
KISS MELINDA 

Síremlékek Sopronban 

A soproni Deák téren álló Lenek-villa kertjében 2007 őszétől újra látható 
lesz az a síremlékegyüttes, amelyet a város régi evangélikus temetője őr
zött meg az utókornak.1 

Nagy kincse a városnak ez a gyűjtemény: páratlan művészeti, műemlé
ki értékén túl helytörténeti, vallástörténeti és társadalomtörténeti fon
tossága is kiemelkedő. Az említett diszciplínák együttes vizsgálata pedig 
számos - eddig ismeretlen - összefüggésre deríthet fényt. 

Az egykori temető az evangélikus líceum mögött terült el. Amikor a 
20. század elején fölszámolták, a város műkedvelő kutatói egyszeriben föl
figyeltek a több évszázados polgári és nemesi síremlékekre. Bunker János 
Rajnáid néprajzkutató Rách Ferenc városplébános segítségével kibetűzte a 
nehezen olvasható sírfeliratokat, amelyeket később Csipkés Kálmán rajz
tanár és múzeumőr jegyzett le. A kézirat jelenleg a Soproni Múzeumban 
található. A síremlékek méltó elhelyezése céljából 1912-ben állami támo
gatással megvásárolták a Lenek-villát, amelynek magas téglakerítése és az 
idecsatlakozó régi városfal eszményi helyet biztosított a szándék megva
lósításához.2 

A régi evangélikus temető síremlékein kívül a Szent Mihály-templom 
sírkertjének néhány díszes, ám sajnos töredékes protestáns emléke is a 
Lenek-villába került. Ez utóbbiak jelenleg az épület pincéjében és a mú
zeum raktárában várnak a restaurálásra. így a szabadtéri kiállításon még 
nem tudjuk őket bemutatni, de nem szabad megfeledkezni róluk, hiszen 
a gyűjtemény legkorábbi, 1640 és 1674 közötti darabjai. 

A Szent Mihály-temetőből fennmaradt három díszes emlék, amelyeket 
még eredeti helyükön és állapotukban mutatnak be az 1906-ban készült 
fotók:3 Weltz Szidónia (f 1659) és Stemindl von Weltz (f i673) kettős sírem
léke, valamint AuerspergJakabné (1T663) és Roggendorf Györgyné ( t i673) 
sírköve (I. melléklet; 1-2. kép). Mindhárom emlék olyan osztrák alattvalók 
számára készült, akik az örökös tartományokból települtek át Sopronba, 
miután I I . Ferdinánd 1625-ös rendelete kit i l totta Ausztriából a protes
táns nemeseket. Ebben az időben Pozsony és Sopron nagy számban foga
dott be exulánsokat.4 

Az említett sírkövek közös formai jellemzője a hasonló architektonikus 



felépítés, valamint az épületplasztikából ismert profilos kőgerendák, a háromszögű 
timpanon és a késő reneszánsz ornamensek alkalmazása. A monumentális jelleget az 
architektonikus felépítésen túl a 3-4 méteres magasság is biztosítja. A kőlapokon a 
címerek alatt terjedelmes sírfelirat olvasható. Maga a lap a középkorban elterjedt címe
res-feliratos típust veszi mintaként, amelyet azonban - Sopronban egyedülálló módon 
- kibővítettek a reprezentatív jelleget kölcsönző díszes késő reneszánsz kerettel. Az 
oldaldíszek is mindhárom esetben hasonlók. Felépítésük az oszlopfő-törzs-lábazat 
szisztémát követve három részre tagolódik: alul és felül voluta (tekercselt inda), közé
pen gyöngysoros fülkagyló, porcornamens. A német késő reneszánsz jól ismert, jelleg
zetes motívumai jelennek meg a köveken. Ilyen díszítményeket előszeretettel használ
tak kőfaragók, szobrászok, asztalosok és ötvösök - magas művészi és kézműves szín
vonalon egyaránt. Az alsó, téglány alakú mezőkben és a timpanonban legtöbbször 
bibliai idézeteket olvashatunk. Előfordul, hogy a koronázó párkány alatti frízen is ta
lálunk idézetes mondatszalagot. Úgy a lábazaton, mint az oromzaton alkalmazott 
megoldások az évtizedekkel későbbi síremlékeken is tovább öröklődnek, bár a 18. szá
zadban a szigorú építészeti tagolás a barokk szellemében némileg kötetlenebbé válik. 

E korai síremlékek művészettörténeti elhelyezése bizonytalan, hisz helybeli formai 
előzményről nem tudunk. Egyetlen korábbi - 1631-ből származó - késő reneszánsz 
ízlésű protestáns síremléktöredéket ismerünk Sopronból: a híres polgármester, Lack-
ner Kristóf csonka vörösmárvány sírlapját. De az említettekhez hasonló felépítésű te
metői-fali síremléket a környékbeli osztrák katolikus régiókban, így a szentmargit
bányai (St. Margarethen) és a bécsújhelyi (Wiener Neustadt) kőfaragó központ ha
tósugarában sem találunk. 

A vizsgálódásnál azonban más szempontok figyelembevételére is szükség van. Ösz-
szefüggéseket kell keresnünk a síremlékek és az úgynevezett protestáns művészeti 
hagyomány között. 

A protestáns művészet legitimitását sokan ugyan kétségbe vonják azzal az indokkal, 
hogy nem mindenkor lehet világosan elkülöníteni a „katolikus művészet" stílus- és 
tárgyválasztásától. A protestáns főurak számára készült szobrászati anyagra talán igaz 
ez az állítás, hiszen ebben az esetben - a viszonylagos biztonságból fakadóan - nem a 
védekezés-elkülönülés, hanem egy általános reprezentáció igényei kerültek előtérbe. 
De az önállóságában szorongatott, állandó érdekvédelemre kényszerült evangélikus 
városi polgárság és az Ausztriából bemenekült nemesség művészeti öröksége más: a 
német késő reneszánsz - már konzervatívnak számító - formavilága it t az ellenrefor
mációval, a barokkal való szembesülést is kifejezi, miközben visszafogottabb, az érzé-
ki-illuzionisztikus hatásokkal szemben tartózkodóbb vallásosságot képvisel. 

Az ismert főúri síremlékektől eltérően Sopron evangélikus emlékein a 18. század 
második feléig teljesen mellőzték az alakos ábrázolást: ez a tény ugyancsak a megren
delők konzervatív, puritán szellemiségét bizonyítja. Azonban elgondolkodtató, hogy 
a távolabbi német területeken találkozhatunk olyan protestáns polgári síremlékekkel, 
amelyeken az elhunyt alakja is megjelenik: jelentős ide vonatkozó emlékek maradtak 
fenn például a csehországi Grottau (német név) régi temetőjében Reichenberg körze
tében 5 (3. kép). Vajon miért nem jelenik meg az elhunyt alakja Sopron sírművészeté-



ben? Semmiképpen nem azért, mintha a helyi kőfaragó mesterek nem tudtak volna 
emberi alakot faragni. A válasz a tipológiai meghatározásban rejlik: Sopronban nem az 
alakos fali síremlékeket, hanem az architektonikus felépítésű epitáfiumokat tekintet
ték mintának.6 

Az epitáfium a protestáns funerális művészet legsajátosabb terméke. Általában az 
evangélikus polgárság és köznemesség körében készült, és a történelmi Magyarország 
északi területén, a Felvidéken maradt fenn nagyobb számban (Lőcse, Csetnek, Bártfa). 
Azonban egyes alföldi és dunántúli töredékek azt bizonyítják, hogy a műfaj ezeken a 
területeken is jelen volt. Arról is tudunk, hogy Sopronban az 1674-es katolikus resta
urációig a templomokban - így az akkor még evangélikus Szent Mihály-templomban 
is - ott függtek a protestánsok epitáfiumai. Kutatási eredményeim szerint a faragás jel
legét tekintve a bártfai, kassai faepitáfiumok fennmaradt keretdíszei mutatnak szoro
sabb rokonságot a soproni korai emlékekkel.7 A legszebb példákat Weigmann Márton 
lelkész bártfai (4. kép) és Greiffenzweig János tanácsos kassai epitáfiuma kínálja. 

A felépítésen és az ornamentikán kívül a hosszú, elbeszélő jellegű, dicsőítő sírfel
iratokban is az epitáfiumok hatását láthatjuk. Bár a soproni emlékek mindegyike te
metői síremlék, formai szempontból mégis az epitáfiumokra hasonlítanak. 

Mielőtt azonban rátérnénk a régi evangélikus temető sírköveinek leírására, röviden 
be kell mutatnom azokat a vallás- és társadalomtörténeti adalékokat, amelyek elősegí
tik az emlékeket létrehozó közeg megértését. 

Miután a Bocskai-felkelés biztosította a szabad királyi városok protestáns vallásgya
korlatát, Sopronban 1606-tól 1667-ig a város és az evangélikus egyház vezetése azonos 
volt, a városi tanács egyháztanácsként is működött. De az államhatalomra támaszkodó 
ellenreformáció nyomása fokozatosan megerősödött, s a tanács evangélikus jellegének 
megőrzése egyre nehezebbnek bizonyult: ugyanis törvény rendelkezett arról, hogy 
városi tisztviselőt mindkét felekezetből kell választani. Kollonich Lipót bécsújhelyi 
püspök e törvényre hivatkozva felelősségre vonta és jelentős pénzbírság megfizetésére 
kötelezte a várost. A soproniak azzal védekeztek, hogy a törvény betartására senki sem 
figyelmeztette őket, ráadásul Sopronban a törvény végrehajthatatlan, hiszen városi 
tisztségre alkalmas római katolikusok nem élnek a városban. A védekezést nem fogad
ták el. 8 Pedig a tanács érvelése nem volt alaptalan, hiszen a 17. század végéig Sopronban 
a szellemi és a gazdasági elit majdnem egészében protestáns volt. Az 1557-ben alapí
tott evangélikus gimnázium és a gazdag polgárok alapítványai lehetővé tették a diákok
nak, hogy német egyetemeken tanuljanak tovább. A tanulmányútról hazatérve sokan 
orvosként, lelkészként szolgálták a várost, vagy a közigazgatásban vállaltak szerepet. 
(E szellemi elit munkásságáról azok a síremlékek is tanúbizonyságot tesznek, amelye
ket az alábbiakban mutatok be.) 1667-ben azonban a városi és az egyháztanács kény
telen volt különválni. 

A Wesselényi-szervezkedést követő időszakban - pontosabban 1674 és 1681 között 
- a soproniak már nem tudták kivédeni az ellenreformációs intézkedéseket.9 Egyfajta 
korlátozott vallásszabadság azonban fennmaradt, nem kis részben azon városi tanácso
soknak köszönhetően, akik felkeresték Bécsben a magyar királyi kamara elnökét, Kol
lonich püspököt, hogy engedményeket kérjenek tőle száműzött lelkészeik számára.10 



1674-ben a jezsuiták elvették az evangélikus egyháztól a Szent György-templomot, 
ahonnan kidobálták a protestáns sírköveket; hasonlóan távolítottak el később a Szent 
Mihály-templomból is 12 epitáfiumot. Az 1676-os nagy tűzvész után a Szent György 
utcában egymás után sorakoztak fel a jezsuiták épületei: az iskola, a templom, a rend
ház, a házfőnökség és az internátus. A Szent Mihály-templom elvétele után az itteni 
sírkertet sem használhatták tovább az evangélikusok. Új cinteremnek a magyar iskola 
mögötti kertet választották, ahova 1674 tavaszától kezdtek temetkezni. 1 1 

Az itteni temetőből fennmaradt és gyűjteményünkbe került síremlékek hűen tük
rözik vissza a fent leírt vallási, társadalmi viszonyokat. Egy korábbi gondolatmenethez 
kapcsolódva először a menekült nemesek síremlékei közül emelünk ki néhányat. Gey-
mann báróné (TI682) és Preinberg Éva Mária (f 1681) osztrák főúri családok Sopronba 
költözött tagjai voltak: reprezentatív síremlékeik a Szent Mihály-temető korábban 
bemutatott darabjainak közvetlen formai leszármazottai (5. kép). A Geymann-sírkő 
oldalkeretének gyümölcscsokros, fülkagylós indadíszei toszkán fejezetes félpilléreken 
helyezkednek el. A lezáró egyenes párkány felett egy ovális mezőt erősen kitekeredő 
porcos voluta és függesztett gyümölcscsokrok határolnak. A lábazat kétoldalt kiugró 
mezőiben koponyára helyezett szárnyas homokóra látható (II. melléklet). 

Preinberg Éva Mária sírlapját kétoldalt tojásléces díszű jón pilaszter határolja, 
amelynek előlapján drapéria függ hatalmas gyümölcscsokorral. A lábazat lekopott 
pillértalpain és a lezáró egyenes párkány felett megjelenik az akantuszornamentika 
előzménye, a könnyedén csavarodó indamotívum. Elsősorban a német területeken 
figyelhető meg, hogy a porc-stílussal párhuzamosan jelentkezik az akantuszlevéldísz, 
amelyet az Itáliát megjárt északi mesterek honosítanak meg hazájukban. 

A gyümölcscsokor és a csavarodó indák a legelterjedtebb díszítőelemek voltak az 
épületplasztikában is, például kapukon, frízeken, zárterkélyek konzolain, szemöldök
párkányokon. 

A soproni kőfaragás egyik különleges emléke - egyben a késő reneszánsz sírkövek 
párhuzama - az a szószék, amely a Szent György utca 12. számú ház udvarán, a loggiás 
emeleti folyosó tengelyében, a falon helyezkedik el (6. kép). Eggenberg hercegné (szü
letett Brandenburg-Bayreuth Anna Mária őrgrófnő, porosz hercegnő, 1609-1680), aki 
szintén hite miatt költözött Sopronba, megvásárolta az említett házat, az udvaron 
pedig külön királyi engedéllyel nyilvános istentiszteleteket tartott. 1 2 A szószék 1674 
körül készülhetett, miután a gyülekezetet megfosztották templomaitól; ugyanazon 
kőfaragó kör munkája lehet, mint a korabeli síremlékek, valamint a házak szobrászati 
díszei. A szószékkosár alul kagyló formában kissé kidomborodik, felette összefűzött, 
csavarodó indák között gyümölcscsokor látható, két oldalán tekeredő indadísz és fül
kagyló helyezkedik el függő gyümölcscsokorral. 

A város egyazon motívumkincsből táplálkozó szobrászati emlékeit az 1661-ben ala
kult soproni kőfaragó céh készítette. Korábban a soproni mesterek Bécsújhelyhez 
tartoztak. 

A fent említett helytörténeti viszonyok alapján megállapítható, hogy az új céh kez
dettől fogva protestáns jellegű volt. A megrendelők kivétel nélkül evangélikusok vol
tak, a városi tanács pedig olyan rendeletet hozott, amely védte a kőfaragók érdekeit. 



Például a szobrászok, akik általában katolikusok voltak, nem alakíthattak céhet, de 
polgárjogot is csak ritkán szerezhettek. A 18. század elejéig mindössze két szobrász 
dolgozhatott egyidejűleg a városban!13 Nem örvendtek akkora megbecsülésnek, mint 
a kőfaragók, így kevesebb feladatot is kaptak. Az eddigiekből az is következik, hogy a 
(gazdagabb) katolikus megrendelők a 18. század elejéig messze elkerülték az eretnek
nek tartott Sopront. így a protestáns megrendelők ízléséből fakadóan egyfajta stiláris 
belső fejlődés, belterjesség alakult ki a soproni kőfaragó-művészetben. 

Azonban a példaként említett Geymann-síremlék nemcsak azért követi a szószék 
motívumait, mert ugyanaz a kőfaragókör készítette mindkettőt, hanem azért is, mert 
ez a konzervatív formavilág a vallási meggyőződés kifejezőeszközévé is vált. Az ideme
nekült előkelő evangélikus családok szerepe Sopron egyháztörténetében döntő fontos
ságú lett. Az 1674 után kisemmizett evangélikus gyülekezet fennmaradásához a v i 
szonylagos vallásszabadságon kívül valamelyes pénzforrást is biztosítani kellett. Ezért 
adományokat gyűjtöttek, amelyeknek mintegy négyötöd része a Bécsben és Sopronban 
lakó előkelő családoktól folyt be. Az exuláns nemesek hitbuzgósága és áldozatkészsé
ge igen nagy jelentőséggel bírt a gyülekezet életében. Nagy jótevője volt az egyháznak 
Gálffy Ádám császári és királyi kamarás. Magyar-német bécsi kereskedő gyermekeként 
született 1622-ben. 1629-ben a családnak Sopronba kellett kivándorolnia. Gálffy ké
sőbb egy pozsonyi kereskedő lányát vette feleségül, majd részt vett a török ellen indí
tott téli hadjáratban, és talán az ott szerzett érdemeiért kapta meg a császári és királyi 
kamarási címet. 1 4 Gálffy Ádám 1674-től 1686-ban bekövetkezett haláláig Sopronban 
lakott. 1676-ban több értékes műkincset ajándékozott a gyülekezetnek: aranyozott 
ezüst keresztelőkancsót és -tálat, zománcos-ékköves kelyhet, oltári feszületet és egy 
tizenhat karú sárgaréz csillárt. Ebben az időben ő volt az evangélikusok legfőbb párt
fogója a városban. 

Nyitott, hatszög alaprajzú, oszlopos sírboltja Sopron funerális művészetének leg
ismertebb darabja (7. kép). Kortársaiétól eltérően Gálffy síremléke nem kötődik a fal
hoz: egykor a régi temető közepén állt, majd a 20. század elején átszállították az új 
evangélikus temetőbe. A családtörténetből megtudjuk, hogy Gálffy a síremléket még 
életében építtette. 1 5 Nemcsak sírként vagy emlékműként funkcionáló építmény ez, 
hanem kultuszhely, a hitbeli meggyőződés, kitartás és együttérzés monumentuma. 
Hatása máig érvényesül, hiszen az új evangélikus temető közepén térszervező, vonzó 
erőként magasodik, mint egy tempel vagy gloriett. Gálffy Ádám - a korábban adomá
nyozott kegytárgyakhoz hasonlóan - síremlékét is az evangélikus közösségnek szán
ta. Családja kihalásával a 18. században a gazdátlan sírbolt a konventre szállt, és a lel
készeket temették ide (Predigergruft). A sírbolt padlójának síkjában látható az a felira
tos lap, amelynek német szövege egyértelműen elárulja, mi célból is készült az emlék. 
(III. melléklet) Az építményt a jól ismert motívumok, indákra felfűzött gyümölcscsok
rok és a sírköveken is előforduló kerubfejek díszítik. 

A nemesi adományozók közül kiemelkedik még Egg János Károly báró. Az 1679-es 
pestist követően az ő hagyatéka tette lehetővé a halaszthatatlanná vált temetőbővítést. 
Felajánlásáról a gyűjteményben található családi síremlék felirata is megemlékezik (IV. 
melléklet; 8. kép). A négyzet alaprajzú, oszlopos, három oldalával nyitott, negyedikkel 



a sírkőfalhoz csatlakozó építmény a Gálffy-sírbolt legközelebbi rokona. Feliratos lapját 
a falhoz állítva helyezték el. Oldalai mentén a fülkagylószerűen csavarodó indák közé 
levélmotívumok ékelődnek. A fülkagylódíszítést is alul-felül kis párkánnyal elválasz
tott kunkorodó levelek határolják. Az egyenes párkánnyal lezárt sírlap fölött találjuk 
a nemesi címereket. Az Egg-síremlék formai jellemzői alapján az 1680-as évtized első 
éveire datálható. 

Ez az időszak különösen jelentős volt a város számára, hiszen 1681-ben Sopronban 
ült össze az országgyűlés. Esterházy Pál grófot, Sopron megye főispánját nádorrá vá
lasztották, és ugyanekkor koronázták meg I . Lipót feleségét, Eleonórát. Bár a törvény
hozás már katolikus többségű volt, a város elérte az evangélikus vallásgyakorlat továb
bi fenntartását. Nagy szerepe volt ebben a protestáns államok bécsi követeinek, akik 
Sopronba jártak át istentiszteletre. Érdekes adalék, hogy a protestáns országgyűlési 
követek Sowitsch Ábrahám kereskedő és egyházi gondnok (Kirchvater) kisutcai (ma Pó-
csi u.) pajtájában istentiszteleteket és megbeszéléseket tartottak. Sowitsch Ábrahám 
már 1674-ben küldöttként képviselte a várost és a gyülekezetet az uralkodónál. Kora 
barokk jellegű, különösen díszes síremléke maradt fenn; valamivel 1696 után készült 
(V. melléklet; 9. kép). 

Az eddig tárgyalt nemesi síremlékek mellett a most bemutatásra kerülő polgári sír
kövek is egyértelműen tükrözik az elhunyt gazdagságát, a városi társadalomban elfog
lalt helyét, rangját. A Sowitsch-síremlék felépítésében követi késő reneszánsz elődeit, 
de a motívumok lecserélődnek, a fülkagyló és az inda helyébe a csavart oszlop és az 
akantuszdísz lép. A sírkő csavart oszlopainak mélyedésében levélfüzér fut körbe, az 
akantusz pedig teljesen körbefonja az emléket, az íves záródású timpanon fölött is 
folytatódik. A címer helyét feszület foglalja el, talán Sowitsch egyházi szolgálatára 
utalva. A síremlék reprezentatív felépítéséből arra következtethetünk, hogy az elhunyt 
köztiszteletben álló polgár volt, aki a város közügyeiben is tevékenyen részt vett. 1 6 

Névrokona a szintén nagyrabecsült Sowitsch Kristóf'lelkész ( t l692) . Az ő síremléke 
is e kora barokk csoport tagja (VI. melléklet; 10. kép). Sowitsch jogot és teológiát tanult 
Königsbergben, majd 1651 -ben avatták fel soproni lelkésszé. 1674-75-ben ő és lelkész
társa, Barth János Konrád kénytelen volt száműzetésbe vonulni a közeli Kismartonba. 
A város viszonylag hamar elérte, hogy a lelkészek visszatérhessenek. Hazaérkezésük 
után már a mai evangélikus templom helyén épült első fatemplomban kezdhették meg 
szolgálatukat.1 7 

Sowitsch Kristóf síremlékének csavart féloszlopain - egyedüli példaként - gyü
mölcsfüzér fut körbe. A sírlap feszületének tengelyvonalában a botra csavarodó érckí
gyó szimbóluma jelenik meg. Sowitsch Kristóf és Ábrahám síremlékének különlege
sen díszített csavart oszlopai katolikus barokk oltárok hatását tükrözik. A csavart 
oszlop temetői emléken való használata egyedülálló, ezért magyarázatra szorul. 

E sajátos díszítőelem a jezsuiták közvetítésével terjedt el, és valószínűleg általuk 
hatott Sopronban a protestáns körre. Talán legkorábbi helybeli emléke a jezsuiták 
Szent György-templomának keresztelőkápolnájában látható. A hazai jezsuita templo
mok berendezésein a csavart oszlop a 17. század végén kezd elterjedni (Lőcse). Nyuga
ton, német területeken ugyancsak a jezsuita templomok részeként, de már sokkal 



korábban megjelenik (például a paderborni jezsuita templom főoltára).1 8 Az említett 
síremlékek felállítása után néhány évvel Sopronban elkészül a Fő téri Szentháromság
szobor, amely a magyarországi barokk szobrászat fontos alkotásának tekinthető, h i 
szen i t t alkalmazták először a csavart oszlopot a köztéri szobrászatban. 

Sowitsch Kristóf lelkészként ugyan sok megpróbáltatáson ment keresztül, síremlé
kén mégis a jezsuiták által terjesztett oszloptípus egyik változatával találkozunk. Bár 
a lábazaton változatlan formában szerepel a gyümölcscsokor és az indadísz, az ellent
mondást ezek sem oldják fel. Úgy tűnik, a jezsuita befolyás erős hatást gyakorolt első
sorban Sopron gazdagabb polgáraira, hiszen további hat síremléken találkozunk a 
szőlő- vagy levélindával körülfont csavart oszlop motívumával: Jaroslaus von Steinbach 
főhadnagy (f 1693) és Magdalena Elisabeth von Pistori exuláns (f 1697) síremlékén az 
előbbi, Sowitsch Ábrahám ("f 1696), aHerberstein grófnők ("JT697,1702), SobitschPál János 
patikus (f i706) és Pamer György nemes (f i706) síremlékén az utóbbi motívum sze
repel. 

Kérdés, hogy az új stílus átvételében mekkora szerepe lehetett a polgári igények 
megváltozásának. A gazdagabb réteg körében jelentkező reprezentációs igény nemcsak 
a síremlékszobrászatban figyelhető meg, hanem a lakóházak mind külső (homlokzat
alakítás), mind belső (stukkódíszítés) díszítésében is. A díszesebb épületszobrászati 
elemek először az 1676-os tűzvész után tűnnek föl, jeléül annak, hogy a közvélemény 
már kezd megbarátkozni velük. 

A késő reneszánsz formavilág a vallási meggyőződésnek is kifejezőeszköze volt; hir
telen megszakadását egyrészt a katolikus egyház erőfölénye, másrészt a társadalmi 
igények megváltozása okozta. A csavart oszlopon kívül a szőlőindával vagy levélfüzérrel 
körülfuttatott sima oszlop típusát is a köztéri szobrászat honosította meg a környé
ken. Formai előzménye azonban az oltárokon keresendő. Már az 1630-ban felszentelt 
kismartoni ferences templom főoltárán is levélindával körülfont oszlop jelenik meg. 1 9 

A szőlőindás oszlop mind a Vulka patak völgyében (Burgenland), mind Sopron kör
nyékén a 17. század hatvanas éveitől vált a köztéri szobrászatban általánosan alkalma
zott motívummá.2 0 Hasonló díszítés jelenik meg Häuser Anna ( f l699) bábaasszony 
sírkövén is (11. kép). A féloszlopokat szigorú szimmetriában fonja be a szőlőinda. A 
felül fülezett, alul ívesen kikerekített sírlap felületét egészen kitölti a szöveg: Sopron
ban ez szinte páratlan megoldás. Hauser Anna Csehországból származó egyszerű bá
baasszony volt, de köztiszteletben állt a városban. A terjedelmes, néhol versikékkel 
tűzdelt sírfelirat is erről tanúskodik (VII. melléklet). 

Az oszlop mellett a már említett akantuszornamentika is a korai barokk sírköveken 
jelenik meg. Találkoztunk vele Sowitsch Ábrahám síremlékén is. A soproni gyűjte
mény őriz egy olyan reprezentatív emlékművet, amelyen oszlop ugyan nincs, akantusz-
díszítménye azonban annál figyelemreméltóbb. Reichenhaller Richárd polgármester 
( t l694) sírköve kiemelkedik a többi emlék közül gazdag faragású, különleges akan-
tuszornamentikájával21 (12. kép). A sűrűn tagolt, burjánzó, tüskés levelek inkább a 18. 
század első évtizedében készültek, míg a feliratos lap valószínűleg még 1695 körül. 

Az akantuszlomb, amelyet az Itáliát megjárt északi mesterek hoztak magukkal, a 17. 
század végétől jó fél évszázadig uralkodott az európai ornamentikában. A jelentősebb 



fafaragó hagyománnyal rendelkező északi országokban (mint például Norvégia) még 
a 19. század elején is találkozunk népiesebb formáival. Eleinte a naturalisztikus akan-
tuszdísz az uralkodó. Ez a forma látható a síremlékeken is. Később stilizált dekoráci
óra változik, szalagos, síkszerű elrendezést kap. Terjedését, különböző változatainak 
kialakulását a porc-stílushoz hasonlóan az ornamentikakönyvek is elősegítették.2 2 E 
mintakönyvek szerzői főleg asztalosok és fafaragók voltak, de találunk köztük met
szőt, festőt és aranyművest is. 

Az oltárdíszítő faragásban az akantusz jelentős és hosszú életű díszítő elem. A Fel
vidékről számos példáját ismerjük, míg a Dunántúlon elszórtan maradtak fenn emlé
kei. Az az oltár, amely az egervári várból került a vasboldogasszonyi plébániatemplom
ba, talán a 17. század végéről való: még az indadíszes típus gazdag változatát mutatja. 
A zsirai mellékoltárok, valamint a főoltárt kétoldalról díszítő akantuszornamentumok 
már későbbiek (1730 k.). További dunántúli példáink az okai (Oggau) keresztelőkápol
na oltára a 17. század végéről és a fertőszentmiklósi mellékoltárok a 18. század első 
negyedéből. 

A Reichenhaller-síremlék akantuszindái még a korai, naturalisztikus változatot 
képviselik. Egykorú helyi párhuzamot - néhány síremléken kívül - elszórtan találha
tunk a soproni épületszobrászatban, a házak homlokzatán. Népiesebb formáját máig 
láthatjuk az úgynevezett „Két mór"-ház homlokzatán (Szent Mihály u. 9.) (13. kép). 
Az épület valójában ikerház, amely előbb egy kőfaragó-dinasztia, később egy szobrász 
tulajdonában volt. Egyszerűbb kivitelű akantuszos indák övezik a díszes kapu fölötti 
üres medaillont, valamint - a két ház homlokzatán - az oromfülkéket és a szellőzőnyí
lásokat. A kapu csavart oszlopain egy-egy mór alakja tartja a párkányzatot, fejük körül 
kagyló látható. Az egyenes, kissé golyvás párkány és a kosáríves bejárat közötti mező
ben súlyos gyümölcsfonatok csüngenek. Ez a homlokzat az akkoriban használt motí
vumok valóságos tárháza; de azt is bizonyítja, hogy a kőfaragó és a szobrász referen
ciamunkaként használta fel saját házát, amelyen szakmai tudását bemutatta és reklá
mozta. 

Az eddig bemutatott reprezentatív emlékek mellett a soproni gyűjteményben talál
ható néhány olyan sírkő, amely nem illeszkedik egyértelműen sem a korai, sem az érett 
barokk stíluscsoportba. Többnyire egyszerű címeres-feliratos lapokról van szó, az el
hunyt akaratának, igényeinek megfelelő kivitelben. Vannak azonban olyan sírkövek is, 
amelyeknek díszes kerete az idők folyamán elpusztult, így egyetlen ornamentális ré
szük a címert övező, lapos domborművű vagy karcolt indadísz maradt. Közéjük tarto
zik Dunst Zsuzsanna asszony, szül. Prenner-lány (f 1685) sírköve (VIII. melléklet; 14. 
kép). Jellegzetessége, hogy a babérkoszorú i t t nem címert övez, hiszen az elhuny egy
szerű polgár volt. Ehelyett a halált jelképező csontváz került a középpontba, jobbjában 
homokórával, baljában kaszával. Kívül kétoldalt gyümölcskötegeket látunk, amelyeket 
virágmotívumok kapcsolnak a babérkoszorúhoz. 

Figyelemre méltó, hogy a polgári sírköveken a felirat feletti medaillonban - ami a 
nemesi emlékeken a címernek fenntartott hely - a halál szimbólumai mellett az el
hunyt foglalkozására utaló jelvények is megjelenhetnek. Cirák András (1613-1682) 
kádár sírkövén a mélyített ovális mezőben címerre hasonlító dombormű látható a ká-



dárjelvényekkel: pajzsban hordó, körző, kétoldalt egy-egy rózsamotívummal (15. kép). 
A pajzs felett a halál szimbólumai jelennek meg: ráncokba fogott lepellel borított ko
ponya és lábszárcsont; felettük szárnyas homokóra. Ez a találó megoldás a címerek 
tartozékait helyettesíti: a koponya a sisakot, a szárnyas homokóra pedig a sisakdíszt 
pótolja. Cirák András négyszer nősült; második neje után a Vörös Ökör fogadó tulaj
donosa let t 2 3 (IX. melléklet). 

Az értelmiség képviselői - a nemesekkel, gazdagabb kereskedőkkel szemben - gyak
ran a síremlékművészet egyszerűbb, visszafogottabb vonalát részesítették előnyben. 
A magyarázatot - akárcsak a korábban említett exuláns nemesek esetében - most is az 
eszmetörténet kínálja. A 17-18. század fordulóján elterjedő pietizmus számos köve
tőre talált a soproni értelmiség körében. A pietisták bírálták a megmerevedett, dogma
tikus vallásosságot, s helyette a szívből fakadó, őszinte hitet, az evangéliumi egyszerű
séget és a felebaráti szeretet gyakorlását hangsúlyozták. Sopronban jeles képviselőjük 
volt Dobner Ferdinánd polgármester (1639-1730), akinek a sírköve szintén a gyűjte
ményben található (X. melléklet). Dobner a jénai egyetemen tanult filozófiát és jogot. 
1679-ben hazatért Sopronba; 1689-től haláláig a városi tanács tagja volt. Ez idő alatt 
hatszor városbírónak, nyolcszor pedig polgármesternek választották. Dobner Sopron 
jogainak védelmében hűséget esküdött a katolikus császárkirálynak, ugyanakkor az 
országgyűléseken kiállt a protestánsok vallásszabadságáért. Szolgálataiért /. Lipót és 
I . József egy-egy aranylánccal tüntette ki . Az evangélikus egyház gondnoka volt, a vá
rosban nyomdát alapított.24 Közéleti súlyához képest szinte meglepő sírkövének egy
szerűsége. Korán elhunyt fivére, János András ( f i 683) (16. kép), valamint édesapjuk, 
Dániel ( f i 706) a belső tanács munkájában vett részt. Az ő sírköveiket ugyancsak egy
szerűség jellemzi. 

Gensel Adám orvos (1677-1720) emlékét egyszerű, címer nélküli, feliratos, kissé 
kidomborodó, keretes sírkő őrzi. Hajnóczi Dávid (1690-1747) iskolarektor sírköve 
ugyanolyan jellegű, mint Genselé. 2 5 

A 18. század elején - az egyszerű feliratos lapokon kívül - egy másik stiláris szakadás 
is jelentkezik, amely teljesen véget vet a reprezentatív korai barokk emlékek sorának. 
A gyűjtemény következő három darabja bizonyos mértékig még tartja a kapcsolatot a 
korábbi keretes sírkövekkel, de szerkezetükben már az érett barokk rendező elve érvé
nyesül. Legkorábbi aNeuhaller család emléke (1708), ezt követi Kastenholtz János András 
és Messner lelkészek kettős sírköve (1724); legkésőbbi a Schiller György mészáros em
lékét őrző darab (1753). 

Schiller György síremlékének jelentősége a díszítőelemek újszerűségében rejlik (XI. 
melléklet; 17. kép). A reprezentatív sírkő nem egy előkelő belvárosi lakosnak állít emlé
ket, hanem egy újonnan meggazdagodott külvárosi polgárnak, akiről tudjuk, hogy a 
nagyapja még jobbágy volt . 2 6 A Schiller-síremléken a toszkán fejezetű félpillérek vája
tok mezőiben és a felirat körül finom faragású virág-, palmetta- és fülkagylódíszek 
helyezkednek el. Oromzata háromszög alakú, a lezáró párkány hullámos, és felül két 
volutában végződik. A felépítés, valamint a barokk és rokokó jellegű díszítőmotívumok 
kissé esetleges használata arra enged következtetni, hogy a kőfaragó munkája során 
több forrásból merített. Már a kora barokk síremlékek esetében is elmondhattuk, hogy 



felépítésük - bár leegyszerűsítve - az oltárok felépítését követi. A Schiller-síremlékre 
hangsúlyozottan érvényes ez a megállapítás. 

A díszítőelemek terjedésének - mint már a késő reneszánsz példákon is láttuk - nem 
szab határt az anyag. A barokk időkben is hasonló díszítőmotívumokat alkalmaztak 
fából a bútorokon, egyházi tárgyakon, stukkóból pedig a lakások mennyezetén vagy a 
házak homlokzatán. Az Ujteleki u. 24. számú épület Schiller György háza volt, ahol 
szobáinak mennyezetét 1735-ben ő is stukkókkal díszíttette. 

Az 1750-es évek formai szempontból újabb választóvonalat képeznek a soproni sír
emlékművészetben. A 18. század második felében - a katolikus emlékek hatására - az 
evangélikus temetőben is megjelennek a figurális sírkövek; bár nem az elhunytat áb
rázolják, hanem allegorikus jelentésű nőalakokat. 

Ebből az időből való gyűjteményünkben Gabriel János Keresztelj ( t i 776), Reisch Tó
biás ( t i791) (XII. melléklet; 17. kép) és Pruzsinszky Klára ( t l792) sírköve. Mindegyiknél 
a hagyományos felépítést alkalmazták, de az írástáblák mellett - új elemként - kétfelől 
egy-egy gyászoló, érzelmes nőalak jelenik meg. A szobrok a lábazat kiugró, kiforduló 
tagozatain állnak, de nem bontják meg a félpillérekkel határolt feliratos lap szigorú 
építészeti jellegét. Hasonló elhelyezésű gyászoló női alakok a Szent Mihály-temető 
katolikus síremlékein is szerepelnek.27 Eszlelhető azonban egy alapvető különbség: 
míg az evangélikus síremlékek fejlődésük során szigorúan ragaszkodtak az archi-
tektonikus felépítéshez (lábazat, félpillér vagy féloszlop, párkány, orom stb.), addig a 
katolikus típus kevés építészeti elemre utaló részlete is feloldódik a konvex-konkáv 
síkok és élek ellentétes hullámzásában. 

A 17. század második felére és a 18. század elejére keltezhető munkák között - az 
oszlopszobrok alakjait kivéve - nem jellemző a figurális emlék. A szoboralakok pedig 
minden esetben leleplezik a helyi kőfaragót: az anatómiai ismeretek hiánya, a figurális 
szobrászatban való gyakorlatlanság feltűnik a néző számára. Magyarázatul főként a 
megrendelői szemlélet kínálkozik: az evangélikus polgárság és exuláns nemesség nem 
igényelte a figurális szobrászatot, hiszen a katolikus fényűzést éppúgy elvetette, mint 
a „szobrokon át történő imádás" teológiai gondolatát. 

Katolikus megrendelők hiányában a 17. század végéig a protestáns kőfaragó céh 
úgyszólván monopolhelyzetben volt: szobrászoknak ritkán akadt megbízás. De az el
lenreformáció, majd a katolikus szellemi elit megjelenéséből fakadó igények fokozato
san a városba vonzották a szomszédos ausztriai területek katolikus kőfaragóit, szob
rászait. Megrendeléseik tárgyát főként a templomok barokk berendezése és a szentek 
köztéri emlékei képezték, így munkájuk volumene a 18. század közepére már megha
ladta az evangélikus kőfaragókét, akiknek tevékenysége a polgári épületplasztikára, 
stukkóművészetre szorítkozott. 

Az elmondottak fényében érthető, hogy az elszigeteltebb evangélikus kőfaragó kör 
előnyben részesítette a hagyományok őrzését, s konzervativizmusára csupán egy-egy 
főrangú személy vagy gazdag polgár igényei lehettek hatással. A katolikus és protes
táns kőfaragó-művészet közötti különbség tehát létezett a városban. Végül a protes
táns művészet és megrendelői bázis hanyatlása, valamint a barokk és későbbi stílus
irányzatok térhódítása azzal a következménnyel járt, hogy a 18. század második felében 



a katolikus és az evangélikus síremlékek közötti tartalmi és formai különbségek foko
zatosan eltűntek. A későbbi korok pedig Sopronban már nem tudtak olyan termékeny 
helyi alkotóbázist képezni, amelynek művészete vetekedhetne a régi protestáns sírem
lékszobrászattal. 

Megjegyzés a sírfeliratokhoz 

A síremlékek nagy részén német gót betűs (Kanzleischrift) írást látunk. Latin betűs 
felirat csak latin nyelvű szöveg esetében fordul elő. Ezt azért is érdemes megjegyezni, 
mert a burgenlandi sírkövek feliratai nagyrészt latin betűs, de német nyelvű szöveget 
tartalmaznak, míg a soproniakhoz hasonló gót betűs felirat a távolabbi - cseh, szilé
ziai, német - protestáns területeken volt elterjedt. Sopronban a latin nyelvű felirat 
éppen a latin műveltségű szellemi arisztokrácia síremlékeit jellemzi. Ide sorolható 
Grad György és Reichenhaller Richárd polgármesterek, Dobner János András ügyvéd, 
Egg János Károly báró és Natl Lipót polgármester felesége, Anna Krisztina síremléke. Az 
egyszerű, pietista ihletésű darabok közül Gensel Ádám orvos, valamint Hajnóczi Dá
niel rektor sírköve ugyancsak latin szövegezésű. Latin felirat látható Lackner Kristóf 
polgármester 1631-ből származó sírkőtöredékén is. 

A latin felirat előkelőbbnek számított, reprezentatívabb célokat szolgált, ezért meg
lehetősen eltér a gót betűs német szövegek tematikájától. Az utóbbiak gyakran közné
pi, póriasabb tartalmat hordoznak. Az egyszerűbb polgárok vagy a német evangélikus 
kultúrához erősebben kötődő menekült nemesek sírkövein gót írást látunk. Olyan sze
mélyek, mint Sowitsch Kristóf lelkész, Gálffy Ádám kamarás és Dobner Ferdinánd pol
gármester, szintén gót betűs emlék alatt nyugodtak. Hitükből és társadalmi szerepük
ből fakadóan erősen kötődtek a német kultúrához. 

A feliratok felsorolják az elhunyt címeit, de kitérnek életútjára, származására és csa
ládjára is. A származási hely, a pontos születési és halálozási időpont általában sokat 
elárul az elhunyt kilétéről. Nemesek esetében a sírfelirat különösen gazdag forrás
anyagot jelent. Az elhunyt rangja, származása, birtokainak megnevezése (ha az el
hunyt nő, férjének státusa ugyanúgy közlésre kerül) mind olyan adalék, amelyből k i 
derül, honnan érkeztek Sopronba lakni és temetkezni a nemesek. Néhány síremléken 
- így Hauser Anna bábaasszony és Reisch Tóbiás sírkövén - versbe szedett, művészi 
hangvételű sorokkal is találkozunk. 
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Melléklet* 

I . ROGGENDORF GYÖRGYNÉ SZÜLETETT DORNOFFKAJOHANNA SÍREMLÉKE, 1673 

Sírfelirat 
Allhier Ruhet dem Leibe nach die Hoch und wohlgeborne / Frau Frau Johanna Frau 
von Roggendorf wittib geborne / Dornoffka von Dornowitz Freyin Erbherrin der Herr
schaft / Rajetz, wellche noch einig und allein von dem uhraltem / Hoch adelichem 
ansehnlichen Hauß der Herren und Frauen / dornoffka von dornowitz übriggeblieben 
und also die aller / letzte Ihres Names und Hauses gewesen ward geborn A. X. / 1599. 
D. 18. Aug. auff dem Schloss Kanitz in Mähren / vermählt dem Hoch und Wohlge-
bornen Herrn Herrn Georg/ Ehrnreich Freyherrn von Rogendorff Herrn auf Mollen
burg / Erblandhoffmeistern in Österreich unter der Ens. A 1618. Ge/zeüget in dieser 
Ehe 8 Söhne und 5 Töchter ist endlich sanfft / und ... in Hertzlicher anruffung ihres 
Erlöser und Helfers / Jesu Christi nach dem Sie in diesem Jamerthal 67 Jahr und / 5 
Monat weniger 3 Tag gelebet zu Wien verschieden A. 1667. / Den 13. January. Und 
Allhero zu Ihrem Rukämerlein gebracht / worden in gewisser Hoffnung der A l l 
mächtige Gott Ihr Schöpf/fer Erlöser und Tröster werde die sambt allen die auff Christo 
/ entschaffen sind an jenem großen Tag zum Ewigen Leben / Aufferwecken. Amen. 

* Magyar fordítás: I . , I L , I V - X I L : a szerző fordítása, I I I . : Bunker J . Raynald fordítása. 



Fordítás 
Itt nyugszik teste szerint az előkelő születésű Johanna asszony, Roggendorff özvegye, 
született Dornoffka von Dornowitz, báróné, földesúrnője Rajetz uradalomnak, aki 
egyetlen és egyedüli leszármazottja az ősrégi nemesi, tekintélyes von Dornowitz urak 
és hölgyek házának, és ezért ő az utolsó, aki e ház nevét viselve született 1599. au
gusztus 18-án a morvaországi Kanitz kastélyában, férjhez adták az előkelő születésű 
mollenburgi báró Georg Ehrnreich Roggendorf úrhoz, aki az Enns alatti örökös tarto
mány uradalmi intézője. 1618-ban kötött házasságuk alatt 8 fiú- és 5 leánygyermek 
született, míg végül békésen el nem távozott Megváltójának és Segítőjének, Jézus 
Krisztusnak szívbéli hívására, miután ebben a siralomvölgyben 67 évet és három nap
pal kevesebb mint 5 hónapot élt Bécsben. És ezen a helyen az ő hálószobácskájában 
távozott el 1667. január 13-án. Meghalt a mindenható Isten teremtő megváltójába és 
vigasztalójába vetett biztos reményében, hogy a Krisztusban elhunytakkal együtt fog 
feltámadni azon nagy (utolsó) napon az örök életre. 

I I . GEYMANN BÁRÓNÉ SZÜLETETT SCHALLENBERG GRÓFNŐ SÍREMLÉKE, 1682 

Sírfelirat 
Johan. 14. v. 19. / Ich lebe und Ihr soll auch leben. / Mi t obstehenden Hertzerquicken
den Worten des ewigen / Lebens hat sich auch im Leben und sterben iniglich getrös
tet und / auffgerichtet die Weyl. Hoch und Wohlgebohrne Frau / Frau MARIA 
ELISABETHA des Weyl. Hoch und Wohlgebohren / Herrn Herrn JOHANN 
EHRENREICH, Herrn Geymanns Frey/herrn geweste frau gemahlin Eine gebohrne 
Gräffin von Schallen/berg nunmehr Seel : -Welche A: 1612. Den 10. Juli zu / 
gebohren, den 30. ÁPRILIS des 1682-sten Heyl. Jahrs aber zu / Wolffpässing in Unter 
Österreich in Gott verschieden und nach / dem Gott Ihre mit Jesu blut und Todt theur 
erlösete Seele / zu unausprechlicher Freude auffgenohmen Ist dero Adelicher / Körper 
biß auff die Erscheinung Jesu Christi hieher zur Ruh / geleget Worden. / Abschied 
der Seel: Frauin / Ich zieh nun Fröhlich hin, und nihm den sichern Hafen / Der Ruh 
mit Freunden ein, Verlaß die schnöde Welt, / Das schwartze Jammer-Meer, den Kerker 
voller Sclaven / Fleuch seelig Himmel an in Jesu Freuden Zelt / Woselbst Ich leb von 
Angst und Noth und Todt befreyet / wann dir mein Wandersmann manch stürm und 
Wetter drohet. 

Bibliai idézet a talapzat pajzsán 
Also hat Gott die Welt geliebet, daß er seinen einge/bornen Sohn gab, Auff daß alle, 
die ihn glauben, / nicht verloren werden, sondern daß ewige Leben haben. 

Fordítás 
Jn 14,19. Mert én élek, t i is élni fogtok. Az örök élet fentebbi szívet élénkítő szavaival 
vigasztalta és bátorította magát életében és halálában a néhai nemes és nemzetes Ma
ria Elisabetha asszony, a néhai nemes és nemzetes Johann Ehrenreich Geymann őr-



grófjának egykori felesége, született Schallenberg grófnő, immár megboldogult lélek. 
1612 július 10-én született... és 1682. április 30-án az alsó-ausztriai Wolfpassingban 
hunyt el Istenben, és miután Isten megváltotta az ő lelkét Jézus drága vérével és halá
lával, a kimondhatatlan örömbe emelte magához, míg nemesi testét Jézus Krisztus 
megjelenéséig i t t helyezték nyugalomra. 

A női lélek búcsúja: 
Boldogan távozom, és a béke kikötőjét 
biztos örömmel elnyerem, s elhagyom e hitvány világot, 
A rabokkal teli börtönt, a fekete bánat tengerét, 
és boldogan repülök az ég felé, 
Jézus örömsátorához, 
Ahol élek félelemtől, nyomorúságtól és haláltól megszabadítva. 
Amíg téged, én vándorom, szélvész és vihar fenyeget. 

Bibliai idézet a talapzat pajzsán 

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, 
el ne vesszen, hanem örök élete legyen. 

I I I . GÁLFFY ÁDÁM SÍREMLÉKE, 1686 

Sprüche Salomon C. I I I . v. 9. Ehre den Herrn von deinem Gut. / Gott zu Ehren und 
frommen Christen zu / nutz hat diese Stelle also lassen zurichten der mal / Edle und 
Gestrenge Herr Adam Gallfy, / Rom. Kais. May. AULAE FAMILIÁRIS, damit / hier 
bequemlich gelehrt und gehört werde, wie der / Mensch in dem Herrn Christo Jesu 
selig sterbe; i n / welchem als seinem einigen Heiland Er selbst Ao: /1686. Den 14. Jul. 
Getrost entschlafen ist / seines Alters 64. Jahr, 6. Monat, 5. Tage und unter diesem 
Stein / der frölichen Aufferstehung / erwartet zum ewigen Leben. 

Fordítás 
Salamon példabeszédei 3,9. Tiszteld az Urat a te jóvoltodból. Isten példabeszédei és 
jámbor keresztyének hasznára állíttatott i t t ez a hely nemes és erkölcsös Gálffy Ádám 
úr császári és kir. kamarásnak, hogy it t nyugodtan taníthassák és hallgassák, hogyan 
kell meghalnia az embernek Jézus Krisztusban boldogan, amint ő maga is mint egyet
len üdvösségében 1686. év júl. 14-én békésen 64 éves korában 6 hónapra és 5 napra 
boldogan elaludt, és ez alatt a kő alatt a boldog feltámadást várja az örök életre. 

Jn3,16 

Sírfelirat 



IV. EGG ÉS HUNGERSPACH BÁRÓI SÍREMLÉK 

Sírfelirat 
Christo sacrum /et memoralae / illustrissimi domini domini / Johannis caroli / lib. 
baronis in egg. et hvnger: / spach. hereditarii bacilliferi in / carniola et vinidorvm 
marchia / qui pie in dominó mortws viennae / a. M.D.C.L.XXIX. V I . novembris eo-
demqve sepvltvs: / relicto per tabulas pietatis cavssa legato / cvivs de parte hoc coe-
meterivm qvod propter avctvm / per pestis trvcvlentiam nvmervm defvnctorvm adiecto 
/ ad hortvm acro amplificandvm erat mvro cinctum est / amplificata pvtes hic horrea 
mortis; at erras / mors paleam domini dextera grana légit / haec seges hoc agro est: 
lacrvmis qvicvnqve ricabunt / pro lacrvmis ipso jvdice laeta metent / tvm cvlmos qvot 
ager niveos tot svmmos lapillos / vrna : pvtes testv tot amoris habes / prae illvstri 
eggiadvm baro de sanqvine cvivs / mvnere svb mvro tvta tot ossa cvbant./ cognati ad 
mvrvm nec vos dvbitate sorores / condere svlcato membra tenella solo : / plantas 
done... paradiso hic inferet hortvs / horreaqve hic coeli frvge replebit ager / illvstris-
simorvm parentum / dni. georg hannibal. Lb. in egg. et / hvngerspach / dn. svsannae 
. dorotheae l.b. ab elbeswald / filiae dvae / dorothea catharina. nat. neapol. avstr. / a. 
m.dc. LXXIX. XXVII . aug ./ regina elisabeta . nat. vienn. avstr./ a m.dc. LXXX. XX. 
oktob. / de natae ambae sempron. pann. illa a. m.dc.LXXXI. XVI I I . febr. / haec a. 
m.dc.LXXX. XXXI. decemb. hic conditae svb spe beatae/ esvrrectionis cvrata per illvst-
riss. parentes crypta 

Bibliai idézet a frízen 
Psalm: CXXVI. V. qvi seminant in 
lachrimis in exvltatione metent 

Fordítás 
Áldozat Krisztusnak és az igen híres Johannes Carolus Úr, Egg és Hungerspach báró
ja, Carniola és Vinidorum Marchia örökös ura emlékének, aki az Úrban jámborul halt 
meg 1679. november 6-án, Bécsben, és ott is lett eltemetve, azután, hogy végrendele
tében kegyesen adományt hagyott hátra, amelynek egy részéből lett fallal körülvéve ez 
a temető, amelyet azért kellett a szántóföld temetőkerthez való csatolásával megna
gyobbítani, mert a pestisjárvány miatt megnőtt a halottak száma. Azt gondolhatod, 
hogy i t t a halál csűrjét nagyobbították meg, ám tévedsz: a halál a pelyvát, a magot az 
Úr jobbja gyűjti: ez a vetés van ebben a földben: bárki is öntözi majd könnyeivel, a Bíró 
ítélete szerint a könnyekért örömet aratnak majd. Gondolj csak arra, Eggek nemes 
véréből való báró, hogy amennyi szárat hajt majd akkor a föld, annyi fehér kavics lesz 
a szavazóurnában, kegyes tanúi annak, hogy mennyien szeretnek téged, kinek ajándé
ka folytán a falon belül oly sok csont fekszik biztonságban. Ne habozzatok hát, roko
nok és nővérek, hogy a fal mellett, a felszántott földbe rejtsétek halottaitokat: ez a 
kert a Paradicsomba viszi majd fel a palántákat, és ez a szántóföld az ég magtárait fogja 
termésével megtölteni. 



A legnemesebb szülők, Georg Hannibál Úr, Egg és Hungerspach bárója és Susanna 
Dorothea Úrnő, Eibeswald bárónője, és két leányuk [emlékének]: Dorothea Catharina, 
aki Nápolyban, 1679. augusztus 27-én született, és Regina Elisabeta, aki Bécsben, 
1680. október 20-án született. Mindketten Sopronban, Pannóniában haltak meg, 
egyikük 1681. február 18-án, másikuk 1680. december 31-én. I t t lettek eltemetve a 
boldog feltámadás reményében, a kriptát jeles szüleik csináltatták. 

Bibliai idézet a frízen 
Zsolt 126,5 
Akik könyhullatással vetnek, vigadozással aratnak majd. 

V. SOWITSCH ÁBRAHÁM SÍREMLÉKE, 1696 

Sírfelirat 
Und wie Moses in der Wüsten eine Schlange erhötet hat, alßo muß / des Menschen 
Sohn erhötet Werden, auff dass alle, die an Ihn glau-/ben nicht verlohren wrden, 
Sondern das ewige Leben haben. / An diese herrliche Macht Sprüche der Heyl. Gött-
/lichen Schrifft, hat Sich in Seinen Leben gehalten/ der Weyl. Wohl Ehrenveste Vo
rachtbare und Wohl-/weise Herr Abraham Sowitsch, gewester VornehVmer Stadt-
Burger und des Innern-Raths wie auch / Evangel. Kierch-Vatter Allhier, und ist auch 
dar-/auff, nachdem Er in dieser Welt, Gott und Seinem / Nächsten treulich gedienet 
in Jesu Liebes - Armen / Frölich und seelich gestorben, den 18. NOVEMBER Ao / 
1696. im Sibenzigsten Jahr seines Alters. 

Felirat a mondatszalagon 

Dein Kreutz Herr Jesu Christ / im Kreutz mein Hoffnung ist. 

Fordítás 
Es ahogy Mózes a sivatagban felemelte a kígyót, úgy kell az Emberfiának is felemeltet
ni, hogy mindazok, akik hisznek benne, el ne vesszenek, hanem örök életük legyen. Az 
isteni Szentírásnak e csodás kinyilatkoztatásához tartotta magát egész életében a tisz
teletre méltó, nagyra becsült és bölcs Sowitsch Ábrahám, néhai előkelő városi polgár, 
a belső tanács tagja és evangélikus egyházi felügyelő, és miután Istent és utódait eb
ben a világban hűségesen szolgálta, Jézus szerető karjában boldogan jobblétre szende
rült, 1696. november 18-án, életének hetvenedik évében. 
Felirat a mondatszalagon 
A te kereszted Jézus Krisztus, 
ebben a keresztben van az én reményem. 



V I . SOWITSCH KRISTÓF SÍREMLÉKE, 1692 

Sírfelirat 
Hier hat zur Ruhe beigelegt die gebeine, der / Wohl Ehrürdig Großachtbar und 
Hoch-/gelährte Herr Christoff Sowitsch als Er / in Christo Jesu den Er hier in seinen 
Vatter-/Land mit allen Fleiß Treue und Lieblichkeit / Vierzig Jahr andern Geprediget, 
auch selbst see-/lig Verschied A: 1692. 18. FEBRUÁRI in / sibenzigsten Jahr seines 
Alters, und der Seele / nach eingieng zur ewigen Belohnung, dahin / der Leib folgen 
wird in der Aufferstehung der / Gerechten. 

Bibliai idézet az orom pajzsán 
Danielis IX. v. 3. 
Die begraben werden Leuchten wie des Himmels / Glantz, und die so viel zur Ge
rechtigkeit weisen / wie die Sternen, immer und Ewiglich. 

Bibliai idézet a mondatszalagon 
Iohannis 3. v. 14. 
Und wie Moses in der Wüsten eine Schlange erhütet hat, / Also muß des Menschen 
Sohn erhötet Werden. 

Bibliai idézet a talapzat pajzsán 
Matth 25. v. 23. 
Ey du frommer und getreuer Knecht, du bist über, wen/igen getrew gewest, ich wi l l 
dich über Viel setzen, Gehe ein / Zu deines Hertzen Frewde. 

Fordítás 
I t t nyugszanak földi maradványai a tiszteletre méltó, tekintetes és nagy tudású So
witsch Kristófnak, aki i t t , szülőföldjén minden szorgalmával, hűségével és szereteté
vel 40 évig prédikált a Jézus Krisztus nevében. 1692. február 8-án, hetvenévesen maga 
is boldogan búcsúzott e világtól, miután lelke belépett az örök jutalom házába, oda, 
ahova teste is követni fogja az igazak feltámadásakor. 

Bibliai idézet az oromzaton 
Dán 12,3 
Az értelmesek pedig fénylenek, mint az égnek fényessége; és akik sokakat az igazságra 
visznek, miként a csillagok, örökkön örökké. 

Bibliai idézet a mondatszalagon 
Jn3,14 
És amiképpen felemelte Mózes a kígyót a pusztában, aképpen kell az ember Fiának 
felemeltetnie. 



Bibliai idézet a talapzat pajzsán 
M t 25,23 
Monda néki az ő ura: Jól vagyon, jó és hű szolgám, kevesen voltál hű, sokra bízlak 
ezután; menj be a te uradnak örömébe. 

VII . HÄUSER ANNA (SZÜLETETT TREIBER) SÍREMLÉKE, 1699 

Sírfelirat 
Wir wallen getreu Grus und Qual / Durchs Todes Thal Ins Himels Spal / In diesen 
Abgrund der Wunders süßen Liebe Gottes, hat / auch Ihres glaubens Ende Reychlich 
der Seelen Seeligkeit erlan-/get die weyl. Ehr und Tugendsame Frau Anna Hauserin / 
Welche zu Lutschka in Böhmen Anno 1608. Von ChristVlieben Eltern als Weyl. den 
Ehrbahren Hans Treibern gewest-/en Bürgerlichen Schlossern und Richter daselbst 
mit Veronica / Seiner Ehe Wirthin an diese Welt gebohren und Wohlerzogen / Wor
den auch sich nachgehends bey ereichter Rechtbarkeit in den / Stand d H: Ehe be
geben, und zwar Anno 1650 mit den / Ehrbaren Simon Pfannel gewesten inwohnern 
allhier, mit / Welchen sie 2 Söhne und 3 Töchter erzeiget Nach dessen Seel. ab/ ster
ben ist sie im Wittwen Stand Verharret diß sie sich Anno / 1665 mit dem Edlen und 
Vösten Herrn Ruprecht Supanitsch / verehliget als auch dieser in Gott verschieden 
endlich Anno 1672. Mi t den Ehrsamen Hanß Hausern Bürgern Allhier / sich in ein 
Ehelich Verlöbnüß eingelassen, und allerseits eine / sitzame und Fridsame Ehe be
sessen und im übrigen als eine / Hebamme sowohl im Felde als auch allhier in dieser 
Statt, / und umligenden Örteren sich Treufleißig Verhalten und / Mittels Göttlichen 
beystands in diesen Ihren Gott Wohlge-/fálligen beruff 5000 Kinder Empfangen biß 
sie Lebens satt im / 91. Jahr Ihres Alters Anno 1699. Zu Ihren Heyland Fröhlich / und 
seelig verschiden, und wie sie soviel Menschen Kinder / durch Gottes sonder und 
Wunderbahre gnade und / Beystand zum Leben befördert, so hat sie Gotther / wi -
derum mit Ewigen Leben gesättiget, und Ihr der Seelen nach Sei: / Ewiges Heyl ge
zeiget. 

Bibliai idézet az oromzaton 
Leich Text Johanni . 3. v. 16. / Also hat Gott die Welt geliebet, daß er seinen Ein-/ 
gebornen Sohn gab, Auff daß alle, die ihn glauben, nicht verloren / Werden, sondern 
daß ewige Leben haben. 

Felirat a mondatszalagon 

Dein Ende bild dir täglich für / Gedenck der Todt ist für der Thür. 

Felirat a talapzat pajzsán 
Mersk Wanderer waß der Weise Spricht / Wie Fält der Baum so Wird er ligen / Wie du 
in Deinen Letzetn Zügen / Beglaubt so Wirstu auch Bericht 



Fordítás 
Hűséggel zarándoklunk bajok és kínok közepette 
A halál völgyén keresztül a mennyek országába. 
Istennek e csodálatos, mélyre ható szeretetében hite által is elnyerte a lelkek gazdag 
végső üdvösségét a néhai becsületes és erényes Hauser Anna asszony, aki Csehország
ban, Lutschkában, 1608-ban jött a világra Krisztust szerető szülőktől, a tiszteletre
méltó Hans Treibertől, aki lakatos és bíró volt, és feleségétől, Veronikától. Majd felne
velték és elérve a nagykorúságot, 1650-ben házasságot kötött a soproni Simon Pfan-
nellel, akinek 2 fiút és 3 leányt szült. Majd férje halála után 1665-ig tartott ki özvegyi 
állapotában, ezután férjhez ment a nemes és tisztességes Ruprecht Supanitschhoz, 
aki 1672-ben Isten nevében végleg eltávozott. Majd a tiszteletreméltó Hans Hauserrel 
lépett házasságra, és minden egyes házassága tartós és nyugalmas volt, ezenkívül 
bábaasszonyként hű szorgalommal és Isten segítségével viselte magát e városban 
ugyanúgy, mint a környező településeken. Ebben az Istennek tetsző foglakozásában 
5000 gyermek világrajövetelét segítette elő, mígnem 91 évesen 1699-ben örömmel és 
boldogan Üdvözítőjéhez költözött, és miként ilyen sok gyermek megszületését elő
mozdította az Isten különleges és csodálatos kegyelme és segítsége által, úgy jutalmaz
ta az Isten őt az örök élettel, és megmutatta számára az örök üdvösséget. 

Bibliai idézet az oromzaton 
Jn 3,16. Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy k i hisz 
őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. 

Felirat a mondatszalagon 
Elmúlásod ébresszen téged, mint egy gondolat, 
hogy a halál az ajtódnál áll minden nap. 

Felirat a talapzat pajzsán 
Jegyezd meg, vándor, amit a bölcs beszél, 
Miként eldől a fa, úgy fog feküdni is, 
Miként utolsó sóhajod szerint hittél, 
Úgy lesz ítéleted is. 

VII I . DUNST ZSUZSANNA (SZÜLETETT PRENNER) SÍREMLÉKE, 1685 

Sírfelirat 
Alhier ruhet dem Leibe nach die Weyl. Viel Ehr / und Tugendreiche Frau Susanna 
Dunstin eine / gebohrne Prennerin : Welche von Christi. Eltern / Ao. 1636. D: 24. 
July im Marckt Pinckafeld Ehe-/lich erzeuget und Gottseel aufferzogen : Ist erst l : / 
dem Weyl : Ehrenvesten u. Wohlgeachten Herrn / Tobia Jacob Hoffmann gewesten 
Bürger und / Handelsmann alhier nuhmehr Seel. Ao. 1653. D. 25. Novembr: mit wel
chem Sie eine Friedliche / und vergnügte Ehe 20 Jahr und 2 Wochen ohne / leibes 



Erben besessen, verehlichet worden. Nach de-/ßen absterben hat sie 1 Jahr und 2 
Monath im Witt-Avenstand Erbar und Einsam zugebracht, Darauff/Ao. 1675. D. 19. 
Febr. mit dem Ehrenvesten und Wohl-/geachten Herrn Georg Dunsten, Bürgerl. Han-
/delsmann alhier Sich abermahl in Eheliche pflicht / eingelaßen, demselben in die 10. 
Jahr 8 Monath und 2 / Tag allezeit erfreulich und Tröstl: und also voran / Ihr Seel: 
Ende ebenfalls ohne Leibes Erben hochver-/gnüget beygewohnet: Welches Ende der 
H ste Gott / Ao. 1685. D. 21. Okt. Ihr in dem 49-sten Jahr ihrer Wahl-/farth gnä
dig bescheret hat und erwartet die Freuden-/reiche aufferstehung zum Ewigen Leben. 

Fordítás 
Ezen a helyen nyugszik teste a nagyon tisztességes és erényes Dunst Zsuzsanna asz-
szonynak, született Prennernek, aki keresztény szülőktől 1636. július 24-én Pincka-
feld (Pinkafő) mezővárosában házasságból született és Istennek tetsző módon nevel
kedett. 

Először a néhai tiszteletreméltó és tekintetes Tobias Jacob Hoffmanhoz ment férjhez 
1653. november 25-én, aki egykori polgár és kereskedő volt ezen a helyen, és akivel 
békés és boldog házasélete 20 évig és 2 hétig tartott, testi örököst nem bírhatván. 

Férje halála után 1 évet és 2 hónapot özvegyi állapotban erkölcsösen és egyedül töl
tött, ezt követően 1675. február 19-én a tiszteletreméltó és tekintetes Georg Dunst 
úrral, helybeli polgárral és kereskedővel ismét vállalta a házassági kötelességet, vele 10 
évig, 8 hónapig és 2 napig minden együtt töltött idő örömteli és megnyugtató volt, 
végül e házasságban is hasonlóképp az előzőhöz földi örökössel járó boldogságnak 
nem volt részese. 

1685. október 21-én Isten kegyelmesen megajándékozta választott útjával és várja 
az örök életre szólító örömteli feltámadást. 

IX. CIRÁK ANDRÁS SÍREMLÉKE, 1682 

Sírfelirat 
Auff dis Blut und Todt unsers Herrn / Jesu ist Seelig eingeschlaffe der Weland / Ehrn-
vöste und Wolgeachte Herr M : / Andre Cirak, gewester Bürger / Binderr und Gast
geb, zum Rothen Och/sen, nunmehr Seel. Welcher gestorben / den 27. Septemb. Ao. 
1682. Seines Al/ters 69. Jahr 8 Monath. Haben ihme / dises Denckmal zu schuldigs
ten Ehre/ seine hinderlassene Frau Wit t ib Anna /und 6 Kinder Veronica, Regina, 
Susan/na, Maria, Barbara und Johan Hie/her setzen lassen, Gott verleihe i h m / eine 
frölige Aufferstehung zum/ Ewigen Leben Amen. 

Fordítás 
Jézus urunknak vére és halála által megboldogult, néhai tiszteletreméltó és tekintetes 
Cirák András úr, egykori polgár, kádár és a „Vörös ökör" fogadó vendéglőse, aki immár 
elhunyt 1682. szeptember 27-én, életkorának 69. évében és 8. hónapjában. 

Ezt a síremléket a tisztelettel leginkább adós hátrahagyott özvegy Anna asszony és 



hat gyermeke, Veronica, Regina, Susanna, Maria, Barbara és Johan állíttatta ezen a he
lyen, Isten adjon neki boldog feltámadást az örök életre. 

X. DOBNER FERDINÁND SÍREMLÉKE, 1730 

Sírfelirat 
H. E. I / per illustris / Dn. Ferdinand / Dobner d. R. / cond. VII I . Cons. V I . Judex et / 
per LH annos 

deß Keysers treuer Knecht der Bürger guter Freund / Deß weisen Rates Ehr und 
seines Stames Zierde / Der Jugend Inbegriff, der Ungerechten Feind / Um das erblaste 
Haupt des Volk seufzt mit Begirde / Herr achte ale Dobner noth der edelsten Ge
schlechte / Der Gottesfürchtigen, der Tausende Gerechte 

Fordítás 
Ez a síremlék a tekintetes Dobner Ferdinánd úrnak állíttatott. 
Polgármester 8, tanácsos 6 és bíró 52 éven át. 
Hű szolgája a császárnak, polgároknak jó barátja. A bölcs tanácsnak tisztes tagja és 
családjának ékessége, az ifjaknak példaképe, a hazugoknak ellensége, és e holtsápadt 
fejet a nép vágyakozva sóhajtja vissza. Urunk! Tekints Dobnerre, nemzettségének leg
nemesebbjére 

az istenfélők az igazak ezrei. 

X I . SCHILLER GYÖRGY SÍREMLÉKE, 1753 

Sírfelirat 
Hier / ruhen in Gott zwey / frome getreue Ehehertzen / als der Weyl: Wohl - Ehren / 
veste und Grossachtbahre Herr / Georg Schiller / Bürger u. Fleisch-acker Meister 
seines Alters / 63. Jahr, mit der Wohl Edl - gebohrnen / viel Ehr und Tugend begabten 
Fr. / Maria geb: Kernin / ihres Alters 79. Jahr, bede in Hern seelig, / welche vergnügt 
37 Jahr untzertrent ge-/lebet, im Tode zwar getrenet, nach im Himel, / dem Leibe nach 
in der Erden sindt ver. / einbahret worden, und erwarten ihre völ-/lige Vereinigung am 
Jüngsten-Tag zum / ewigen Leben. In welcher Hoffnung wol-/ten auch die beyden 
hinterbliebene söh-/ne und Gebrüdere als / Georg Jacob und Joh : Gottlieb / ihren 
seel : Eltern auch ihren Kindern / und Nachkomen zum steten An-/dencken diß 
Grabmahl / 17auffrichten53. / Gott allein die Ehre! 

Bibliai idézet a talapzat pajzsán 
Offenbahr: Joh. 14. Lav. V 13. 
Seelig sind die Todten die in dem Her
ren sterben von nun an: Ja der Geist 
spricht: gaß sie ruhen vo ihrer arbeit. 



Fordítás 
Itt nyugszik Istenben két jámbor hűséges házastárs, a néhai tekintetes és mélyen tisz
telt Georg Schiller polgár és mészárosmester, kinek kora 63 év volt, és a nemesi szü
letésű, sok erkölccsel, erénnyel megáldott Maria asszony, született Kern, kinek kora 
79 év volt, az Úrban boldogan hunytak el. Akik örömteli 37 évet éltek együtt szétvá-
laszthatatlanul, bár a halál elválasztotta őket, lelkük az égben, míg a testük a földben 
találkozik, és várják teljes egyesülésüket az utolsó napon az örök életre. Ebben a re
ményben állította ezt a síremléket 1753-ban a két hátramaradott fiú és fivér, Georg 
Jacob és Johann Gottlieb szüleik állandó emlékezetére, az ő gyermekeik és utódaik 
számára. 

Egyedül Istené a dicsőség! 

Bibliai idézet a talapzat pajzsán 
Boldogok a halottak, akik az Úrban halnak meg mostantól fogva. Bizony, azt mondja 
a Lélek, mert megnyugosznak az ő fáradságuktól, és az ő cselekedeteik követik őket. 

XII . REISCH TÓBIÁS SÍREMLÉKE, 1712-1791 

Ruhestätte / Des weyl. Ehrenvesten und Wohlachtbarn / Hernn Tobias Reisch / ge-
westen wohlansehnlichen Bürger und Mitglied des / äußern Raths allhier welcher 
geborn A. 1712 d.24. July und / gestorben A. 1792.d.22. marti und mit dessen unten-
benanter Fraue / Ehegattin eine friediche und liebreiche Ehe, jedoch ohne Leibeserben 
/ Besessen: 55 Jahr 10 Monath u: 8 Tag 

Brüder seht nun ruht er schon 
trocknet eure Thränen 
Laß den dumpfen Grabeston 
Siegsgesang durchtönen! 
Gebt dem Tode seinen Raub, 
Würmern ihre Haabe! 
Seelen werden nicht zu Staub, 
schlummern nicht im Grabe. 
Fromer Greis! Nun sanft sey dir, 
hier dein Ruhebette 
Und noch hezte pflamen wir 
Rosen auf die Stätte, 
Unter Gottes Hirtenhand 
schlummerst du in Friede, 
Bis dich Jesus der erstand, 
weckt mit Schall und Liebe 

Sírfelirat 
1791. 



Wenn er komt und strümen gleich 
von den hohen Stufen: 
Gräber! Gräber! Öfnet euch! 
Seine Stimmen rufen 
Dann solin Schnitter emsiglich 
ihre Garben binden 
Und im Schooße Gottes sich 
Freunde wieder finden 
Saaten der Unsterblichkeit 
heilige Gebeine 
Bald verströmt auch unser Zeit, 
ruft der Tod> erscheine! 
Anher dann, wir sind bereit 
wer des Lebensgabe 
Nützet für die Ewigkeit, 
zittert nicht am Grabe. 
Zum Andenken 
der hier neben ihren Gemahl ruhenden 
Frau Rosina Reischin 
einer gebohrnen Mayerhoferinn 
geboh. Ao. 1722. d. 22. Dec. gest. Ao. 1795. d. 11. Februar 

Fordítás 
1791 
Nyugvóhelye a néhai tiszteletre méltó és tekintetes Tobias Reisch úrnak, az egykori 
nagyon kiváló polgárnak és a városi tanács külső tagjának, aki 1712. július 24-én szü
letett és 1792. március 22-én hunyt el, és az alább megnevezett feleségével békés és 
szeretetben gazdag házaséletet élt, bár utódok nélkül, 55 évet, 10 hónapot és 8 napot. 

Ő már pihen, testvérek, lássátok, 
könnyetek töröljétek, 
a tompa síri hangot 
töltse be győzedelmes ének! 
A halálnak zsákmányát engedjétek, 
férgeknek így lesz eledele! 
Porrá nem válhat a lélek, 
a sírbolt nem nyugvóhelye. 
Jámbor aggastyán! Legyen nyugodalmad, 
sírod fekvőhelyed 
és e helyre rózsákat 
ültetünk ma neked, 
Isten „pásztorkeze" alatt 
szunnyadsz békességben, 



mígnem Jézus, k i feltámadt, 
szerető hangon ébreszt majd téged. 
Amikor ő jön és jőnek áradatok 
le a magas égből: 
„Sírok! Sírok! Táruljatok!" 
- hangjával így hív ő. 
Akkor az aratók serényen 
kössék kévéjüket, 
és Istennek ölében 
a barátok újra egymásra lelnek, 
a halhatatlanság vetései 
e szent tetemek, 
hisz a mi időnk is eliramlik, 
ha hív a halál: „Jelenj meg!" 
Ide állunk mi is készen, 
s ki jól használja az örökléthez, 
mit kapott életében, 
a sírtól félelmet nem érez. 
Emlékezetére az i t t férje mellett pihenő Reischné, Rosina asszony, született Mayer-
hoffernak, aki született 1722. december 22-én, meghalt 1795. február 11-én. 

Képek jegyzéke 

1. kép: Síremlékek a Szent Mihály- temető falánál (id. Storno Ferenc felvétele, 1906). 
2. kép: Síremlékek a Szent Mihály- temető falánál (id. Storno Ferenc felvétele, 1906). 
3. kép: Grottau (Csehország) régi t emető , kocsmárosnő s íremléke (lásd Kühn 1934, 98. o.). 
4. kép: Weigmann M á r t o n evangélikus lelkész epitáfiuma (lásd Divald 1999) . 
5. kép: Geymann báróné síremléke, 1682 (Diebold Károly, 1932). 
6. kép: Szószék az Eggenberg-ház udvarán (a szerző felvétele). 
7. kép: Gálffy Á d á m sírboltja az evangélikus temetőben, 1686 (a szerző felvétele). 
8. kép: Egg és Hungerspach bárói síremlék, 1679 (a szerző felvétele). 
9. kép: Sowitsch Á b r a h á m síremléke, 1696 (Diebold Károly, 1932). 

10. kép: Sowitsch Kris tóf síremléke, 1692 (Diebold Károly, 1932) . 
11. kép: Häuser A n n a síremléke, 1699 (Diebold Károly, 1932). 
12. kép: Reichenhaller Richárd síremléke, 1694 (Diebold Károly, 1932). 
13. kép: A „Két mór"-ház kapuja, Sopron, Szent Mihály u. 9. (a szerző felvétele). 
14. kép: Dunst Z s u z s a n n a (született Prenner) sírkövének részlete, 1685 (a szerző felvétele). 
15. kép: Cirák András kádár s íremlékének részlete, 1682 (Diebold Károly, 1932). 
16. kép: Dobner J á n o s András sírköve, 1683 (Diebold Károly, 1932). 
17. kép: Schil ler György síremléke, 1753 (Diebold Károly, 1932) . 
18. kép: Reisch Tóbiás síremléke, 1791 (Diebold Károly, 1932) . 
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KAMP SALAMON 

Johannes Brahms vallásos kórusművei 

Brahms zenei gondolkodásában fontos szerepet kap az énekelt dallamosság, a többszó
lamú vokális szerkesztés és a polifónia. Az ellenpont iránti vonzalma erőteljesen ösz-
szekapcsolódott a zenetörténet iránti élénk érdeklődéssel, a történeti források alapos 
tanulmányozásával, a legfrissebb kutatási eredmények ismeretével, régi reneszánsz és 
barokk zeneművek másolásával, aminek révén kóruskezelési technikája sokkal többet 
köszönhetett a reneszánsz és a kora barokk, mint a múlt századi mestereknek. Kórus
műveiben dallam, harmónia, ritmus és faktúra sokszor évszázadokkal korábbi zenére 
emlékezteti a hallgatót. Ez a fajta historizálás, múlt felé fordulás azonban a romantika 
szerves része. Az elődök munkásságának vizsgálata Brahms esetében egyaránt szolgál
ta a zenei műfajok megújulását és megtisztulását, így ez a historizálás nem a múlt 
egyszerű bemutatására szorítkozott, mint Mendelssohn 1829-ben Bach Máté-passiójá
nak előadásakor, hanem az alkotás alappillérét képezte. Brahms visszatekintéséből a 
romantika szellemét vállaló új, korszerű művek születtek. A birtokába került ismere
teket alkotásaiban, kompozíciós munkája során művészi céljainak megfelelően átala
kította, beillesztette a romantika zenei világába. Brahms stílusának, zenei világának 
megértéséhez alapvető fontosságú vallásos kórusműveinek ismerete, amelyek történe
te 1854-ig vezethető vissza. Schumann öngyilkossági kísérlete után Brahms Düssel
dorfba költözött, és Schumann könyvtárában az ő utasításainak hatására régi zenével 
kezdett foglalkozni. Az ezt követő időszakot teljes egészében a tanulásnak szentelte, 
amelynek eredményeként már 1855-ben azt írta Clara Schumann-nak, hogy ellenpont
tanulmányai során mindenféle típusú kánonszerkesztést alaposan megismert és elsa
játított. 1856 elején megállapodott Josef joachimmal, hogy a továbbiakban folyamatosan 
kicserélik ellenpontgyakorlataikat, amelyeket Marpurg Handbuch bei dem Generalbasse 
und der Composition (1755-58) című könyve alapján végeztek.1 A magasfokú mester
ségbeli tudás iránti csodálata 1856-ban egy Missa canonica (kánonmise) komponálására 
késztette. 

Missa canonica, Op. posth. 

1856. júniusában Brahms így ír Josef Joachimnak: „A Kyrie tétel, amelyet i t t küldök 
Neked, csupán tanulmány. A többi tétel egy (készülő) ötszólamú C-dúr miséhez tar
tozik. Az Agnus Dei az F-dúr Benedictus után következik, amelyet már ismersz. A 



Sanctus előtt a Credo Ámenje C-dúrban van. Nem túl sok a moduláció egy misében, 
ha a Sanctus és a Hozsanna Asz-ban, a Benedictus F-ben, az Agnus f-a-ban és az egész 
mise C-dúrban van?"2 Joachim válaszában nagyon elismerően ír a műről, apró javítá
sokat javasol, majd így fogalmaz: „Kedvencem a csodálatosan szép Sanctus [ . . . ] . A 
Benedictust tiszta harmóniáiért különösképpen is szeretem, nem zavar az acélos szi
gor, mely nemes ünnepélyességgel bír. [. . .] Az ötszólamú kánonban a bátor, remény
kedő lélek tetszik - azt hiszem, Isten szeret minket, ha így tudunk imádkozni hoz
zá..." 3 

Ave Maria, Op. 12. 

A felkészülés évei után az igazi áttörést, a kóruskompozíciók sorának megszületését 
az 1859-es év hozta meg: ekkor telepedett le Brahms Hamburgban, ahol a megérkezé
sét követő júniusban megalakította a Hamburger Frauenchort, amely egész hamburgi 
tartózkodása alatt, 1862 őszéig működött. Ebből az időszakból származik a négyszó
lamú nőikarra és zenekarra (vagy orgonára) írt Op. 12-es Ave Maria. 

1849. október 11-én Brahms így ír Clara Schumannhoz: „Tegnap volt kóruspróbám. 
A betanítás során úgy érzem magam, mintha 25 éve csak ezt csinálnám."4 Ugyanez év 
december 15-én Joachimnak az ellenkezőjéről ad hírt: „Ilyen kevés gyakorlati ismerettel 
rendelkezem? A kóruspróbák megmutatják a súlyos hiányokat, így egészen biztosan 
nem lesznek haszontalanok számomra."5 

Ettől az időszaktól kezdve Brahms figyelme a praktikum, a könnyen tanulhatóság és 
az énekelhetőség felé fordul. E szempontból legkonzekvensebb műve az Op. 12-es Ave 
Maria. 

Hogy egészen tudatos stílusváltásról van szó, az a levelezésben nyer alátámasztást. 
Brahms leggyakrabban használt kifejezése a „praktisch". A kéthónapos detmoldi kó
rusvezetői tevékenység után Joachimnak kevés gyakorlati tudásáról panaszkodik, to
vábbá arról, hogy saját kompozíciói túlságosan „unpraktisch geschrieben sein", vagyis 
nem a gyakorlat számára íródtak. Az 1861-ben írt Ave Mariát mint a legjobb és legprak
tikusabb művét ajánlja a Breitkopf kiadónak. Gondolkodásának ezirányú változását 
látjuk az Op. 24-es Handel-variációk ajánlásában is. Ezt írja Breitkopfnak: „E művemet 
sokkal jobbnak tartom, mint a korábbiakat, és sokkal praktikusabbnak, ezért köny-
nyebben terjeszthetőnek is." 6 Ettől kezdve nagyobb figyelmet szentel a befogadásnak, 
a hallgatónak. Ez nem azt jelenti, hogy a művek színvonalából engedne, de kompozí
cióiban minőségi átalakítást hajt végre. Ugyanez a folyamat hangszeres zenéjében is 
megfigyelhető. Még mielőtt az Op. 15-ös d-moll zongoraversenyt befejezné, az Op. 12-
es Ave Maria közvetlen közelében születik meg az Op. 11-es D-dúr első szerenád. 

Az Ave Maria leglényegesebb kompozíciós eleme a hatás, az effektus. A szövegvá
lasztással Brahms a romantika esztétizáló Mária-kultuszához kapcsolódik. 





Az első ütemek burdon-basszusa7 fölött sicilianóban8 megszólaló F-dúr tercpárhu
zamok egyértelműen egy pasztoráltípust9 hoznak létre. A burdon-basszus 5-6. ütem-
beli kromatikus 1 0 váltódomináns1 1 feloldása a kezdősor rövidített megismétléséhez 
vezet, domináns 1 2 hangnemben. Jelentős változást hoz a „gratia plena, Dominus te-
cum" szövegrész, amelyet a kürtkvintszerű13 duktus, a kétütemenkénti szekvenciális14 

mediánsváltás1 5 a szubdomináns1 6 B-dúrról a váltódomináns G-dúrra, valamint az 
együtemenkénti szűkmenetben1 7 vezetett szólamcsoportok jellemeznek. A kontrasz-
táló középrészt a mű kezdetének variált visszatérése alkotja. Az így létrejövő első for
marész ívformája feltűnő analógiát mutat a mű nagy formájának tagolásával. 

ütemszám: 22 43 60 92 

a a' b a" a" 

A A B C=A" A'=Coda 

A formai analógiáknak tartalmi analógiák felelnek meg. Az első formarész középső és 
szélső tételei, valamint a teljes mű nagy középrésze és szélső tételei hasonló szöveg
síkokat, tartalmakat érintenek. 

b = Gratia plena, Dominus tecum 
B = Benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui Jesus 
a = Ave Maria 
A = Sancta Maria, ora pro nobis 

Ahogyan a forma megfelelője a szövegtartalom volt, úgy felel most meg a szövegnek a 
motivika, a harmonizálás és a szerkesztés. A nagy középrész (B 43. ütem) témafeje a b 
11. ütem kürtkvint variációjaként jelentkezik. A szólamcsoportok közötti együtemes 
imitációs 1 8 szekvenciastruktúra még jelentősebbé teszi a két szakasz közti összefüg
géseket. A középrészkaraktert az erősebb harmóniai mozgás is aláhúzza, ha a szélső 
formarészek orgonapontjaival19 vetjük egybe. A nagyforma következő szakasza (C 60-
92. ütem) formailag kettős jelentést hordoz. Külsőleg, mint a dinamikai fokozás tető
pontja, a darab középpontjának hatását kelti. Ezzel szemben a harmóniai és motivikus 
összefüggések variált reprízt20 hoznak létre: azáltal, hogy a középrész domináns para-
lelljéből2 1 (a-moll) visszatér az alaphangnembe, a kezdő motivika megjelenik a zene
karban, és az egész harmóniai folyamat az előző kis középrésszel egyértelmű analógiát 
képez. Ezt biztosítja a 78. ütemtől a kórus kétütemenkénti szekvenciastruktúrája, a 
zenekari kíséret hármashangzat-felbontásai, valamint a 10. ütem mediáns kadencia-
fordulata2 2 (F 7 - B - G 7 - C), amelyet azonban másként vezet tovább, mint az első rész
ben. Itt A 7 - F 7 a szubdomináns, B-dúr és a domináns orgonaponton keresztül éri el a 
92. ütem tonikai orgonapontját, amely a középszólamokban, a klarinétokban, fagot-



tokban és hegedűkön megjelenő tercmelodikájával szintén a mű kezdetét idézi vissza 
a Coda elején. 

Az egyszerűség azonban nem jelent naivitást Brahmsnak A darab elejének diato
nikus 2 3 kezdése után váratlanul hat az 5-6. ütem kromatikus váltódomináns feloldása, 
amellyel rögtön formai cezúrát is teremt a szerző. A pasztorális diatóniának ez a kro
matikus kimozdítása további váratlan és új effektusokat hoz létre. A 19-20. ütem b -
h-c „Ave" kromatikus affektusa a felső szólamban (szoprán 1) sem előkészítetlenül 
jelenik meg, Brahms már nyolc ütemmel előbb, a pillérhangokban bevezeti. 12. ütem 
szoprán 1: b, 14. ütem szoprán 1: h, 15. ütem szoprán 1: c, majd diminuált24 változata 
jelenik meg a vonós szólamokban (15-17. ütem), míg végül további rövidítés formá
jában a 19-21. ütemekben mint deklamációs motívum is megjelenik. Ugyancsak kü
lönlegességként szólal meg a 15. ütem h hangja a szoprán 2-ben, és mint vezetőhang, 
egyben a domináns szeptimje, keresztállást25 hoz létre. A kromatizálás tervszerűsége 
mellett meglehetősen esetlenül hat a 21. ütemben a basszus diatonikus kvintereszke-
dése a visszatérés alaphangjára. Hasonlóan feltűnő a 48-59. ütemben az „et bene-
dictus fructus" szövegrész megzenésítése. Az ereszkedő kvintkadencia fölötti szekven
cia ringatózó mozgásában a szeptimakordok 8-7, 4-3,2-1-es késleltetései külön hang
súlyt kapnak. 

53. 55 

r ir t 
be - ne-die - tus fruc-tusven - tris tu 

bless • ed is the fruit of your own bod 
Je -
Je -

dolce 

be - ne-dic - tus fruc - tus ven -tris tu 
bless - ed is the fruit of your own bod -

i, Je 

et be - ne - die -tus fruc-tus ven - tris tu 
and bless - ed is the fruit of your own bod 

0 1 >J'j j , i J w . ^ j O J j ^ h j 
et be - ne - die - tus fructus ven - tris tu 

and bless • ed is the fruit of your own bod 

53 dolce legato 



Ezzel szemben kiemelést élvez a „Jesus" szakasz, amely a szekvenciavonal pillérhang
jaira épül (e-d-c-h). A következő megszólalás (60. ütem), a „Sancta Maria" az eddig 
antifonálisan alteráló szólamcsoportokat uniszónóba26 fogja össze. A hirtelen a cappella 
hatás a kétütemes crescendóval az eddig végig pianóban tartott együttessel szemben 
és a vastagon hangszerelt dominánsszeptim akkord a 62. ütemben, amely ráadásul a 
mű elejének témafejét idézi a vonósokban, patetikus hatást kelt. Majd megismétli a 
négyütemes periódust, és azt a sugárzó tonikában vezeti. A 73-74. ütem mediáns vál
tása (Esz-C), az ehhez párosuló kromatika a felső szólamokban, amely által a „nobis" 
egyértelmű kiemelést nyer, szinte már a szalonzene hatását súrolja. Sokkal rafináltabb 
a kódába történő harmóniai átvezetés. Az utolsó forte megszólításban (83-84. ütem) 
a folyamat egy feloldatlan szubdomináns kvart-szext akkordon 2 7 megakad, mialatt a 
basszus pianóra halkul. Az álzárlatos továbbvezetés sötét Trisztán-harmóniák miszti
kájába ágyazza a kérést: „ora pro nobis". A 86. ütem akkordja több jelentésű, hiányos 
B terckvart akkordnak értelmezhetjük, vagy a váltódomináns G-dúr harmónia késlel
tetéseként is felfogható, de lehet moll szubdomináns2 8 szextakkord 2 9 is. A harmónia 
feloldása moll VI I . fokú szűk szeptim, az egyetlen ilyen a darabban (moll domináns3 0). 
A kódába vezető kadencia kettős késleltetése (8-7, 4-3), amelynek feloldását még ex
ponáltabbá teszi a vezetőhangos keresztállású (b-h) viszony, a brácsa és alt szólamban 
még egyszer utoljára a „nobist" hangsúlyozza. E bonyolult harmonizálás után a kóda 
visszatérő pasztorálja üdítő feloldásként hat. A 95-98. ütem kromatikáját a cselló 
ereszkedő basszusvonala vezeti késleltetéssel tovább a záró F-dúr akkordig. Az előző
ekben megismert, kontrapunktikus szerkesztési elvek alapján megírt szigorú orgona-



művekkel szemben31 az Op. 12-es Ave Maria tudatos egyszerűségével a brahmsi gondol
kodás másik pólusát mutatja. A befelé fordult, zárkózott északnémet lutheránus ma
gatartás ütközik egy külső, szimpla módon ható, könnyen érthető hanggal, amely 
véleményem szerint idegen, de legalábbis nem sajátja Brahmsnak. E két távoli pont 
közti feszültséget a különböző történeti típusok stilizálásával hidalja át Brahms. 

Begräbnissgesang, Op. 13. 

Brahms 1858-ban komponálta az Op. 13-as Begräbnissgesang című művét fúvósokra és 
vegyeskarra. A kompozíció alapjául szolgáló ének ma is megtalálható a német énekes
könyvben {Evangelisches Kirchengesangbuch 174.). Érdekes módon Brahms a 8. verssza
kot nem zenésítette meg, valószínűleg azért, mert az elhagyja a gyász és halál temati
káját. Bár azt állítja: „Sem korál-, sem népdaltémát nem használtam fel", 3 2 mégis fél
reismerhetetlen a jón 3 3 dallam terchangközben mozgó motivikus magja és az egész 
mű korálihletése. 

Soprano 

Alto 

Tenoré 

Basso 

Ugyancsak félreismerhetetlen a Német Requiem második tételével, a drámai hangvételű 
gyászindulóval való rokonsága, de számos más Brahms-műben is jelentős kompozíci
ós megfeleléseket figyelhetünk meg, például az Op. 117. Nr. 3-as cisz-moll Intermez-
zóban. 

senza Ped. 



Az előénekes és a kórus váltakozásának formaalkotó elrendezését Brahms az ősi német 
Minneliedből ismerhette, amelyet azután nemcsak az Op. 13-as Begräbnissgesangban, 
hanem az ugyancsak c-moll hangnemű Op. l-es zongoraszonáta Andante tételében is 
alkalmazott. 

Andante 

(Nach einem altdeutschen Minneliede) 

1 
f7\ 

t 
m fFFt y f r 

(Vors inger) (Alle N |^ (Vorsang sr) 
Ver - stoh-len geht der Mond auf, blau, blau Bli i -me - lein, durch Sil - ber - Wölkchen führt sein Lauf; 

f7\ v?\ 

ü f f 
ET 

_y_p_poco 
(Alle)l . 

blau, blau Blü - me - lein. Ro-sen im Tal, Mä - del im Saal, o schön - ste Ro - sa! 

Az Op. 13. különlegesen szép pillanatokkal ajándékozza meg a hallgatót (66-69. ütem) 
a „Der Leib schläft bis am letzten Tag" (a test a végítélet napjáig alszik) szöveg képsze
rű ábrázolásával, amely egy f-moll - E-dúr kromatikus és enharmonikus 3 4 modulá
cióban 3 5 (67. ütem), valamint a második harsona és a basszus szólam egészhangú 
skálarészletében3 6 (c-d-e-fisz-asz) jut kifejezésre. 



Marienlieder, Op. 22. 

Az Op. 22-es hét Mária-éneket (1859-60) Brahms eredetileg a hamburgi Frauenchor 
számára komponálta, és csak később dolgozta át vegyeskarra. A Zuccalmaglio11 és 
Unland2* gyűjteményeiből származó „...költemények régi szép népdalok, a zene pedig 
a régi német egyházi és népénekek modorában készült",39 írja Brahms. És valóban az 
egész ciklus tonális 4 0 rendje, az egyes tételek hangnemi elrendezése, a melodika, a 
harmónia, a ritmus és a faktúra mind előző zenetörténeti korszakokat idéz. Az egyes 
dalok differenciált részletkidolgozásai, képszerű asszociációi, a modális hangnemek41 

közelsége, a szabálytalan periodizálás, a váltakozó metrum, a bizonytalan tonalitás -
mind megannyi Brahms stílusára jellemző mesterfogás. A Nr. 6-os, Magdalena című dal 
feltűnő rokonságot mutat az Op. 13-as Begräbnissgesang kezdő ütemeivel. „An dem 
österlichen Tag Maria Magdalena ging zu dem Grab" (húsvét napján Mária Magdolna 
kiment a sírhoz). 

MAGDALENA 
Poco lento 

j A ( setnprep 

Soprano 

Alto 

Tenoré 

Basso 

Johannes Brahms, op.22,6 
5 

1. Andern ö - ster - Ii - chen Tag Ma-ri-a Mag - da - le - na ging zu dem Grab; 
2. En - gel grüßt sie in der Zeit: „Den da su - chet das_ viel - se - Ii - ge Weib, 
3. ri - a!"ruft er ihr zu hant, da_ er - kennt sie ih - ren Hei - - land, 

sempre p 

1. Andern ö - ster - Ii - chen Tag Ma-ri-a 
2. En - gel grüßt sie in der Zeit: „Den da 
3. ri - a!" ruft er ihr zu hant, da_er 

sempre p 

Mag - da 
su - chet 
kennt sie 

le - na ging zu dem 
das_ viel - se - Ii - ge 
ih - ren Hei -

Grab; 
Weib, 
land, 

1. An dem ö - ster - Ii - chen Tag Ma-ri-a 
2. En - gel grüßt sie in der Zeit: „Den da 
3. ri - a!" ruft er ihr zu hant, da_ er 

semprep 

Mag - da -
su - chet 
kennt sie 

le - na ging zu dem Grab; 
das_ viel - se - Ii - ge Weib, 
ih - ren Hei - - land, 

1. An dem ö - ster - Ii-chen Tag Ma - ri-a Mag - da - le - na ging zudem Grab; 
2. En - gel grüßt sie in der Zeit: „Den da_ su - chet das viel - se - Ii - ge Weib, 
3. ri - a!" ruft er ihr zu hant, da er - kennt sie_ ih - ren Hei - - land, 

Az egyes dalok fantáziadús művészi megformálása a fiatal Brahms kórusművészetének 
értékes gyöngyszemei, amelyeknek frissessége és sokszínűsége bepillantást nyújt a 
19. század első felének német polgári zenekultúrájába is. 



Der 13. Psalm, Op. 27. 

Az Op. 27-es 13. zsoltár 1859. augusztus 21-én készült el. Brahmsnak ez az opusza is 
több formában maradt ránk, eredetileg orgona- vagy zongorakísérettel, majd később 
vonószenekari változatban dolgozta ki a szerző. A mű meglehetősen mostoha fogad
tatásban részesült számos zenetudós részéről, hiszen jelentősen eltért a kor divatos, 
Mendelssohn-féle lágy és letisztult hangvételétől. A mű erényei valóban nem fedezhe-
tőek fel a romantika stílusideáljai között, sokkal mélyebb rokonságot mutatnak a ba
rokk kor kóruszenéjével a retorika és a figuratan területén. Ilyen mindenekelőtt az üres 
kvintekkel megjelenített két szövegszakasz: a „schaue und erhöre mich" (nézz ide, 
felelj nékem, Uram, Istenem; 46. ütem) és az „erleuchte meine Augen" (világosítsd 
meg szemeimet; 55. ütem) szövegsor. A darab elején szünetekkel elválasztott három
szori „Herr! Herr! Herr!" (Uram! Uram! Uram!) felkiáltás a barokk retorika „suspiratio" 
kategóriájába tartozik, és erősen emlékeztet Johann Sebastian Bach János-passió]ának 
nyitókórusára mint előképre. 

4 
Herr, 
Lord, 

Herr, 
Lord, 

Herr, 
Lord, 

Herr, 
Lord, 

Herr, 
Lord, 

Herr, 
Lord, 

Herr, 
Lord, 

Herr, 
Lord, 

Herr, 
Lord, 

Ugyancsak barokk mintákat sejthetünk a „das Ich nicht im Tode entschlafe" (hogy el 
ne aludjam a halálra; 51-54. ütem) szöveg megzenésítésekor, ahol a szoprán 1 és szop
rán 2 kromatikus szólamvezetése fájdalmasan és szenvedélyesen ábrázolja a halál kö
zelségét, miközben az altban egy jellegzetesen barokk figura, a passus duriusculusra. 
emlékeztető szólam jelenik meg. A passus duriusculus egy szólam kemény és természet
ellenes menete önmagával szemben, ahogyan ezt Christoph Bernhardt-tól, a Schütz-ta-
nítványtól tudjuk. Ez a zenében akkor jön létre, ha a dallamvezetésben váratlan, 
szokatlan szűkített vagy bővített hangközök jelennek meg. Hallhatóvá lesz, hogy a 
szólam fáradságosan, nehezen jut előre. Brahms esetében azonban nem egyszerű má-

Soprano I 
51 Soprano III 

^ 4 k J 

r r r 
poco f daß ich nicht, daß ich nicht _ im Tode ent-schla-fe 

1 f ö a—» v 
Alto 



solásról van szó, mert a gyakori kvart-szext akkordok és domináns szeptimek kombi
nációjából létrejövő komplex szakasz (51-53. ütem), amely a nápolyi szextakkordtól42 

a szoprán szólamok gazdag kromatikájával a tonikai g-re vezet, már Brahmsot, a mo
dern komponistát állítja elénk. 

Zwei Motetten, Op. 29. 

Az 1860 körül keletkezett motetták - Op. 29/1: Es ist das Heil uns kommen her (Eljött 
hozzánk az üdvösség), Op. 29/2: Schaffe in mir, Gott, ein rein Herz (Tiszta szívet te
remts bennem, ó, Isten) - átmenetet képeznek a nagyobb művekben megvalósuló, 
részben szövegspecifikus differenciálás útján. Az Es ist das Heil uns kommen her korái
motettában Brahms két, Bachnál gyakran előforduló tételtípust kapcsol össze egyetlen 
nagyformává oly módon, ahogyan az Bachnál - motettáiban legalábbis - sohasem for
dul elő. A kancióhoz (Bach-féle koráiharmonizálás) egy soronként fúgáit korálfel-
dolgozás csatlakozik mint Tenorsatz. A korálfeldolgozás e típusát és annak az alapjául 
szolgáló koráidallammal való összekapcsolását a Bach előtti mesterektől tanulhatta 
Brahms. A lutheránus korálra a németalföldi cantus firmus43 technikát a német Tenor-
lied44 mintájára először Johann Walter alkalmazta, olyan műfajt teremtve ezzel, amely a 
liturgikus meghatározottság és a zeneszerzői becsvágy között tág teret biztosított a 
komponisták számára. E korálfeldolgozás-típus első példáit Johann Walter 1524-ben 
a Wittenbergisch deutschen Geistlichen-Gesangbüchlein című gyűjteményben jelentette 
meg. A konstrukciós elemek erősödését már Johann Walternél is megtapasztalhatjuk. 
De még hangsúlyosabban tűnnek fel Hans Leo Hassler Psalmen und Christlichen Gesänge 
mit vier Stimmen auf die Melodeyen fugweis komponiert című, 1607-ben Nürnbergben 
kiadott gyűjteményében. Azzal, hogy az összes szólam szoros kapcsolatot tart a korál 
cantus firmusszal, valamint az egyes koráisorok formai alakításának megvalósításával 
a Brahms-motetta közvetlen közelébe kerül a Hassler-kompozíciónak. Ugyanezeket a 
lutheránus alapénekeket Hassler egyszerű Kantionalsatzként is kiadta Kirchengesänge 
simpliciter (1608) címmel. 

Sámuel Scheidt Geistlichen Konzerten és Johann Hermann Schein Opellá Nova című alko
tásaiban a Kantionalsatz és a koráldallam összekapcsolódik a fúgáit koncsertáló szóla
mokkal. Az Op. 29/1-es, Es ist das Heil uns kommen her motetta egyes koráisorainak 
sematikus témakidolgozása és formakoncepciója Scheidt művével mutat szoros rokon
ságot. A korálfeldolgozás e típusa Bachnál mint orgonakorái és mint koráikantáta is 
megtalálható. A BWV 4. Christ lag in Todes Banden kantáta - amelyet Brahms Detmold-
ban bemutatott - IV. Versus éppen úgy mintául szolgálhatott, mint a Klavierübung 3. 
kötetében szereplő, BWV 686-os Aus tiefer Not schrei ich zu Dir korálelőjáték. Nem zár
ható ki Mendelssohn hatása sem, aki célzatosan és tudatosan Bach felé orientálódik 
Op. 23/1-es, Aus tiefer Not motettájában, ahol a bevezető korált szintén egy fúga köve
t i . Az Op. 29/1-es Brahms-korál sokkal kompaktabb, mint a Bach-korál, annak ellené
re, hogy semmilyen olyan momentumot nem tartalmaz, ami Bachnál elő ne fordulhat
na. E benyomás mindenekelőtt azon alapul, hogy Brahms a váltódominánsok gyakori 



alkalmazását részesíti előnyben oly módon, hogy a Bachnál többnyire hangsúlytalan 
disszonanciaként megjelenő váltóhangokat és átmenő hangokat is „kiharmonizálja". 
Ezáltal a korál nemcsak bonyolultabb lesz, de a harmóniai folyamat tempója is lelas
sul. Esetünkben az eredeti és a stilizált változat pontosan összehasonlítható, mert a 
Carl Philipp Emánuel Bach által kiadott J. S. Bach: Vierstimmige Choralgesänge című gyűj
teményben szereplő öt „Es ist das Heil"-korálharmonizálás közül az egyiknek (BWV 
86. kantáta zárókorálja) nemcsak a melódia vezetése felel meg hangról hangra, hanem 

Soprano i 
Choral 

Johannes Brahms 
1833 - 1897 

/7\ r t r r 
Es ist das Heil uns 

die Werk, die hei - fen 
kom-men her von Gnad und lau - ter 
nim-mer-mehr, sie mö - gen nicht be 

Gü 
hü 

te, 
ten. 

Es ist das Heil uns kom-men her von Gnad und lau - ter Gü 
die Werk, die hei - fen nim - mer - mehr, sie mö - gen nicht be - hü 

te, 
ten. 

Es ist das Heil uns kom-men her von Gnad und lau - ter Gü 
die Werk, die hei - fen nim - mer-mehr, sie mö - gen nicht be - hü 

Es ist das Heil uns kom- men her von Gnad und lau - ter Gü 
die Werk, die hei - fen nim - mer - mehr, sie mö - gen nicht be - hü 

Es ist das Heil uns kom - men her von Gnad und lau - ter 
die Werk, die hei - fen nim - mer - mehr, sie mö - gen nicht be 

Gü 
hü 

te, 
ten. 

te, 
ten. 

te, 
ten. 

Der Glaub sieht Je-sum Christum an; der hat gnug für uns all ge-tan, er ist der Mittler wor-den. 

Der Glaub sieht Je-sum Chri-stum an; der hat gnug für uns all ge-tan, er ist der Mittler wor - den. 

Der Glaub sieht Je-sum Christum an; der hat gnug für uns all ge-tan, er ist der Mittler wor-den. 



az azonos E-dúr hangnem mellett a harmóniaszerkezete is messzemenően azonos a 
Brahms-koráléval, így nagy valószínűséggel mintának tekinthetjük. A harmóniai, 
metrikai alapérték a negyedről Brahmsnál a nyolcadra vált, és hallhatóvá válnak kvint 
+ oktáv- és kvintpárhuzamok45 is (3. ütem A / T / B és 8. ütem A/B) . 

A struktúrából adódó lassú tempó egyfelől a romantika Bach-interpretációjára enged 
következtetni, másfelől formai funkcióját tekintve a korált a rákövetkező Allegro tétel 
lassú bevezetéseként láttatja. 

A fúgában a korálhoz kötődő formai megfeleléshez (soronkénti feldolgozás, Stollen 
- Stollen - Abgesang szerkezet) melodikus és motivikus kapcsolat is társul. A korái-
dallamhoz való szigorú ragaszkodás azáltal válik lehetségessé, hogy Brahms a tipikus 
kontraponttechnikák - szűk menet, megfordítás,46 augmentáció47 stb. - mellett olyan 
átvezetés jellegű tematikus munkát is megvalósít, mint a motívumok „lehasítása" 
vagy szekvenciaként való alkalmazása. Ezen elemek együttes alkalmazása révén a mo
tívumoknak már-már akrobatikus sűrítése jön létre (például a 26. ütemtől). Emellett 
archaikus modellek is előfordulnak, mint a kanonikusán vezetett kvintlépés-szekven-
cia (a 15. ütemtől S/B), hoquetus48 (a 14. ütemtől és a 70. ütemtől) és a fauxbourdonm49 

emlékeztető menetek (a 17. ütemtől). Magának a Tenorsatznak mint egy elmúlt ideo
lógia szimbólumának restaurálására, valamint a cantus firmus technika funkcionalizá-
lására és individualizálására irányuló brahmsi törekvések - a műfajt meghatározó ele
mek alapvető átalakítása híján - e Brahms-motettában lehetetlennek bizonyultak. A zenei 
differenciálás megvalósításához a többstrófás korálfeldolgozás (Op. 74/2.) nagyobb 
teret biztosított Brahms számára. A későbbiekben látni fogjuk, hogy a zenei differen
ciálás megvalósításához a többstrófás korálfeldolgozás (Op. 72/2.) nagyobb teret biz
tosított Brahms számára, mint a koráisoronként fúgáit koráimotetta (Op. 29/1.). 

Ezt a zeneszerzési módszert tágítja tovább, amikor az általa kipróbált harmadik tí
pushoz, a többtételes Spruchmotette műfajához nyúl. Alkotó periódusának későbbi 
szakaszában is ezt a formát részesíti majd előnyben. Az Op. 29/2-es Schaffe in mir, 
Gott, ein rein Herz motetta alapjául választott három versszak az 51. zsoltárból való, 
amelyben a személyesség erős hangsúlyt kap: „schaffe in mir; gib mir; verwirft mich 
nicht; nicht von mir; tröste mich; erhalte mich..." A szöveg tartalmát tekintve egy „af-
fektusív" jön létre, amely a bölcsességért és tiszta szívért való könyörgéstől indulva az 
eltaszítástól való félelmen át a vigasztalásért és örömteli lélekért való könyörgésig jut 
el, s így hármas tagolásban valósul meg. Brahms a szöveg adta mindkét momentumot 
kihasználja a komponáláskor. Az expresszív melódiagesztussal a szöveg lejtését jeleníti 
meg, miközben a formai és a kompozíciós-technikai diszpozíció a tagolást és a tartalmi 
kifejezést igyekszik megragadni. 

Az első tétel szoprán/basszus 2-ben megvalósuló augmentációs kánonja nem első
sorban mint mesterségbeli bravúr figyelemreméltó, sokkal inkább a szöveg tartalmával 
való egybeesése kelt csodálatot. A széles dallamívek hűen fejezik ki mondattani szem
pontból is a könyörgés gesztusát. A második frázist (undgib...) tovább bővíti ambitu-
sában5 0 (szext —»szeptim), harmonizálásban (hármashangzat —>D7) és az alapmozgás 
alapértékében. 

A basszus 2 augmentált szólama által tovább fokozódik a szoprán és a basszus kö-



Andante moderato 
espressivo 3 

Johannes Brahms, op.29,2 

Soprano 
Schaf-fe in mir, Gott, ein rein Herz und gib, und gib mir_ einen 

Schaf-fe in mir, Gott, schaf- fe in mir, Gott, ein rei - nes Herz, einen 
espressivo 

Schaf-fe in mir, schaf-fe in mir ein rein Herz, 
espressivo _ ^ _ = = _ 

m m r r i f f 
Schaf-fe in mir, Gott, ein rein Herz und gib mir, und gib 

espressivo j t 

neuen ge - wis 

neuen ge - wis 

sen Geist, schaff in mir, Gott, ein rein Herz 

sen Geist, schaff in mir ein rein Herz und 

i _ Geist,schaff in_mir ein rein H e r z ^ schaf-fe . . . und einen neuen ge - wis - sen_ Geist, schaff in_mir ein rein H e r z > = = ^ _ schaf-fe 

mir einen neu - en ge-wis-sen Geist, . schaf - fe in mir, Gott , . 

zötti feszültségterület. A hangzás kitöltését szolgáló belső szólamok a szoprán és a 
basszus közötti feszültséget nem csökkentik, sőt inkább tovább fokozzák. Miközben 
a belső szólamok az alapul szolgáló lineáris basszus szólamot harmóniailag interpre
tálják kanonikus imitációk által, a szoprán expresszív gesztusait is erősítik, miközben 



a lineáris polifónia és a harmóniai komponensek közötti egyensúlyt is megteremtik. 
Az első tétel zenei szerkezete kiegyensúlyozottságot, bizonyosságot és nyugalmat 
sugároz. Ezzel szemben a második tétel fúgatémája erős affektusváltást jelent. A kis 
elemekből egymásba illesztett, a kromatikához közelítő szekvenciastruktúra a széles 
ívű diatonikus első tétel után nyomasztóan hat. 

Az első kontrapunkt kromatikája csak tovább fokozza ezt az érzést. Az első tétellel 
szemben kialakított affektuskontraszt szerkezetileg is kiépített, amelyet a mindkét té
tele esetén alkalmazott kvartlépés köt össze (az első tételben két kvart fel: g -»c; h —>é; 
a második tételben két kvart le: d —>a; c —>g). Még közvetlenebbül valósul meg a két té
tel közötti finom kapcsolat azáltal, hogy Brahms a fúgatéma tercét az első ütemben fel
oldja, megvalósítva ezzel a dúr-moll kontraszt „elfátyolozását". E feloldás a kromati
kus első kontrapunkt kiindulópontja is lesz. A második tételt a tematikus és kromati
kus intenzitás sűrűsége jellemzi, olyannyira, hogy például a 37. ütemben a kromatikus 
skála mind a 12 hangja megszólal, természetesen mindig tonális vonatkozásban. Az 
55 ütemet kitevő második tételben a fúgatéma 23-szor szólal meg (ebből 12-szer meg
fordításban), a kromatikus első kontrapont 9-szer (ebből háromszor megfordításban), 
ehhez társul egy második kontrapont, amely a témával tart tematikus rokonságot, to
vábbá számtalan tematikus motívumtöredék. Elsősorban a kontrapunktikus sűrűség, 
az életrajzi támpontok (Brahms Detmoldban, majd később Bécsben is bemutatta) és 
az egyes szám első személy hangsúlyozása miatt sokan Bach BWV 2l-es, Ich hatte viel 
Bekümmernis kantátájával hozzák összefüggésbe ezt a Brahms-motettát. 

Geistliches Lied, Op. 30. 

Az Op. 30-as Geistliches Lied az 1856-os év termése, amelyet Brahms Paul Flemming „An 
Makarien" című ódájára. írt, és amely a Teutsche Poemata kötet talán legszebb verse. 
A szászországi Paul Flemming Lipcsében a Thomaskantor, Johann Hermann Schein 
tanítványa volt, így érthető, hogy ő is gazdagította a Luther óta virágzó protestáns 
énekköltészetet. Legismertebb éneke keletkezése óta (1633) minden evangélikus éne
keskönyvben megtalálható: „In allen meinen Taten" (Eltem minden dolgában). Va
lószínűsíthető, hogy Brahms innen ismerte a költő nevét. Az „An Makarien" megze
nésítésében talán az a legcsodálatraméltóbb, ahogyan Brahms a lírai érzékenységet a 
legszigorúbb kánontechnikával ötvözi. Már az orgonabevezetésben feltűnnek a 
Brahmsra oly jellemző késleltetések, a „Trauren" (bánkódni, szomorkodni) lefelé lépő 
bővített kvart hangköze, de a legfeltűnőbb mégiscsak a tétel egészét meghatározó alsó 
nóna kettős kánon a szoprán/tenor és az alt/basszus között. A motivikus egység meg
teremtésének érdekében a versszakok közepén Brahms a szólamok teljes azonosulását 
valósítja meg („sei stille", 14. ütem; „der gibt", 29. ütem; „steh feste", 47. ütem). 



/ 
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Az orgona a romantikus hangvételű szabad polifon szerkesztésben megírt bevezető 
és közjátékok kivételével a továbbiakban csupán a kórus kíséretére szorítkozik. A Geist
liches Lied egy fenséges esz orgonapontra épülő „Amen" szakasszal zárul, szabadon 
kezelt felső nóna kánonnal az alt és a basszus között, valamint alsó szeptim kánonnal 
a szoprán és a tenor között. 

A mű valódi értékét Brahms rendkívül bizonytalanul ítélte meg, hiszen a kéziratot 
a következő sorok kíséretében küldte el Joachimnak: „A kánon talán nem nagyon tet
szik Neked? A közjátékok talán borzalmasak? Egyáltalán i l l ik az Amen (úgy értem, 
maga a szó) a műhöz? Nekem ez a szakasz tetszik a legjobban." 5 1 

Drei geistliche Chöre, Op. 37. 

Az Op. 37-es kóruskompozíciók pontos keletkezési dátuma ismeretlen. (A kompozí
ciós technika és a stíluselemek az 1855-56-os évet valószínűsítik, hiszen abban az 
időszakban Brahms szisztematikusan foglalkozott kánon- és fúgaszerkesztéssel, és 

Johannes Brahms, op.37,2 

5 

Soprano I 

Soprano I I 

Alto I 





akkoriban ismerte meg Palestrina művészetét.) Mindenesetre a legkorábbi kóruskom
pozíciók közé tartoznak, amelyek először 1859. június 6-án kerültek a hamburgi 
Frauenchor próbáin munkába. 

Az „Adoramus" tétel első ütemei ritmikailag kiegyenlített, lépcsőzetesen emelkedő 
melodikájukkal, a hagyományos szólampártechnikával, a disszonanciák feltűnő kerü
lésével egy imitációs motettaszerkezet hatását keltik Palestrina stílusában. Ezt a tech
nikát azonban nem a romantika szándékos egyszerűségre törekvése inspirálja, hanem 
sokkal inkább eredeti mintákat követ. Hogy azonban nem csupán egyszerű stílusmá
solatról van szó, azonnal kiderül a kezdő ütemek alaposabb vizsgálatából. Eredeti (úgy 
értem, Palestrina stílusában írt) példákkal való összevetés során kitűnik mindenek
előtt a kezdőütemek melodikai vezetésének különlegessége, pontosabban a ritmikus 
mozgás és az ambitus. Az első hang pontozásával a mozgásimpulzus kettős arca jön 
létre. Egyfelől statikussá teszi a mozgást, másfelől a kezdőhang „elejtésével" tovább
lendíti a folyamatot. Ez az energia azonban kevésnek tűnik ahhoz, hogy a szext am-
bitust elérje. Az eredeti példák hasonló ritmikai és tematikus szerkesztésben elsőként 
általában a kvint ambitust érik el a mű kezdő pillanatában; például Josquin O virgo ge-
nitrix című motettájában, amelynek ritmikai impulzusai lendületesebbé teszik a mű 
kezdését, összehasonlítva Brahms opuszával. 



A ritmikai mozgás továbbdifferenciálásával, például Palestrina Missa Papae Marcelli-
jének Benedictusában ez a tématípus továbbra is a kvint ambitus keretein belül marad. 

A következő példában, amelyet nagy valószínűséggel Brahms is jól ismert, hiszen ez 
Carl von Winterfeld52 Gabrieli und seine Zeitalter című munkájában jelent meg, a ponto
zott kezdőhang utáni szext ambitust egy egészen más, a szöveget megjelenítő alap
mozgás inspirálja. 

ppüp 
Sur ge 

Surge (felemelkedik, feláll, növekszik) 

Palestrina Énekek énekének idézete feltűnő hasonlóságot mutat a Brahms-mű kezdő
sorával, de ugyanilyen szembetűnő az eltérés is. Palestrinához hasonlóan Brahms is 
a visszalépő tercen keresztül éri el a szext ambitust. Ez a megoldás azonban Palestri-
nánál egy folyamatos mozgás egyensúlyának megteremtését szolgálja, míg Brahms 
művében tagoló és impulzív energiává válik. 

Vek 

A harmadik ütem szekundmozgása egyben az előző ütemek melodikájának kvinten 
való lezárása, amellyel szabad energiákat mozgósít a szextre való feljutáshoz. E kettős 
funkció tagolja és egybekapcsolja a dallamokat. A 3-5. ütem az első két ütem szekven
ciális motívumvariánsa. Mégis elsődlegesen úgy hat, mint a kezdőütemek szabad to
vábbfejlesztése, bővítése. A szext ambitus tehát az első ütemek mozgásimpulzusának 
szekvenciális bővítéseként jön létre. A motívumvariánsok szekvenciális tovább bő
vítésének technikája megismétlődik, sőt az egész tétel strukturális felépítését meg
határozó törvényszerűséggé szilárdul. A kezdősor szekvenciális karakterét azáltal 
hangsúlyozza Brahms, hogy a záróformulát „lehasítja" és szekvenciálisan megismétli: 
rövidített formában a 6-7. ütemben és figuráit formában a 8. ütemben. Ennek sze
kundmozgását a 3. ütemben előlegezi. A 9-10. ütem a 6-8. ütem rákfordítása, egyben 
az első két ütem transzponált53 megismétlése. így a 6. ütemben szekvenciálisan elért 
szeptim az egész melódia kulminációs pontja, amely a 12. ütemben tér vissza az alap
hangra. 



A középrész szerkezetét főhangokra építi (11-19. ütem), amelyek a kvart és szext 
ambitus között mozognak (11. ütem: d; 13. ütem: e; 15. ütem: f; 16. ütem: e; 17-19. 
ütem: d). Az egész középrészt átfogó nagy ív alatt további szerkezeti elemek kötik 
össze a formaszakaszt. Ilyen a 12. ütemben: a' - c"; a 14. ütemben: h ' - d", cisz" - e"; 
a 15. ütem d" - f" emelkedő tercszekvenciája, amely által - mellesleg ismét teljesen a 
dallamvonal közepén - létrejövő „f" kulminációs hang kettős motivációt nyer. Brahms 
stílusának sajátja az a mód, ahogyan az első és a középrészt összekapcsolja. A 11-12. 
ütem egyszerre az első rész lezárása és a középrész kezdete is. Ez a szerkezeti funkció 
határozza meg a motivikát. 

Az a-val jelölt hangok sok vonatkozásban kapcsolódnak a kezdő szakaszhoz. Az a az 
első és a kilencedik ütem megfordítása, míg a ß a „lehasított" zárószekvencia-motívum 
(6-7. ütem) diminúciójaként is értelmezhető, miközben a középrészt meghatározó 
szabályszerűség (a') kiindulópontja is. Hasonlóképpen kapcsolja a középrészhez a vele 
melodikai kontrasztban álló zárószakaszt is, amelynek motivikus anyagát a „pro nobis" 
(17-19. ütem) megismétlésének variatív továbbfejlesztéséből nyeri. 

18. üt. 

qui pas pro bis 

20. 

r r rr 
pro no bis 

21. 

pro no bis 

22. 

pro no bis 

23. m 
pro 



Feltűnő e fokozási folyamat sokrétűsége. Az oktávig, az egész mű legmagasabb 
hangjáig emelkedő melódia összeköttetésben van a variált szekvenciamotívum foko
zatos ambitustágításával (20. ütem: terc, 21 . ütem: kvart, 22. ütem: szűk kvint, 23. 
ütem: tiszta kvint). Ehhez társul a szünetértékek rövidülése után a hangértékek rövi
dülése, amely által nagy mozgáslendület vezet a tetőpontra. A deklamációs súlypont 
(nobis) elcsúsztatása révén a diatonikusan emelkedő szekvencia alatt egy kromatikus 
vonal is kialakul (d-esz-e), amely egyrészről tovább intenziválja az emelkedést, egyút
tal tehermentesíti a csúcshangokat is. 

Ha a szerkesztést és a harmonizálást vizsgáljuk, még világosabb lesz, hogy Brahms 
a klasszikus vokálpolifónia mestereit nem csupán naiv módon utánozza. A melodikai 
vonalvezetés motivikus konzekvenciája és architektonikus diszpozíciója ámulatba 
ejtő, ha figyelembe vesszük, hogy a 23. ütemig egy szigorúan végigvezetett, komplikált 
kánonszerkezetet valósít meg. A kezdés szabad imitációs technikájáról, a szokatlan, 
ezért szabálytalannak tűnő szólambelépésekről kiderül, hogy azok a legszigorúbb 
rendben követik egymást. A középszólamok szekundkánonja a szólampárok hangsú
lyozott kvart- és kvintkánonja mögé rejtőzik, miközben a két szélső szólam között 
oktávkánon jön létre. Egy látszólag naiv historizáló szerkezet sima felülete alatt az 
egész folyamatot meghatározó és megváltoztató konfliktusok rejlenek. így jutunk el 
egy Brahmsra jellemző momentumhoz. O az anyagban - esetünkben a klasszikus 
vokálpolifóniában - eredendően benne rejlő feszültségekből indul k i . 

A 16. századi vokálpolifóniából Brahmsot szemmel láthatóan a modális és tonális 
rendszerek közötti feszültség izgatta. Ezt használta ki az alsó kvart-kvint kánon és a 
harmóniai folyamatok kialakításakor. A szólamok között fellépő tipikus moduskü-
lönbséget a szoprán 2 fríg szekundja rögtön jelzi. Az alt l-ben meglévő alterációs 5 4 

váltás (dór szext és eol szext, 7. ütem) a modális többszólamúság keretein belül ma
rad. A 7. ütem alterációjával a létrejövő dallami és a szoprán 1-gyel együtthangzó t r i -
tónust 5 5 kerüli el, és az első frázis célhangját igazolja. A dór szext (10. ütem) megtar
tásával jelentős tritónusfeszültség alakul k i részint a dallamalkotásban ( A l , 9-12. 
ütem; S2, 12-15. ütem), részint az együtthangzásban (A1/A2; S2/A1). De míg a 10-
11. ütem szoprán 1 és szoprán 2-jében kerüli a keresztállást és megtartja a h hangot, 
addig a 12-13. ütem váltásánál elsődlegesen a vertikum, vagyis az együtthangzás kerül 
előtérbe. A kvázi domináns oldás, amely a fríg szekund és a dór szext találkozásából 
létrejövő szűkített hármashangzatban valósul meg, már a funkciós zene irányába mu
tat. A 12. ütem elején álló szubdomináns hatását keltő F-dúr akkorddal, majd az ezt 
követő G 7-mel és C-dúrral tökéletes kadencia jön létre. A modális szólamok együtt-
hangzásából születő modális-tonális ambivalencia átmenetet alkot a funkciós zene 
harmóniái felé. A következő két ütemben (14-15. ütem) a funkciós komponensek ke
rülnek előtérbe. A szoprán 1 tercalterációja (cisz), a domináns momentum átmenő 
szeptimje (g) egy hangsúlyos G-A 7 -d kádenciát hoz létre. Megjegyzendő, hogy ez a 
fordulat a modalitás keretein belül is értelmezhető. A terc kromatikus alterációja, 
amennyiben a modus (eol) egyértelmű, akcidenciaként56 is felfogható. Ez alól vonja ki 
magát a fríg modusban lévő szoprán 2 15. ütemvégi ötödik fokának lefelé történő alte
rációja. Az ezt követő tritónus lépés (b-e) a lineáris vonalvezetés központi szerepének 



csökkenését mutatja. Miközben a vezető kánonszólam (Sl) még ingadozik az alterált, 
illetve alteráció nélküli terc között (c-cisz, 13., 14., 16., 17. ütem), az alsó szólamok
ban megvalósul egy fokozatos átmenet, amely a 15. ütem d-molljához mint lokális 
tonalitáshoz viszonyít, s amely a modális konstellációknak egy funkciós értelmezhe
tősége. Mindez alterált romantikus harmonizálást hoz létre, amelyben azonban a 
modalitás látens módon bennefoglaltatik és hatásos marad. Az a tény, hogy a közép
szólamokban a kromatika egyre nagyobb teret hódít, tipikusan jelzi a tétel vertikali-
zálódását. Hasonlítsuk össze a mű elején szereplő diatonikus szólamformálást és a 
szoprán 2 szólam 15-18. ütemét! 

A 18. ütemben a vezető felső szólam dallami kvalitásai a mind jobban fölerősödő 
harmóniai történés áldozatává esnek. A veszteség azonban csak látszólagos, mert nem 
érinti a motivikus és kontrapunktikus szerkesztés konzekvens továbbvezetését. A 
modalitás síkján megvalósuló melodikus tercingadozás (c-cisz) a felső szólamban -
amelynek alterációja indítja el, inspirálja a középszólamok további gazdag alterációját 
- a motivikus fejlesztés síkján mint szekvenciális variáció értelmezhető, amelyet egy 
tonális középtengely, nevezetesen a „cisz" fog össze (szoprán 1, 14-17. ütem). 

A modális alterációból és a kromatikus motívumvariációból a romantikára oly jel
lemző dúr-moll váltás harmóniai eredménye születik meg. A látszólagos utánzás his-
torizáló hangjához tér vissza Brahms a zárószakaszban is, amelyet szintén az át-
értelmezhetőség és a többértelműség okozta feszültség törvénye tart össze. A felső 
szólamok 20. ütemében (Sl , S2) induló, szekvenciálisan emelkedő imitáció további 
kontrapunktikus sűrítést valósít meg. Mindez a darab tetőpontján túljutva az alsó 
szólamok fauxbourdon-szerű kialakításába torkollik, amelyek a szoprán 1 felső szóla
mával komplementer5 7 szekundmozgást valósítanak meg. A 20. ütemben induló variált 
motívumszekvencia egy differenciált kadenciafolyamatot hoz létre, amelynek célba vett 
d-moll tonikája a dallami tetőponttal esik egybe. 

Ezt a dallami és harmóniai tetőpontot funkciós bizonytalanság, határozatlanság 
követi, amelyet az alsó szólamok kvart-szext akkordjai és a melodikailag indifferens, 
komplementer szekundmozgást végző szoprán 1 szólam hív elő. A 24. ütem legsúlyo
sabb akkordja háromféleképpen értelmezhető: mint moll domináns kvint-szext akkord, 
mint hiányos váltódomináns nagy nónával vagy mint hiányos dominánsszeptim ak
kord 4-3-as késleltetéssel és nónával a basszusban. A következő ütem (25.), amelyben 
az alsó szólamok célirányos mozgása megindul és a szoprán 1 szekundingadozása fel
felé is kibővül, csak részben válaszolja meg az imént felvetett kérdést. Az alsó szóla
mok 23-24. ütembeli kvart-szext akkordjai szextakkordokká válnak, és így jön létre az 
E 7, amely egy „a" kádenciát igényel, míg az átmenő D 7 akkord „g" felé mutat. A helyet
tük megjelenő E-dúr félzárlat58 - kettős félzárlat jellege által - továbbra is nyitva hagyja 
a harmonikus tonális ingadozást. A kóda következő akkordjai további bizonyítékul 
szolgálnak: Brahms nem másol és nem historizál. 

Exponált szövegek, mint például az Isten megszólítása (Domine) esetében a hosszú 
értékű, elnyújtott deklamációs akkordoknak a polifon szövettel való szembeállítása 
legkésőbb Dufay óta a klasszikus vokális polifónia jellemző stílustoposza. Hogy a mű 
záróakkordjai mi módon alkotnak egységet az őket megelőző zenei mozzanatokkal, azt 



Brahms egészen biztosan nem tanulhatta el a zenetörténet korábbi évszázadaitól. 
A három akkordcsoport felső szólamát az egész tételt meghatározó motívumfejlesztés 
variációs technikájával alakítja ki és kapcsolja össze. A három homofon deklamációs 
akkordkapcsolat is előző korok megoldásait tartja szem előtt. A kvintszekvenciát -
amely a késő 17. és kora 18. századi zene egyik legfontosabb alapja - mint a tonális 
gondolkozás egyik alapkövét a 15. és a 16. század készíti elő. E megoldás átvétele és 
alkalmazása egy funkciós kadenciamenet kialakításakor érzésem szerint túlzásként 
jelentkezik Brahmsnak A 26-27. ütemben a funkciós gondolkozás exponálását jelenti 
a terc felemelése által létrejövő domináns kvintkapcsolat (E-dúr, A-dúr), de a kaden-
ciafolyamat differenciálásakor Brahms tollát mégis az archaizálás eszméje vezeti. Ami 
kor a 33. ütem fisz hangját a 34. ütemben megszünteti, és f-et ír a legfelső szólamba, 
ismét megszólal a d-moll szubdomináns. Ezzel a momentummal Brahms a középrészt 
uraló lokális d-moll tonalitást idézi vissza. 

A moll szubdomináns jellegzetesen romantikus akkord, mivel a dúr-moll duális 
rendszerének alapvető ellentétét, fény és árnyék, világosság és sötétség kontrasztját 
egyesíti önmagában azáltal, hogy kis terce és nagy szeptimje van (például C-dúrban f-
asz-c-e). Ez a nagy szeptim az egész hangnemet és vele együtt a tonikai hármashang
zatot jellemző nagy terc, így a lelki kettősségek ábrázolására igen alkalmassá teszi a 
moll szubdomináns harmóniát. Brahms a „miserere" kifejező megjelenítésére hasz
nálja. 

E kis motettatétel összefoglalásakor mindenekelőtt a rendkívül tág stílusszintézis 
csodálatra méltó: 1. a klasszikus vokálpolifónia (Palestrina-stílus) imitációs motetta 
szerkesztése; 2. a bachi kromatikus kontrapunktika; 3. ál-archaikus fauxbourdon ak
kordsorozatok, amelyek az impresszionizmus kedvelt hangzásait vetítik előre; 4. ün
nepélyesen kiszélesített deklamációs akkordok, amelyek a romantika Palestrina-felfo-
gását reprezentálják. 

Feltűnő a váltás a mű elején megvalósított világos, a disszonancia kerülésére épülő, 
a „te Christe" szférájára való utalás, valamint a kromatikus, sűrű szövésű polifon kö
zéprésznek a világra (mundum) való utalása között. Ugyanezt a szembeállítást valósítja 
meg Brahms az Op. 74-es, Warum ist das Licht gegeben című motettájának első és máso
dik tétele között, fordított sorrendben. Túlzott értelmezésnek tűnhet a 14. ütem 
Kreuzfigur')2L, de ez a fajta gondolkodásmód, azt hiszem, nem áll távol Brahmstól. Az 
autográf Op. 37/1. O bone Jesu „Canone per arsin et thesin, et per motum contrarium", 
az Op. 37/2-es Adoramus te „Canone Resoluzione in 4ta, in 5ta, in 8va" és 
az Op. 37/3-as Regina coeli „Resoluzione per motum contrarium" feliratait végül el
hagyta. 

Bécsi évei alatt először 1863-ban adatott meg a lehetőség Brahmsnak, hogy huzamo
sabb ideig kórussal dolgozzon. Ferdinand Stegmayer halála után elnyerte a bécsi Sing
akademie igazgatói állását. Mivel az anyagi lehetőségek eléggé szűkösek voltak, Brahms 
a capella művek betanításával és előadásával kezdte meg működését. Bár nem mellőzte 
századának kiemelkedő vokális alkotásait, műsorra tűzte olyan szerzők kompozícióit, 
mint Eccard, Schütz, Gabrieli, Rovetta és J. S. Bach. A kórusmunkát azonban csupán egy 
évadon át végezte Brahms, mert megelégelte az igazgatással együtt járó adminisztratív 



terheket, és lemondott. Másodszor közel egy évtized múlva dolgozhatott Bécsben 
kórussal, amikor hároméves habozás és visszautasítás után 1872-ben elfogadta a 
Zenebarátok Társaságának karmesteri állását azzal a reménnyel, hogy a zenekar mel
lett ismét vezényelhet kórust is. Mint korábban a Singakademie igazgatójaként, újabb 
posztján is bemutatta a barokk nagy alkotásait (Bach és Händel műveit) a bécsi közön
ségnek, amely ugyanolyan kritikusan fogadta mostani próbálkozását is, mint az elsőt. 

Zwei Motetten, Op. 74. 

A fent említett Op. 37-es és az ezt követő Op. 74-es kóruskompozíciók megjelenése 
között olyan jelentős művek láttak napvilágot, mint a Német Requiem (Op. 45.), a Goe
the szövegére írt Rinaldo-kantáta (Op. 50.), az Altrapszódia (Op. 53.), a Hölderlin-szö-
vegre készült Schicksalslied (Op. 54.), a.Haydn-variációk (Op. 56.), az J. (c-moll) szimfónia 
(Op. 58.) és a. II. (D-dúr) szimfónia (Op. 73.). 

Az Op.74/1., Warum ist das Licht gegeben dem Mühseligen című motetta Jób kínzó eg
zisztenciális „miért?" kérdésétől Simeon magasztaló énekéig emelkedik. 

„Miért is ad Isten a nyomorultnak világosságot, 
és életet a keseredett szívűeknek? Akik a halált 
várják, de nem jön az, és szorgalmasabban kere
sik, mint az elrejtett kincset. Akik nagy öröm
mel örvendeznek, vigadnak, mikor megtalálják a 
koporsót. A férfiúnak, aki útvesztőbe jutott , és 
akit az Isten bekerített körös-körül." (Jób 3,20-23) 

„Már megyek békén, örömmel / 
Hív az Isten / Őrá nagy bízva néz
het fel / Csendes szívem / Az Úr 
megígérte rég / Nem halál vár, csak 
álom. 

(Luther: „Mit Fried und Freud 
ich fahr dahin") 

Werner Käser így foglalja össze a mű mondanivalóját: „Az elején panasz, a végén pozitív 
kicsengés: az Isten akaratában való megnyugvás, a földi szenvedés elismerése és a 
halállal való félelem nélküli szembenézés."59 Éppen ezért Brahms motettája több, mint 
egyszerű vallásos témájú kóruszene, sokkal inkább saját bizonyságtévő hitének köz
ponti gondolatára világít rá. A kompozíció formai felépítését a következő ábra foglalja 
össze: 



I . 

A 
Warum ist das 

Licht gegeben... 
1-24. ütem 

B 
Die des Todes 

warten 
29-43. ütem 

C 
Die sich fast 

freuen... 
43-50. ütem 

A' 
Und dem Manne des 
Weg verborgen ist 

54-84. ütem 

I I . 

D 
Lasset uns unser 

Herz samt den 
Händen aufheben.. 

85-103. ütem 

E 
Siehe, wir preisen 

selig... 

104-117. ütem 

F 

Die Geduld Hiob... 

118-127. ütem 

D ' 
Denn der Herr ist 

barmherzig... 

125-135. ütem 

I I I . 
G 

Mi t Fried und 
Freud ich fahr 

dahin 
136-147. ütem 

/. Warum ist das Licht gegeben (Hiob 3,20-23) Johannes Brahms, op.74,1 
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A darab alaphangneme d-moll: a kétszer felhangzó kérdés (Warum?) alatt a basszus
ban (d-g-A-d) tulajdonképpen a hagyományos I - I V - V - I harmóniák alapját halljuk. 
Brahms azonban úgy harmonizálja meg a basszus alaphangjait, hogy kétszer szerepel
jen ugyanaz az akkordkapcsolat, azaz egy domináns és egy tonika (D-dúr - g-moll; A-
dúr - d-moll). A kezdő lépésben tehát az első fok dominánssá alakításával kiemelte a 
negyedik fokot, azaz a szubdominánst, így rögtön a tétel elején elhomályosította az 
alaphangnemet. 

A másik fontos tényező, amely miatt nem halljuk zárlatnak ezeket a domináns-to-
nika hármashangzatokat, a szólamvezetésben keresendő. Brahms eltér a hagyományos 
gyakorlattól, és a vezetőhangokat nem felfelé vezeti az alaphangra, hanem leugrik 
róluk a kvintre. A zeneileg keltett bizonytalanság érzése tökéletesen egybevág a szöveg 
kínzó kételyeivel.60 A poco adagio súlyos „Warum?" akkordváltásai után egy rendkívüli 
sűrűségű szigorú négyszólamú kánon szólal meg alsó kvart belépésekkel (S: d; A: a; T: 
e; B: h; S: fisz). E kánontéma szokatlanul gazdag belső életét, motívumainak összefüg
géseit és variánsait igyekszik kimutatni a következő szinopszis.61 

vgl. T. 6 

A nyitótételt a Missa canonicából vett Benedictus német átköltése követi, hatszólamúvá 
bővítve az eredetileg négyszólamú változatot. A mű harmadik részében (Siehe, wir 
preisen selig) a szoprán szólam kialakítása (104-107. ütem) feltűnő rokonságot mutat 
Luther „Durch Adams Fall" kezdetű koráljával. Az Op. 74/1-es motetta Luther „Mit 
Fried und Freud ich fahr dahin" koráljának harmonizálásával zárul, amely folyamatos 
nyolcadmozgásával a BWV 382-es Bach-korálfeldolgozással rokonítható. A korál ötö
dik ütemének altjában megszólaló g-fisz-g-f figura az első tétel kánon témájához csat
lakozó kontrapontra utal (9., 12., 16., 19. ütem), motivikusan is lekerekítve Brahms 
talán legszemélyesebb hangú és legmegindítóbb motettáját. 



A rendkívül összetett és bonyolult Warum ist das Licht gegeben motetta mellé egy négy
szólamú per omnes versus harmonizálás, az O Heiland, reiß die Himmel auf Op. 74/2-es 
koráimotetta társul, amely egy 1666-os augsburgi adventi ének feldolgozása. I t t is a 
cantusfirmus technikát alkalmazza Brahms, de a per omnes versus eljárás és a szöveg-
specifikus differenciálás révén nagyobb variációs teret nyer. Az Op. 29/1-es motettával 
szemben az i t t megvalósuló kontrapunktika nem hat mesterkéltnek vagy erőltetett
nek; főként azért nem, mert a konstruktív sűrűség foka a formakoncepció fontos kom-



ponensét képezi. Az egyszerű szerkezetű kezdőstrófa a koráisorok előimitációival és 
homofon harmonizálásával közelebb áll a Kantionalsatzhoz, mint a polifon dalfeldolgo
záshoz. A két végpont - a kezdőstrófa és a kóda kettős kánonjának ámenje - között 
megvalósuló folyamatos kontrapunktikus fokozás az Op. 74/2-es motetta legfőbb jel
lemzője. Az öt strófa közül az elsőben a cantus firmust a szoprán szólaltatja meg, ame
lyet a többi szólam szabad imitációban követ. A második strófa, miközben megtartja a 
cantus firmus fekvését és menzúráját, a kontrapontszólamokat a diminúció által lendü
letesebbé teszi, és így differenciálja az alapmozgást. A basszus előimitációja még követi 
a cantus firmus első sorát, de ezután a többi szólam elhagyja a korál melodikai anyagát, 
és megjelennek a motivikus fejlesztés és a belső kontrapunktikus vonatkozások önál
ló elemei. A 23. ütem tenor szólamában (im Tau herab) a kezdő motívum megfordítását 
halljuk, majd a 29. ütemben az alt a téma eredeti diminuált változatát szólaltatja meg 
a tonika-paralell dominánsán, eszén, a 30. ütemtől pedig egyre sűrűsödő szűkmenet
ben követik egymást a kontrapunktikus szólamok. E két momentumot (motivikus 
munka, kontrapunktikus egymásra vonatkoztatás) a harmadik strófában tovább fo
kozza Brahms, miközben a tenorban megvalósuló cantus firmus alapmozgása a figuráció 
által a kontrapontszólamokhoz idomul, és a Brahms dalaira, kamarazenéjére és zene
kari műveire oly jellemző, ünnepélyesen kiszélesedő melizmák 6 2 triolás mozgásával 
zárul. A motetta talán legszebb versszaka a 4. strófa, amely a kísérő szólamok kánon
szerű szerkesztésével a kontrapunktikus faktúra sűrítését valósítja meg, miközben az 
egyes szólamokat úgy alakítja, hogy azok a variációs elv fenntartásával is a cantus fir-
mushoz közelítsenek. Mindeközben a témamegfordítás és az ellenmozgás mint szer
kesztési elv egyértelmű hangsúlyt nyer. 

Az 5. versus a szélső szólamok enyhén figuráit korálját szigorú tükörkánonban ve
zeti végig. A szabad belső szólamok az imitációs ellenmozgást hangsúlyozzák. A kó-
dában azután megvalósul a kettős tükörkánon mint a kontrapunktikus fejlesztés vég
ső konzekvenciája. Emellett szövegspecifikus madrigalizmusok is jelentőssé válnak. 
Ilyenek például a 3. strófa staccato akkordfelbontásai az „O Erd schlag aus" szövegrész
nél, vagy a versszak végén az „Aus der Erden spring" oktáv fölé emelkedő skálája. A 
negyedik vers „Hier leiden wir die größte Not" szövegrészénél a basszusban megszó
laló cantus firmus szál a többi szólam tempóját, metrumát és hangszínét állítja szembe 
Brahms, ezenkívül expresszív kromatikus szólamvezetés és fokozott dinamikai diffe
renciálás emeli ki a barokk Seufzer figurációt. Mindenesetre e 4. strófa az első Brahms 
összes kompozíciói közül, amely egy egységes alapaffektus szolgálatába állítja va
lamennyi zenei paramétert. Brahmsnak nyilván azért sikerült e ponton olyan kivételes 
szövegi és zenei feszültséget megvalósítania, mert a versszak tartalma minden bizony
nyal érzelmileg is mélyen érintette. 
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Not, vor Au - gen steht der bitt - - re Tod; 

Fest- und Gedenksprüche, Op. 109. 

1889 nyarát Brahms Ischlben töltötte. Ezúttal nem foglakozhatott nyugodtan a zene
szerzéssel. Először azt a hírt kapta, hogy az osztrák császár érdemei elismeréséül Li 
pót-renddel tüntette k i . A baráti látogatások, táviratok és üdvözlő levelek, amelyekre 
legalább egy konvencionális köszönettel illett válaszolnia, igen sok idejét foglalták el. 
Május 25-én táviratban értesült arról, hogy a hamburgi városi tanács a város díszpol
gárává választotta. E megtiszteltetéstől meghatva ugyancsak táviratban köszönte meg 
dr. Petersennek, Hamburg polgármesterének a kitüntetést, egyben bejelentette, hogy 
szeptemberben, az Ipari-Kereskedelmi Kiállítás idején Hamburgba utazik. A hamburgi 
Cecília Egyesületnek pedig új, külön erre az alkalomra komponált művet ígért. Hans-
/ícfenak63 ezt írta: „Itt találsz engem, amíg csak el kell utaznom a hamburgi zenei fesz
tiválra! Kell, mivel díszpolgárságom és mindaz, ami ezzel kapcsolatos, túl kedves és túl 
csábító. Ugyanakkor félek is tőle, mivel látom, hogy a polgármesternek küldött távira
tomat nyomtatásban közölték! Rendkívül ostobán hangzik; »a legjobb, ami csak az 
emberek részéről erhetett« - pedig ha felötlik bennem egy dallam, ennek jobban örü
lök, mint bármiféle rendjelnek, és ha ez a dallam elvezet engem egy szimfóniához, az 
több örömöt nyújt nekem, mint minden díszpolgárság!" 

E megjegyzései ellenére valószínű, hogy az a megtiszteltetés, amelyben szülővárosa 
részesítette, a zeneszerző számára nem volt közömbös. Csak tizenketten dicsekedhet-



tek azzal, hogy Hamburg díszpolgárai, köztük Blücher, Moltke és Bismarck - olyan sze
mélyiségek, akikre Brahms nagy tisztelettel tekintett. A zeneszerző valószínűleg 
még nem tudta, hogy a városi tanács sokáig nem volt hajlandó hozzájárulni díszpolgári 
címéhez, és dr. Petersen nem kis diplomáciai érzékről tett tanúbizonyságot, amikor 
végül legyőzte az ellenkezést. Brahms bizonyára azt sem tudta, hogy az elismerésnek 
ezt a tanújelét Bülow kezdeményezte. A szeptemberi ünnepségek előtt valóban meg
született a Cecília Egyesületnek ígért Fest- und Gedenksprüche című mű (Op. 109.), 
nyolcszólamú a cappella vegyeskarra, valamint a Biblia egyes, kiválasztott szövegeire. 
Valószínűleg éppen ezen a művön dolgozott Brahms, amikor Kalbeck64 titokban kileste. 
„Soha nem felejtem el ezt az egyetlen alkalmat, amikor megadatott nekem, hogy ész
revétlenül kihallgassam őt, amint a zongoránál komponál. Egy reggel a kertben 
jártam. A ház ajtaja tárva-nyitva. Benéztem és észrevettem, hogy a zeneterem ajtaja is 
nyitva volt. Ugyanakkor olyan csodálatos zene hangzott fel, hogy lábam a földbe gyö
kerezett. Az első percben úgy látszott, szabad improvizálás, de hallva, hogy egyes ál
landóan ismétlődő futamok fokozatosan átalakulnak, megértettem: Brahms éppen 
most fejezi be és csiszolgatja annak a művének a részleteit, melynek fő vonásait kép
zeletében már felvázolta. Többször megismétlődött egy részlet, majd az egészet meg
szakítás nélkül végigjátszotta. A zongoraszóló azonban hirtelen különös duetté alakult 
át. Minél jobban gazdagodott a mű, annál erősebben lehetett hallani ezt a furcsa mor
gást, amely nyöszörgésre és fájdalmas panaszra emlékeztetett, és a mű kulminációs 
pontjánál valóságos üvöltésbe csapott át. 

Mintegy fél óra után a zene abbamaradt, és ugyanebben a pillanatban abbamaradt az 
üvöltés is, hallottam, hogy arrébb tolja a széket a zongorától, és benéztem a szobába. 
Brahms, mintha kissé zavarba jött volna, egy rajtakapott gyermek gesztusával törölte 
meg a szemét a keze fejével: szakállán könnycseppek, hangja remegett."65 

Szeptember elején Brahms megérkezett Hamburgba, 14-én került sor arra az ünnep
ségre, amelyen a zeneszerzőt díszpolgári címmel tüntették k i . A hamburgi kiállítás 
megnyitására Bülow három hangversenyt tervezett; közülük az elsőn - december 9-én 
- sor került a Fest- und Gedenksprüche ősbemutatójára Julius Spengel vezényletével. 

Drei Motetten, Op. 110. 

Az Op. 110-es három motetta a vallásos kóruszene műfajában írt utolsó Brahms-mű, 
amely a kínzó bűntudat hangjától az Isten magasztalásáig emelkedik, s amely a la-
mentáció és az affirmáció drámai feszültségét juttatja kifejezésre az első és a harmadik 
- vagyis a két szélső - duplakórusos formai egységben. A három mű közül az első, „Ich 
aber bin elend" (En, aki nyomorult és szenvedő vagyok), amelynek szövege a Bibliából 
származik (Zsolt 69,30; 2Móz 34,6b-7a), nyolcszólamú kettős kórusra íródott Hein
rich Schütz zsoltármegzenésítéseinek stílusában. A darab előkészítetlen szeptim- és 
nónadisszonanciái, a 8. ütem piano a-moll kvart-szext akkordjába forte belehasító disz 
szoprán indítása lélegzetelállítóan modern kompozíciós megoldások, amelyek a zsol
táríró és a zeneszerző egzisztenciális panaszát fogalmazzák meg. A mű második részé-



ben ez az expresszív szólamvezetés a zsoltárrecitálásra emlékeztető dogmatikus imád
ság hangjára vált, hasonló stíluskontrasztot alkotva ezzel, mint az Op. 74/1-es motet
ta esetében. 

Formai szempontból sokkal kevésbé kérdéses a ciklus közepén álló, ismeretlen szer
ző szövegére írt „Ach, arme Welt" (0 , szegény világ) kezdetű tétel, amely az első mo
tettával szemben antitetikus kontrasztot alkot. A harmadik, egyben utolsó mű, a 
„Wenn wir in höchsten Nöten sein" - amelynek talán legismertebb megzenésítése J. 
S. Bach Orgelbüchlein]ében szerepel - a motettikus és strófikus elv formai szintézisét 
hozza létre. 

Az „Ach, arme Welt" aligha nevezhető motettának, inkább a német lutheránus ha
gyomány szellemében újrafogalmazott gazdag, tipikusan brahmsi expresszív korái
harmonizálás szólal meg a rövid tételben, amelynek egészhangúskála-részletei és a 
váratlanul belépő rideg domináns szekundakkord a BWV 60-as O Ewigkeit, du Donner
wort Bach-kantáta zárókoráljának „Es ist genug, so nimm, Herr, meinen Geist" halál
tematikájával rokon. 
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J. S. B. 1.60. 



C o n moto 
Johannes Brahms, op.110,2 

Soprano 

1. Ach, ar - me Welt,du trü-gestmich, ja, das be-kenn ich ei - gent-lich, 

2. Du fal - sehe Welt, du bist nicht wahr, dein Schein ver-geht, das weiß ich zwar, 
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2. mit Weh und gro-ßem Lei-den, mit Weh und gro-ßem Leiden, und gro-ßem Lei - den. 
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Dein Ehr , dein Gut, du ar - meWelt, im Tod, in rech-ten Nö - ten fehlt, dein Schatzistei -tel 
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r l ^ r f f TT 
Dein Ehr , dein Gut, du ar - me (Welt, im Tod, in rech-ten Nö-ten fehlt, dein Schatzistei - tel 
esempre 

Dein Ehr , dein Gut, du ar - me Welt, im Tod, in rech-ten N ö - t e n fehlt, dein Schatz ist ei - tel 
f<f espress. 1 7 IQrit-

fal - schesGeld, desshilfmrr,Herr,zumFrie-den, desshilf mir, Herr, zum Frie 

fal - sches Geld.desshilf mir,Herr,zum Frie - den, desshilf mir.Herr, zum Frie 
• espress. , _ , ( i , . rit.~ 

den. 

den. 

falschesGeld,desshilfmir,Herr,zumFrieden,desshilfmir,Herr,dess hüfmir,Herr, zum Frie - den. 
espress. i - ^r--. — fit.-

fal-sches Geld, desshilf mir,Herr,zum Frieden,desshilf mir,Herr,dess hilf mir.Herr.zum Frie - den. 



„Abban a korban, amely a szólamok egymás közötti polifon játékát a harmóniai ér
zékelést meghatározó akkordkapcsolatoknak s a ritmika szervezésének finomságait az 
ütemsúlyok szabályozó rendjének rendelte alá, Brahms gazdag polifon technikával 
komponált, amelyben minden egyes kontrapunktikus szólamnak megnövekedett ön
állósága, saját élete volt. Ennek forrása a melodikus invenció és a bámulatos ritmus
fantázia, eredménye az abszolút polifon szabadság, amely őt az „első" modern zene
szerzővé tette." 6 6 

Johannes Brahms vallásos kórusműveiben az európai kultúrától búcsúzott, melyet 
annyira szeretett, melynek kulturális és zenei értékeit talán senki sem tanulmányozta 
buzgóbban és behatóbban, mint ő, s melynek hagyományait egyéni módon integrálta 
saját, klasszikusan tiszta művészetébe. E sokféle hatás, eltérő kompozíciós technikai 
eljárás, mint láttuk, az egyes művek esetében konkrétan is kimutatható. Azonban 
sokkal fontosabb, hogy Johannes Brahms művészete a bibliai megalapozottságú ke
resztyén európai kultúra szellemiségét őrzi: ezért időtálló és örök. 
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Jegyzetek 
1 Richter Pál: Nincs új a nap alatt? Adalékok Brahms a capella kórusművészetéhez. Muzsika, 1997/11. 31. o. 
2 „Das Kyrie, was ich D i r schicke, ist bloße Studie. Die andern Stücke gehören einer (nächste) Messe in C -

dur für fünf St immen an. Das Agnus De i folgt hinter dem F-dur Benedictus, was D u kennst. Vor dem 
Sanctus ist das A m e n des Credo in C-dur. [...] Modulierts in einer Messe nicht zu viel, wenn das Sanctus 
und O s a n n a aus A s , das Benedictus aus F, das Agnus von f-a und die ganze Messe aus C - d u r geht?" 



3 „Mein Liebling ist das wunderschöne Sanctus [...] Das Benedictus liebe ich seiner reinen Harmonie we
gen ganz besonders - mich stören die s tählernen Härten nicht, die etwas edel Feierl iches haben. Bei 
dem fünfstimmigen K a n o n [...] gefallt mir der mutig hoffende Geis t - ich glaube, Gott liebt uns, w e n n 
w i r so beten können. . ." Biba, Otto: Vorwort in Johannes Brahms Messe. W i e n , 1984. 

4 „Gestern hatte ich Singverein. Ich fühle m i c h bein Einstudieren , als ob ich es schon 25 Jahre getan 
hätte ." Litterscheid, Richard (Hrsg.): Johannes Brahms in seinen Schriften und Briefen. Berl in, 1943. 143. o. 

5 „Wie wenig praktische Kenntnisse habe ich? Die Chorübungen zeigen mir große Blößen, sie werden mir 
nicht unnütz sein." Moser, Andreas (Hrsg.) : Johannes Brahms im Briefwechsel mit Joseph Joachim. Ber l in , 
1908 . 

6 „Ich halte dies Werk für viel besser als meine früheren, und auch für viel praktischer und also leichter zu 
verbreiten." 

7 Burdon: a tartott hang 13. század óta ismert elnevezése. 
8 Sicil iano: a 17. század vége óta ismert régi olasz tánc, 6/8-os vagy 12/8-os ü temű, lassú tempójú , r i n 

gatózó mozgású hangszeres vagy vokális darab. 
9 Pásztorai: olyan, többnyire hangszeres kompozíc ió , amely a pásztors íp és a duda hangját, hangulatát 

utánozza. Jel legzetességei közé tartozik a tercelő dallam, a burdon basszus és a sicil iano r i tmika. 
1 0 Kromat ika: a diatonikus lépés „elszínezése" félhangnyi módos í tássa l felfelé vagy lefelé. 
1 1 Vál tódomináns: a domináns dominánsa, vagyis a domináns hangnem V. fokán épült h á r m a s - vagy né

gyeshangzat. 
1 2 Domináns: a tonális dúr-moll rendszerben a hangnem V. foka, az összhangzattanban az erre épített 

hármashangzat . 
1 3 Kürtkvint: fúvós hangszereken, de különösen kürtökön könnyen já t szható és jól hangzó, úgynevezett 

fedett kvintmenetek. 
1 4 Szekvencia: valamely mot ívum többszöri i smétlése m á s - m á s hangfokokon. 
1 5 Mediáns: középső hang. A tonika és a domináns között lévő középső hang, tehát valamely hangsor I I I . 

foka. 
1 6 Szubdomináns: valamely hangsor IV. fokának, illetve a reá épített hármashangzatnak a neve. 
1 7 Szűkmenet: a fúga befejezésénél a t é m a vagy t émák torlódása. 
1 8 Imitáció: utánzás. Olyan többszólamú zenei szerkesztésmód, amelyben valamely szólam valamely másik 

szólam dal lamát időbeli eltolódással, legtöbbször más hangról e l indulva utánozza. 
1 9 Orgonapont: hosszan kitartott hang a basszus szólamban. 
2 0 Repríz: egy tétel többé-kevésbé változatlan visszatérése egy m ű keretén belül. 
2 1 Paralell vagy párhuzamos hangnemek: az azonos előjegyzésű dúr, illetve mol l hangnempárok; például 

az a-moll a C-dúr párhuzamos mollja (moll paralellje), a C-dúr az a-moll párhuzamos dúrja (dúr pa-
ralellje). A funkciós zenében a párhuzamos hangnemek kölcsönösen helyettesíthetik egymást . 

2 2 Kadencia: zárlat, záradék. A zene értelmi tagozódásának legfőbb eszköze. 
2 3 Diatónia: olyan hétfokú hangrendszer, amely az oktávot öt egész- és két félhangra osztja. 
2 4 Diminúció: témaszűkítés . Valamely t é m a vagy zenei részlet r i tmusértékeinek kicsinyítése oly m ó d o n , 

hogy az eredeti r i tmikai viszonyok megmaradnak. 
2 5 Keresztállás: törzshang és alterált hang egymás után való megszóla lása oly módon , hogy ez nem egy 

szólamban, kromatikus lépésként történik, hanem két különböző szólamban szólal meg egymás után a 
két hang. 

2 6 Uniszónó: egyszólamúan, egy hangon, egybehangzóan. 
2 7 Kvart-szext akkord: valamely hármashangzat második megfordítása: az alaphang kvintje kerül a legalsó 

szó lamba. 
2 8 Mol l szubdomináns: szűkebb érte lemben csak a mollbeli IV. fok neve. 
2 9 Szextakkord: hármashangzat-megfordí tás . A legmélyebb hang az akkord terce. 
3 0 Mol l domináns: dúr hangnemben előforduló alteráció, az egynevű (azonos alapú) mollból kölcsönzött 

V. fok. 
3 1 K a m p Salamon: Johannes Brahms és Johann Sebastian Bach. Credo, 2 0 0 5 / 1 - 2 . 127-135 . o. 
3 2 „Ich habe keine C h o r a l - oder Völksmelodie benutzt." 
3 3 J ó n hangsor: megegyezik a mai dúr hangsorral. 



• 

3 4 Enharmónia: két olyan, megközelítőleg azonos magasságú hangot nevezünk enharmonikusnak, amelyek 
két különböző szomszédos törzshangból származtatot tak (például cisz - desz) . 

3 5 Moduláció: á tmene t valamely hangnemből egy másik hangnembe. 
3 6 Egészhangú skála: egy oktávon belül hat olyan hangból álló sor, amelynek mindegyike egymástól nagy 

szekund távolságra van. 
3 7 Zuccalmaglio, Anton W i l h e l m (1803-1869) : német népdalgyűjtő. A z ő gyűjteményéből vette át Brahms 

- ó n é m e t Minnesangnak vélve - a „Verstohlen geht der Mond auf" népdalimitációt , s tette az Op . 1. 
zongoraszonáta andantéjának témájává. 

3 8 Uhland, Johann Ludwig (1787-1862) : német költő, tudós és polit ikus. O adta ki az első tudományosan 
megalapozott n é m e t népdalgyűjteményt Alte hoch- und niederdeutsche Volkslieder mit Abhandlungen und 
Anmerkungen c ímmel . Költeményeit Brahms mellett többek között Lisz t , Mendelssohn, Pfitzner, Reger, 
Schubert, Schumann és R. Strauss is megzenés í tet te . 

3 9 „.. .Gedichte sind alte schöne Volkslieder und die Musik etwa in der Weise der alten deutschen Kirchen-
und Volkslieder." 

4 0 Tonalitás: szűkebb értelemben a tonalitás fogalma a hangok és akkordok egyetlen vonatkozási központja, 
a tonika köré csoportosul, amely tonika „vonzási pontként" hat. A központos í tásnak ezt a jelenségét 
Hindemith a gravitációhoz hasonlítja. 

4 1 Modális vagy egyházi hangnemek: a középkor a görög minta alapján nyolc (később 12) oktávkivágatot 
különböztet meg, amelyeket mint úgynevezett egyházi hangnemeket (modusok) a görög hangnemekről 
neveztek el. A dór hangnemet d-ről kezdték, a fríget e-ről, a lídet f-ről, a mixol ídet g-ről, az eolt a-ról, 
a lokriszit h-ról és a jónt c-ről . 

4 2 Nápolyi akkord: a leszállított I I . fokra épülő dúr hármas (például desz - f - asz ) . 
4 3 Cantus firmus: az a fődallam, amelyet a többi szólam alárendelt szerepben vesz körül, és amelyhez az 

el lenpontozó szólamokat szerkesztik. 
4 4 Tenorlied: a dalszerkesztés (Liedsatz) sajátosan német típusa, amelyben a tenor cantus firmusként elhe

lyezett dal kontrapunktikusan imitáló, hang hang ellenében szerkesztett feldolgozást kap. 
4 5 Kvintpárhuzam: akkor keletkezik, ha két szólam kvint távolságból ki indulva és párhuzamosan haladva 

újból kvint távolságra jut. A z összhangzattan szabályai szerint ez tiltott menet. 
4 6 Megfordítás: a kontrapunktikus szerkesztés fontos eszköze. A megfordításban minden lépés, illetve ugrás 

a témával ellenkező irányban történik (például felfelé való tercugrásnak a fordításban lefelé való tercug
rás felel meg). 

4 7 Augmentác ió: nagyobbítás, valamely zenei részlet r i tmusértékeinek többszörösére való növelése. 
4 8 Hoquetus („csuklás"): a 12-13. század többszólamú énekes stílusának egyik jellegzetessége. Abban állt, 

hogy a dallamot rövidke szünetekkel, csuklásszerűen aprózták. 
4 9 Fauxbourdon: a többszólamú stílus kezdeti formája, rendszerint háromszó lamú; a dallamot a legalsó 

szólam (tenor) intonálja, a legfelső szólam a felső szexttel, a középső szólam a felső terccel kíséri a dal
lamot. 

5 0 Ambitus: hangterjedelem. 
5 1 „Der Kanon gefallt D i r wohl nicht sonderlich? Die Zwischenspie le s ind wohl schauerlich? Paßt das 

»Amen« (ich meine das Wort überhaupt )? Mir wi l l der Satz am besten fallen." Moser, Andreas (Hrsg.): 
Johannes Brahms im Briefwechsel mit Joseph Joachim. 5. Berl in, 1908. 139. o. 

5 2 Winterfeld, C a r l ( 1784-1852) : német zenetörténész , jogász. F ő b b művei: Dr. M. Luthers dt. Geistliche 
Lieder; Der evangelische Kirchengesang und sein Verhältnis zur Kunst des Tonsatzes. 

5 3 Transzponálás: valamely zenemű más hangnembe való áttétele , át írása. 
5 4 Alteráció: egy hang módosítójelekkel jelzett felemelése vagy leszállítása egy vagy két félhanggal. 
5 5 Tritónus: h á r o m egészhang távolságú hangköz. 
5 6 Akcidencia: esetleges, á tmenet i . 
5 7 Komplementer ritmusok: egy vagy több szólam r i tmusa egymást oly módon egészíti ki , hogy amikor az 

egyik szólamban éppen szünet van, akkor a másikban szólal meg hasonló ritmusképlet . 
5 8 Félzárlat: egy zenei mondatnak a dominánson való befejezése. 



5 9 „Am Anfang die Anklage und am E n d e der positive Ausgang: die E inordnung in den W i l l e n Gottes, die 
Anerkennung des irdischen Leides und die furchtlose Ansicht des Todes." Köser, Werner: Johannes Brahms 
in seinem geistlichen Chorwerken a capella. Dissertat ion. Hamburg , 1950. 26. o. 

6 0 Richter Pál: Nincs új a nap alatt? Adalékok Brahms a capella kórusművészetéhez. Muzsika, 1997/11. 36. o. 
6 1 K a r l Michael K o m m a : Johannes Brahms Geist l iche C h o r m u s i c 1982, Reutl ingen E i n führung, 10. p. 
6 2 Mel izma: egy szövegszótagra énekelt több hang. 
6 3 Hannsl ick, E d u a r d (1825-1904) : osztrák zenekrit ikus és zenetörténész . 
6 4 Kalbeck, Max (1850-1921) : német zeneíró. F ő m ű v e nagyszabású Johannes Brahms-é le trajza négy kö

tetben. 
6 5 In Erhardt Ludwik: Brahms. Budapest, 1978. 309. o. 
6 6 Kroó György: Johannes Brahms (1833-1897) . In: Muzsika 1997. 12. 18. p. 


