
67GRAMOFON2017. ősz

2015 tavaszán, Johann sebastian Bach születé-
sének 330. évfordulója alkalmából a kiadvány 
szerzőpárosa interaktív előadást tartott a zene-
akadémián Bach korszakos remekéről, a d-moll 
partita zárótételéről, a Ciacconáról. A sólyom 
László támogatásával megjelent (CD-mellékletet 
is tartalmazó) könyv nagyobb nyilvánosságot ad 
az ott elhangzottaknak. A már a címoldalon ol-
vasható alcím egyértelműsíti nemcsak a vizsgá-
lódás tárgyát, hanem azt a szemléletmódot is, 
amely egyszersmind kalauz Dukay Barnabás ze-
neszerzői világához: Az idő és a jellem tisztu-
lása, a szeretet kiteljesedése, együttműködés az 
égi akarattal Johann sebastian Bach hegedű-
Ciaccona-jában. Fontos szempontot tudatosít az 
olvasóban az előszó: „Írásunk annak ellenére, 
hogy esetenként tudós módon közelít tárgyá-
hoz, nem zenetudományi értekezés. Elsősorban 
művészi alkotás, ami egy zeneszerző és egy he-
gedűművész közös elméleti és gyakorlati vizsgá-
lódásának eredménye.” Ugyanez a kettősség, az 
elméleti szakember és az előadóművész komple-
menter duója jelentkezik abban is, hogy a kötet 
lektora Dolinszky Miklós és Ránki Fülöp. Megha-
tó olvasni a kötet hátoldalán a fiatal zongoramű-
vész lelkes ajánlását – érdemes ezzel kezdeni a 
bennefoglaltakkal való ismerkedést.
Érdemes előre tudni, hogy Dukay zeneszerző-
ként közel érzi magához Leoninus alkotói atti-

tűdjét és maradéktalan elismeréssel adózik 
Ockeghem művészetének. Kifejezésmódján túl 
világlátásában is ahhoz az egykori szemlélet-
módhoz kíván tartozni, amelyben a zene a 
„septem artes liberales” része volt, az egyes 
kompozíciók pedig korántsem a szerzői önkifeje-
zésnek adtak teret. E végiggondolt életszemlélet 
birtokában Dukay előadóként (kötetünk eseté-
ben: szerzőként) sem vállal didaktikus közlésmó-
dokat, meggyőződéséből fakadóan gyakran ki-
nyilvánításnak hatnak megállapításai. A „más-
honnan” közeledő zenész-olvasó nemegyszer 
berzenkedhet (pusztán az akusztikus kontrollra 
hivatkozva is) – például a hangközök szimbolikus 
értelmezésénél, ahol a jelentéstartományok jel-
képi tartalmának meghatározásakor nem tesz 
különbséget egyazon hangköz kis és nagy alakja 
között. A lassú-figyelmes, végiggondoltan olva-
sás alapfeltétel, hogy ráhangolódhassunk a szer-
zők gondolatmenetére. 
A Bevezetés alap-információkat ad a nem-muzsi-
kus olvasóknak – mert a könyv aligha csupán 
szakmai érdeklődőknek készült. Bár a későbbiek 
során kiderül: bármilyen sokrétűen illusztrált is 
a mind részletesebb elemzés, érdemes kottával 
– lehetőleg urtext-kiadvánnyal – együtt követni 
a leírtakat. Az elemzések nagyrésze a formára, a 
kisebb-nagyobb zenei egységek időbeli tagoló-
dására koncentráló struktúra-analízis. Megkü-

lönböztetett figyelem jut az aranymetszés-
aránynak, amely különböző léptékekben egy-
aránt kimutatható. Itt kell megjegyezni: csakúgy, 
mint a számszimbolika és más misztikus össze-
függések esetében, nem kerül boncolgatásra, 
hogy milyen mértékű lehet ezek alkalmazásának 
a tudatossága Bach művészetében. semmiféle 
részletező elemzéssel nem feltárható az a lé-
nyeg, amitől Bach zenéjét páratlan jelentőségű-
nek értékeli az utókor. A papírforma szerint cso-
dálatosan kielemezhető művek korántsem min-
dig vizsgáznak remekműként a gyakorlatban; 
függetlenül attól, hogy szerzőjük milyen szán-
dékkal-meggondolással komponálta őket. A zse-
nialitás (tekinthetjük Isten adományának) mér-
hetetlen! Az imponáló „minden hanggal 
elszámolni-tudás” késztesse a gyakorló és elmé-
leti muzsikusokat egyaránt arra, hogy ne eléged-
jenek meg a hangok lejátszásával, a kottakép 
hangzó életre keltésével, hanem keressék a han-
gokba kódolt mélyebb-rejtettebb szerzői üzene-
teket. Érdemes ezt tenni olyan esetekben is, ami-
kor nem történetileg remekművé avatott kompo-
zícióról van szó.
A Partita hangfelvétele Ábrahám Márta előadá-
sában remek nyersanyag ahhoz, hogy a nem 
hangszeres kottaolvasók is ráérezzenek arra, 
hogy érdemes és lehet „többdimenziósan” ol-
vasni a hangjegy-folyamokat. A hegedűsök szá-
mára pedig késztetés arra, hogy ki-ki próbálja 
meg azt kifejezésre juttatni játékával, hogy szá-
mára mit jelent (mit mond) a zeneszerzői üze-
net. Vagyis hogy azt adja tovább, amit megértett 
a műből. Fittler Katalin
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