
I. Előzmények 
A Schütz művészetével foglalkozó szakirodalom magyar nyelvű kínálata 
meglehetősen csekély, Várnai Péter rövid monográfiájára és lexikon-szócikkekre 
korlátozódik. A téma iránt komolyabban érdeklődők leginkább német és angol 
nyelven olvashatnak. Nem játsszuk, nem énekeljük, így nem ismerjük Schütz 
muzsikáját. A zeneszerző életműve a zenetörténet egy különleges időszakában, a 
korabarokkban születik és annak sarokpontjaként értelmezhető. Elsősorban a 
német zene, de az európai műzene életében is alapvető és megkerülhetetlen Schütz 
művészete. Témaválasztásunkat ezek mellett mégis muzsikájának lelkisége 
indokolja. A zeneszerző a 17. század lelki-szellemi éhségét prédikátorként, 
zenéjének prófétai erejével csillapította. Kompozíciói ma is ezt a szolgálatot 
végzik.  
II. Kutatási módszerek 
Schütz művei közül motettái kerültek figyelmünk előterébe. Vizsgálódásunk 
tárgyát a zeneszerző egy kötete, az 1648-ból származó Geistliche Chormusik 
képezte. Kutatásunkat az analízis módszerével végeztük. Célunk az volt, hogy a 
motettákban kimutassuk azokat a zenei kifejezési eszközöket, melyek a szöveg 
jelentését tolmácsolják. Továbbá kísérletet tettünk arra, hogy Schütz 
kompozícióiban feltárjuk a korabeli zenetudomány által definiált és a gyakorlatban 
általánosan használt zenei eszközök egyéni alkalmazását. Kutatásunk módszerének 
kialakításában Georg Toussaint és Walter Simon Huber munkáiból merítettünk 
segítséget. 
III. A disszertáció felépítése 
Schütz motettáinak elemzését szükségesnek láttuk a kor ideológiai, történelmi-
politikai hátterének rövid áttekintésével előkészíteni (I. fejezet). A zeneszerző a 
zenetörténet egy forrongó időszakában alkotott, melynek intenzív útkeresésben 
döntő szerepet vállalt. Életútjának szellemi történései alapvetően meghatározták 
tevékenységét. Erőt és feladatot merített a reformáció forradalmi lendületéből, 
szellemi tőkét a humanizmus gondolataiból. E kettő találkozási pontjának közös 
célkitűzése – a szöveg központi helyre állítása – művészetének fő ismérve lett.  
Igehirdetői szerepvállalását az egyházban jelentkező lelki szükségletek is 
sürgették. Feladatainak végzését a 30 éves háború (1618-1648) borzalmai tették 
különösen nehézzé.  
Az életmű hátterében álló körülmények leírása után a korabeli zenetudomány 
álláspontját mutattuk be (II. fejezet). Az affektus-elmélet újjáéledésének 
eredményeként a retorika tudománya is újra virágzásnak indult és egyes alakzatai a 
zene területén is megjelentek. Az 1600-as években a zenei-retorikai figurák egész 
szótárával rendelkeztek a zeneszerzők. A zenei-retorikai figurák jelentőségéről 20. 
századi zenetudomány eltérő véleményeket formál. Ezek rövid említése is szerepel 
dolgozatunkban.  
A következő fejezetek (III-IV) a Geistliche Chormusik keletkézének körülményeit 
ismertetik. A drezdai választófejedelmi udvar Schütz hosszan tartó szolgálatának 
helye. Az uralkodó kezdeti művészetpártolása, majd a háború következtében 
megromló körülmények befolyásolták Schütz alkotásait. Az általunk vizsgált 
motettagyűjtemény a pusztítás végét jelentő békekötés évében született meg. 

Schütz szolgálati körülményeinek leírása után röviden ismertettük a kötet 
felépítését, szövegválasztásának koncepcióját, a motetták ünnepkörökkel való 
kapcsolatát, valamint a gyűjtemény ajánlását. 
Schütz a Geistliche Chormusik előszavában meghatározta a kötet megírásának 
célját és a motetták rendeltetését. Pályatársait, akik az Itáliából érkező basso 
continuo feletti concertato stílust részesítették előnyben, a kontrapunktika 
művészetének megbecsülésére bíztatta. Kompozíciói az ellenpont 
szabályszerűségeit mutatják be. Dolgozatunk itt Caccini álláspontjára utal, aki 
szerint az ellenpont nem alkalmas a szöveg érzelmekkel teli kifejezésére. Caccini 
állítását maga Schütz cáfolja motettáinak magas fokú, intenzív 
szövegmegjelenítésével. Dolgozatunk célja ennek bizonyítása. Ugyanebben a 
fejezetben (V.) röviden kitérünk Christoph Bernhard Tractatus compositionis 
augmentatus című elméleti munkájára, mely – egyes kutatók szerint – Schütz 
zeneszerzéstanának leírását adja. 
Disszertációnk fő részét Schütz motettáinak elemző bemutatása képezi, melyet két 
szempontrendszer alapján végeztünk. Az elemzés mindkét koncepciója Schütz 
hitbeli érintettségéből és magas szintű teológiai műveltségéből indult ki. A 
dolgozat VI. 1. fejezetében megpróbáltuk bizonyítani, hogy Schütz 
szövegértelmezése nem filológiai, hanem hermeneutikai alapokon nyugszik, azaz a 
szavak szószerinti jelentésén túl a teológiai többlettartalom feltárását célozza. 
Ebben fontos szerepet játszanak egyes retorikai alakzatok, melyeket Schütz 
gyakran és alkotói egyéniségére jellemző módon használ. Elemzésünk során a 
motetták alapszövegét zárt egységként kezelve, azok összefüggéseiből indultunk 
ki, így a kontextus függvényében emelhettük ki a Schütz által hangsúlyozott 
üzeneteket. A retorikai figurák használatának értelmezését az alakzatok rövid 
definíciójával segítettük.  
Elemzésünk második módszere Schütz dallamalkotását vetette vizsgálat alá. 
Alapelgondolásunk, miszerint a zeneszerző szövegkifejezési szándéka 
muzsikájának minden alkotóelemét átjárja, a melodika területén különösen jól 
kimutatható. Az elemzés koncepciójának alapelemeit W. S. Huber kutatásai 
tartalmazzák, melynek eredményeivel néhány ponton vitatkoztunk. Statisztikai 
adatokkal alátámasztott megállapításait – miszerint a motívumok hatféle 
alapiránya bizonyos jelentéscsoportokkal következetesen kapcsolódnak össze – 
helyenként általánosítónak, ezért szűkösnek éreztük. Kutatási módszere mégis 
figyelemre méltó szempontokat tartalmaz.  
IV. Megállapítások 
A disszertáció egyik alapvető kérdésfeltevése, hogy a Geistliche Chormusik 
motettáiban megvalósuló kompozíciós rend, a kontrapunktika szabályainak 
fegyelmező ereje negatívan befolyásolja-e a kifejezés mértékét, gátolja-e a szöveg 
megjelenítését. A szigorú ellenpont és a szövegben rejlő érzelmi és értelmi 
tartalmak ábrázolása közti ellentmondás Schütz korának egyik sarkalatos kérdése. 
V. 1. fejezetünkben a problémát Caccini Le Nuove musiche (1602) című 
gyűjteményének bevezető szövegéből és Schütz kötetének előszavából vett 
idézetek szembeállításával illusztráltuk. Schütz motettáinak elemzése során 
meggyőződhettünk arról, hogy a mesterségbeli tudás meggyőző jelenléte és a 
szavak mögött rejtőző mély tartalmak emelkedett kifejezése együtt jellemzik



vokális kompozícióit. Adott esetekben a kontrapunktikus szerkesztés önmagában 
válik egy jelentésháttér kifejezőjévé. (A leben wir dem Herren [az Úrnak élünk] 
szövegrész kettős ellenponttal való megkomponálása érzékletes képét adja az élet 
árnyoldalainak és halál utáni jutalmának.)  
Az előszóban említett kontrapunktikus szabályok és a kifejezésben használt zenei-
retorikai eszközök között is párhuzamokat fedezhetünk fel. Mindkét „tudomány” 
eszköztárában jelen vannak az imitáció különböző fajtái. Schütz a hangzáskép 
kialakítását, és ezen belül a kétkórusos technikát modulatio vocumnak nevezi, a 
zenei-retorika anaploke néven említi. 
Fontosnak tartjuk kiemelni, hogy Schütz számára nem a két stílus (kontrapunktika 
és szólisztikus modor) közti éles, minőségbeli különbségtétel fontos. Sokkal 
nagyobb hangsúlyt helyez a stílustisztaságra. Előszavában mind az egyik, mind a 
másik modorban komponáló kiemelkedő pályatársait klasszikusnak és követésre 
méltónak mondja. A különböző sítlusok szétválasztásának elvét a kontrapunktikus 
szabályok felsorolásában is megemlíti (differentia Styli in arte Musica diversi)  
Célunk – a disszertáció címében megjelenő fogalmak közül – a kifejezés 
eszközeinek megragadása volt. A motetták vizsgálata során arra is kerestük a 
választ, hogy melyek Schütz zenéjének legjellemzőbb szövegmegjelenítő eszközei. 
Elemzésünk – a közel másfélszáz zenei-retorikai figura közül – tíz, Schütz által 
gyakran használt alakzatra koncentrált (noema, mimesis, anaploke, auxesis, 
anabasis, kathabasis, climax, hypotyposis, pathopoeia, antitheton). Ezek közül az 
antitheton jelenségét kell kiemelnünk, mely Schütz kórusművészetének 
karakterisztikus kontraszthatásait eredményezi. A zenei-retorikai figurák Schütz 
kompozícióiban egyaránt szolgálják a mű felékesítését és a legmélyebb teológiai-
hermeneutikai tartalmak képszerű, közérthető és egyúttal lélekkel teljes 
kifejezését. 
A motetták elemzése során gondolati súlypontok rajzolódtak ki előttünk. Az 
idősődő és a szenvedést közelről ismerő Schütz három tématerületre a többinél 
nagyobb hangsúlyt helyez. A lelkiismeretesen végzett munka, a szolgálat, a 
szorgalom képei minden alkalommal erőteljes kiemelést kapnak (3, 8, 13). Az 
ígéretekben, próféciákban való feltétel nélküli bizakodás (1, 2, 3, 10, 14, 20, 27) és 
az örök honba való elköltözés utáni vágyakozás (6, 11, 19, 20, 22, 23, 25) 
egymással szorosan összefüggő érzései fűtik át a kötetet. Mégis, ez utóbbi 
békességét és bizonyosságát érezzük Schütz bizonyságtétele legbelső és 
legfontosabb gondolatának. 
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