képes illeszkedni a lamentobasszushoz és a cantus
firmus koráldallam két sorához, A- hoz és F- hez. (Látható például, hogy a cha-
conne „a” része párhuzamos oktávot hozott volna létre a korál B- sorának dallamá-
val, és Bach valószínûleg a többi sorhoz való megfelelô illeszkedés hiánya miatt
döntött úgy, hogy a fennmaradó korálsorokat másként dolgozza fel.) A chaconne-
téma invenciójának csíráját talán a 21–25. ütemben lelhetjük meg, ott, ahol az
A- sor elôször jelenik meg a lamentobasszus fölött. Itt kerülünk a legközelebb az
invenció mindhárom elemének egymás mellé rendeléséhez, bár a 24. és a 4. ütem
összevetésébôl nyilvánvalóan látszik, hogy a chaconne- témát Bach némiképp sza-
badon kezelte, mivel a tétel elején való megjelenésekor – az egyetlen olyan alka-
lommal, amikor az „a” rész önmagában hallható – impozáns saját alakot kívánt ne-
ki adni. A chaconne többi megjelenése egyértelmûen alá van rendelve a koráldal-
lamnak és a lamentobasszusnak, ahogyan például a 118–121. ütemben, az E sor
feldolgozásakor. Bach invenciójának mechanikus vonása, hogy komolyan veszi a
kompozíciós hierarchiát, és a chaconne- témát, tekintettel alárendelt szerepére,
mellékesebben kezeli, hogy ne kelljen megváltoztatnia a szerkezet meghatározó
elemeit: a koráldallamot és a lamentobasszust.

Érdekes ugyanakkor, hogy amikor a koráldallam nincs jelen, Bach él a lehetô-
séggel, és a chaconne „b” részét beemeli az invenció birodalmába a 85. ütem dúr-
transzpozíciójával, amint az a 7. kottán is látható. (Hasonló „móduszváltás” törté-
nik a 99. ütemtôl.) Itt a „móduszváltás” közvetlenül annak a korálsornak a megje-
lenését követi, amelyben a chaconne- dallam nem hallható, tekintettel arra, hogy
az a 81. és a 84. ütem harmadik ütésén szólamvezetési szabálytalanságot okozott
volna. Mintha közelrôl látnánk a komponálás folyamatát, amikor egy szokatlanul
megszállott zeneszerzô rutinosan (és ebben az esetben hiábavalóan) próbálja az
egyes zenei felfedezéseit újabb és újabb formákba illeszteni.

A tétel többi részének invenciókkal kapcsolatos munkája leírható azoknak a ka-
nonikus és fúgajellegû eszközöknek a használatával, amelyek a lamentobasszust
önmagában kezelik, különbözô mûveleteket hajtva végre rajta, hogy az imitációt
újabb vonásokkal gazdagítsák. Ahogyan Bach mûhelyének ezen aspektusát ille-
tôen megszokhattuk, ezek az eszközök az anyagon végzett további „kutatás” ered-
ményeit mutatják be, és egyes mûveletek sikerültebbnek bizonyulnak másoknál.
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Az elsô eszköz, miként a 8a kottán (a 390. oldalon) látható, a 9. és a 13. ütemben
jelenik meg és egy, a kettôs ellenpontra alkalmas, a lamento körül forgatható el-
lenszólam invencióját mutatja be. A másik három eszköz a 8b, c, d, és e kottán lát-
ható, s ezek inkább kanonikusak, semmint fúgajellegûek: a 17. ütemtôl Bach egy
pontozott félérték távolságra induló alsó kvartkánonnal kísérletezik (lamento
kánon L –4), amit azonban a közepén leállít, hogy az A- korálsor elindulhasson
(8b kotta); a 25. ütemtôl aztán tükrözi a lamento dallamát és ezt játszatja alsó
kvintkánonban (lamento kánon tükörfordításban L[t] –5) (8c kotta); a 107–125.
ütemben képes egy lenyûgözôen kibôvített, visszatérô jellegû imitáció megalko-
tására, megváltoztatva a lamento végét, hogy egy, a felsô kvart és alsó kvint kö-
zött váltakozó, pontozott egészérték távolságban induló végtelen kánont hozzon
létre (végtelen lamento kánon* L +4 és L –5) (8d kotta), amely egy új kanonikus
eszközzel végzôdik, L* +5.

Miközben elrendezi és elhelyezi ezeket a másodlagos invenciókat, Bach fon-
tosnak tartja, hogy a harmóniai fokok hangnemi sorozatára is figyelmet fordítson
és kitágítsa a tétel harmóniai terét, így a tétel egészének folyamán a lamento a hét-
fokú diatonikus skála öt fokán megjelenik: I, III, IV, V és VII. A hangnemi állomá-
sok sorozata iránti figyelem nem annyira leleményesség kérdése (bár elképzel-
hetô, hogy ez ösztönözte a végtelen kánon invencióját), hanem sokkal inkább a
diszpozícióé és a formáé, és alapvetô jelentôségû a nagyformára vonatkozó bachi
elgondolást illetôen. A gondoskodás arról, hogy az invenció a skála számos külön-
bözô fokán megszólaljon, nemcsak azt jelenti, hogy a nagyszabású tételek viszony-
lag tág tonális teret járnak be, hanem hogy a zeneszerzô tevékenyen keresi a variá-
ció olyan formáit, amelyek nem pusztán kontrasztként funkcionálnak, hanem né-
hány jól kiválasztott és megszerkesztett felfedezés integrált interpretációiként is
mûködnek.

Mindennek eredményeként a tétel erôsen telítve van invenciókkal, ami azt is
jelenti, hogy epizódjellegû munkára csak kevés hely jut. Epizódok csupán a tétel
vége felé jelennek meg, három jól elkülönített szakaszban (89–94., 103–107. és
125–136. ütem). Az elsôben, miután kimerítette zenei invencióját, Bach a szöveg
közvetlenebb megjelenítése felé fordul, és elôkelôen deklamatív motettastílusban
dolgozza fel a verssort: „und mich solches lassen wissen”. (A szakasz szekvenciá-
ra épülô harmóniai felépítése mindazonáltal nem új, hanem a continuoszólam 73.
ütemtôl kezdôdô részébôl származik, s ezáltal a zeneszerzô különösen lenyûgözô
módon kapcsolja össze a C és D sorok feldolgozását.) Az epizódokban megfigyel-
hetô Bach dekoratív kísérlete a motivikus hasonlóságokkal való játékra (a 89. üte-
met követô kvintek, vagy a 125. ütemet követô dallamkontúrok a chaconne- dallam-
ból származnak), amit így is kell felfognunk, vagyis elegáns és stílusos dekoratív
játékként, nem pedig a kompozíciós invenciókon végzett elmélyült munkaként.

A tétel egészét tekintve könnyedén elképzelhetô lett volna, hogy – figyelembe
véve a chaconne- frázisok egymáshoz kapcsolódó nyolcütemes struktúráját – a da-
rab végleges formájának kialakítása érdekében Bach különbözô architektonikus
szerkezetekkel és hierarchiákkal bûvészkedik. Ugyanakkor nincs meggyôzô bizo-
nyíték arra, hogy a zeneszerzôt ez a fajta architektúra foglalkoztatta volna itt, elte-
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8. kotta. Más invenciók a BWV 78/1- ben

(a) Lamento forgatható ellenszólammal

(b) Lamento kánon

(c) Lamento tükörfordításban

(d) Végtelen lamento kánon

(e) Lamento kánon

L
K

K

L (t)

L



kintve a strukturális ismétlések néhány lokálisan fontos formájától. Nézzük pél-
dául a darab elsô hetvenkét ütemét, amely végül dominánsmodulációba torkollik.
Az elején Bach a nyolcütemes frázisokat tizenhatütemes periódusokba csoporto-
sítja, s így egy ABAC struktúrának megfelelô, nagyszabású formatervet hoz létre5

(jóllehet a korálsorok már e nyitó szakaszban megjelenhetnek akár a nyolcütemes
„periódusok” kezdetén [33. ütem], akár a közepén [21. ütem]). A 33–48. ütem
például az 1–16. ütem strukturális párhuzamaként értendô, míg a 49–64. ütem
megfelel a 17–32. ütemnek. Ez az apró szimmetria aligha meglepô a korál részét
képezô Stollen hagyományos ismétlésének fényében (az A egységek ismétlése az
AAB formában). Bach azonban a 64. ütem cantus firmusában hallható „und der
schweren Seelennoth” sor feldolgozásával kirántja a talajt a szimmetrikus elrende-
zés alól: némileg esetlen kiegészítésként hozzátold nyolc ütemet, hogy megelôzze
a lamento visszatérését az alaphangnembe, a darab során elsô alkalommal a domi-
náns orgonapont felé mozdítja el a zenei anyagot, s ez vezet el aztán a következô
szakasz hangnemi kalandozásaihoz. A forma efféle megtörése a geometria nézô-
pontjából tekintve kellemetlen aszimmetriát hoz ugyan létre, de kitûnô zenére ad
lehetôséget, amennyiben a tizenhat ütemes periódus formális udvari gesztusaitól
azonnal elsodródik a „kräftiglich herausgerissen” sor daktilikus ( ) feldol-
gozásának 73. ütemtôl kezdôdô dramatikus szárnyalása felé. Bár az az ösztönzés,
hogy a diszpozíció bizonyos aspektusait egyszerû geometriai algoritmusok hatá-
rozzák meg, hasznos alkotóeleme lehet egy mû kialakításának, Bach ritkán enge-
di, hogy ez a szempont fölülkerekedjen a kompozíció folyamán. Ez a tétel záró sza-
kaszában válik különösen nyilvánvalóvá (a 89. ütemtôl), ahol még a nyolcütemes
struktúrákat is elhomályosítják a szabálytalan hosszúságú frázisok: 10 ütem +4
ütem +4 ütem +11 ütem +7 ütem +4 ütem és így tovább a 136. ütemben kezdô-
dô, záró nyolcütemes frázisig.

Ahogyan zene és retorika egymásnak való megfeleltetése is minden bizonnyal
inkább metaforikusan volt értendô, semmint szó szerint, úgy a zenei formát vagy
diszpozíciót illetô bármiféle építészeti vagy matematikai analógia is csak részlege-
sen és nem az összes mozzanat vonatkozásában alkalmazható. Végsô soron nem
egyértelmû, hogy a nagyforma architektonikus megfontolása önmagában miként
kezeskedhetne azért, hogy Bach zenéjének valódi mûködésmódját bármilyen mély-
ségig megértsük. Bach mûveiben természetesen bôséggel találunk példát apróbb
zenei szimmetriákra, de ezek sokkal inkább a többszörös ellenpont kontrapunkti-
kus megfordításaihoz, illetve a kitalált gondolatok mechanikus manipulációihoz
kapcsolódó texturális szólamcserékhez, semmint a kompozíció átfogó „formájához”
kötôdnek. Az efféle rutinszerû kidolgozás egyszerûen megragadható az olyan, egy-
máshoz hasonló szakaszok összevetésekor, mint amilyen például a 17–24. ütem
és a 49–56. ütem, ahol a vonósok és az oboák szólamot cserélnek.
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A tétel figyelemre méltó sûrûségét és egységességét tehát pontosabban írjuk
körül, ha különválasztjuk a viszonylag szigorú kompozíciós elemeket az inkább dí-
szítményi jellegûektôl. Ami az affektust illeti, a tétel mélységét éppen azok az ér-
zelmi asszociációk és jelentések adják, amelyek az invenciósejtek gazdagságából, s
különösen ezek kidolgozásából származnak. A lamentobasszus nem pusztán a
gyász valamiféle statikus jele, hanem grafikusan is lefesti a szenvedés és a siratás
újra és újra visszatérô állapotát az egyenletes negyedekben lüktetô, fájdalmas kro-
matikus ereszkedés variált ismétléseiben. Az ismétlések nem annyira szó szerin-
tiek (vagyis az egyes szavakhoz kapcsolódók), mint inkább gesztusjellegûek ab-
ban az értelemben, hogy Bach egymásra helyezi a lamentomotívumot és a francia
ballet de cour leggrandiózusabb táncát, a grand chaconne- t, amely a Lully- féle zenés
tragédiákban oly gyakran szerepel az összefoglalás és az apoteózis elôkelô és mû-
vészi koreográfiájaként. E tánc ritmikus és metrikus nyomatékának jellege – a hár-
mas lüktetés kiszámíthatatlan és erôsen hangsúlyozott kétféle osztásával ( vagy

) – nem mutat különösebb igényt a nyolcütemes frázis lezárására, épp ellenke-
zôleg, sietve halad tovább az új „couplet” felé. Bár a lamento és a chaconne egybe-
esése látszólag szinte adja magát, e kétféle zenei alkotóelem valójában konfliktus-
ban áll egymással, amennyiben Bach lamentójának egyenletes lüktetése és kroma-
tikája hátráltatja a chaconne- frázisok lehengerlô lendületét, és nehézkessé, sôt,
kissé zorddá teszi ôket. Vagyis a darab sajátos affektusa nem annyira az egységesí-
tésbôl, semmint a kreatív hibákból és a rendellenes kapcsolódásokból fakad.

Az az elmélyült figyelem tehát, amellyel Bach a tétel felé fordul, nem korláto-
zódik pusztán a korálszöveg egyes sorainak valamiféle retorikai értelmezésére, ha-
nem jóval tovább megy, és váratlan zenei kommentárt nyújt a kantátában késôbb
megjelenô teológiai és poétikai gondolatokhoz – amilyen például a tenorrecitati-
vóban a bûn fájdalmának elviselhetetlen terhe –, illetve gesztusok egyedülálló tab-
lóját hozza létre (koreográfiai értelemben), amely ábrázolja és eljátssza az inven-
ciókhoz kapcsolt gondolatokat. Az invenciók, hogy úgy mondjam, interpretatív
formát adnak a beleérzés és a szenvedés fogalmának (a lamento, illetve dallami és
kontrapunktikus permutációi), a tragédia ideájának és a grands sentiments- hoz kap-
csolódó gesztusok megalkotásának (chaconne), valamint a hit megvallásának és
a megváltás reményének (koráldallam). És ezt részben a jelek szimultán projekció-
jával érik el – amelyben a zene minden mûvészet közül kitûnik –, részben a darab
egészének ideje alatt kibomló tapasztalat meghosszabbításával és analízisével. A ze-
nei invenció e kettôs megközelítése – metafizikai interpretáció és idôbeli kidolgo-
zás – felfogható akár a bachi terv végsô céljaként is.

Ha visszatérünk az írásom kezdetén felvetett kérdésekhez, láthatjuk, hogy a
bachi invenció mechanizmusainak semmi köze a zenei kifejezéssel szembeállított
lélektelen és száraz mesterkedéshez, sokkal inkább egyfajta kísérletként kell fel-
fognunk, amely a zenét arra sarkallja, hogy a hiteles kifejezés érdekében önmagá-
ról gondolkodjon, sajátos módszerként, amely a zene alapanyagait a legnagyobb
komolysággal kezeli, hogy valami olyasmit mondhasson el, ami egyszerre újszerû
és igaz. És miközben lenyûgözô élmény betekintést nyerni Bach kápráztató mes-
terségbeli tudásába, az is igaz, hogy technikai manipulációi egyáltalán nem lenné-
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nek érdekesek, ha nem egy minden ízében élô és lélegzô zeneszerzôt tükröznének,
akinek a mûvei még a halála után negyed évezreddel is figyelemre méltó dolgokról
beszélnek. A fenti sajátos elemzôi olvasatok természetesen megkérdôjelezhetôk,
átdolgozhatók, megcáfolhatók. Talán azt is mondhatjuk, hogy érdekességük nem
annyira módszertani újdonságukban áll – amely természetesen sokat köszönhet a
zenei elemzés számos régi formájának –, hanem azokban az interpretatív célok-
ban, amelyek végül kimerülnek egy rendkívül egyéni mûveket alkotó igen különleges
zeneszerzô igazolásában. Ami bennünket végsô soron érdekel, az Bach kompozí-
ciós személyiségének egésze: ahogyan az alapanyagot feldolgozza, a kötött mecha-
nizmusokat illetô megszállottsága, túlzott tisztelete a szigorú ellenpont eljárásai
és érdeklôdése a szokatlan metaforák és gesztusok iránt, valamint – talán meglepô
módon – a geometria és a szimmetrikus szerkezetek iránti elmélyült érdeklôdés
hiánya. A fenti elemzések – azt remélem – arról az örömrôl is tanúskodnak, ame-
lyet a Bach- mûvek aprólékos vizsgálata jelent, amikor az ember megpróbálja meg-
ragadni, hogy milyen mértékben függ a zeneszerzô a tehetségétôl, az érzéseitôl,
valamint a fáradságos munkától és a nehezen megvívott küzdelemtôl. A kompozí-
ciós tettek aprólékos vizsgálata nyomán kialakuló Bach- kép rendkívül emberi, és
nagyban eltér a zenetörténeti kánon egyik nagyságának érinthetetlen ikonjától, s
már csak ezért is megrendítôbb, mint azok az elemzések, amelyek hozzászoktak,
hogy kizárólag a tökéletességet és az egységet lássák meg. A bachi élmény „csodá-
ja” végsô soron nem az, hogy a zene megidézheti az isteni tökéletességet, hanem
hogy az ember szembesül egy zeneszerzôvel, aki tisztában van mûvészetének
esendôségével és kivételes erejével, s aki olyan esztétikai élmény elôidézésre ké-
pes, amely mindörökre megváltoztatja a tudatunkat, hogy élünk.

Fazekas Gergely fordítása
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BACHIAN INVENTION AND ITS MECHANISMS

The complexity of the music of J. S. Bach becomes remarkably transparent as
soon as one discovers the relevant building blocks on which a particular genre of
music is erected. Many kinds of Bach works – fugues, arias, choruses and concerto
movements – involve the crafting of musical ideas that are repeated and varied in
disciplined ways throughout an entire movement. Whereas some variations are
only decorations in which the original meaning remains intact, others ‘inflect’ an
idea in ways that alters its meaning, a meaning that could not be predicted with-
out serious mental effort.

This essay examines Bach works – the first fugal Allegro from the G major
gamba sonata, BWV 1027, and the opening chorus from Cantata 78, ‘Jesu, der du
meine Seele’. Examining and detailing their compositional mechanisms, suggests
methods of ‘paradigmatic analysis’ that apply to a wide variety of Bach’s works
structured around the principles of fugue and concerto. One also glimpses sides
Bach’s compositional personality through the analyses, how he obsesses over rig-
orous mechanisms and shows an elevated respect for strict counterpoint. His abil-
ity to evoke unusual metaphors and gestures is notable as is his lack of interest in
geometry and purely symmetrical designs.
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