
Zene

Bach: h-moll mise

1733 júliusában Il. Frigyes Ágost szász választó
fejedelem, III. Ágost néven Lengyelország kirá
lya, levelet kapott "legalázatosabb, engedelmes
alattvalójától",)ohann Sebastian Bachtól. A levél
mellett kotta is volt, a feladó szerint: "a zene
terén elért ügyességének jelentéktelen példája".
A h-rnoll mise első nagyobb egységét, a Kyriét és
a Gloriát vehette kezébe az uralkodó.

Bach több mint egy évtized elteltével úgy
döntött, hogy kiegészíti a Missát. Előkereste az
1724-ben komponált Sanctust, és részint új,
részint általa már megírt darabokbóllétrehozta a
Credót és az Agnus Deit. Ma sem világos, hogy az
egyébként oly gyakorlatias zeneszerző miért
határozott így. Az elkészült rnű ugyanis liturgi
kus célokra nem volt fölhasználható. részint a
szövege, részint pedig az abban az időben ko
losszálisnak számitó méreteí miatt. Bach tisz
tában volt vele. hogy ezt a rnűvét teljességében
soha életében nem fogja hallani. A kép nagyon
modern. a művész íróasztalfiókjának dolgozik.
Annyira modern, hogy alighanem hamis. Mint
ahogy hamisnak látszik az az elképzelés is, hogy
az öregedő mcster zenéjét, és egyben az európai
harokk egyházzenéjét kivánta volna összegezni.
A zeneszerző leteszi a lúdtollat, elgondolkodik,
megállapítja, hogy közel s távol, rnúlt ban, jelen
ben és jövőben ö a legnagyobb a komponálás
terén, nosza, teremtsünk zenét a mi képünkre,
múltban és jövőben a legnagyobbat. Képzeljük
csak cl! Dc az elképzelt lény egyedül él egy kis
szobában, nincs sasorra, sc rizsporos parókája,
széles, plebejusi arcvonásai fölött zilált a haja,
piszkos a ruhája. és füleiben sárga folyadékba
mártott vatta van. A neve: Ludwig van Beetho
ven.

Bachot kevéssé foglalkoztatta a zeneszerzöí
nagyság. Talán csak annyira volt ez számára élő

probléma, mint nekünk az, hogy ki a legnagyobb
trafikos. A szerzö azért ír zenét, mcrt ez a
foglalkozása, ehhez ért. Ki jobban, ki rosszabbul.
Ö például jobban. Kétségkívül azonban gondol
kodása az idők során egyre absztraktabbá vált. A
h-moll mise kéziratában például elmulasztja föl
tüntetni, milyen hangszer kisérje a Benedictus
áriát. Mintha öregségére jobban foglalkoztatták

volna a zenei problémák, és azok megoldásai,
mint a gyakorlati kérdések.

A h-moll mise azonban hallgatva éppoly egye
dülállóan nagyszerű, mint leírva. Az Erkel
Színházban az egyik legkitűnőbb régihangszeres
együttes bizonyította ezt, Frans Brüggen vezény
letével, a Holland Kamarakórussal, és négy éne
kes szólistával. Az Álarcosbál kulisszái előtt

négyszeres koncentrikus félkört alakítottak az
előadók, középpontban a kissé hajlott hátú,
fehér hajú dirigenssel. Brüggen furulya
művészként vált először világhírűvé, csak az
utóbbi időbenfordult figyelme erőteljesebbena
vezénylés felé. Nem is a megszokott módon
karmesterkedik; pálcát nem használt, karjai
általában a vállától kifelé áramló hullámmozgás
ban voltak, különleges szépségü, nagy, ideges
kezeiben összpontosult a kifejezőerő. A szoprán
jennífer Smith hangszíne talán az ideálisnál kissé
sötétebb volt, a tenorista Nico van der Meel
szépcn, könnyedén énekelt, de teljesítményét
lerontotta, hogy a Domine Deus-kettősben

súlyos szövegbeli hibát vétett. Harry van der
Kampra várt a legnehezebb feladat: egy basszus
és egy magasbasszus áriát kellett énekelnie, amit
ugyan sikerrel oldott meg, de a magasabbik
ariában kevésbé meggyözöen. Michael Chance, a
férfialtista kiemelkedett még ebből a kitűnő

szólistakvartettből is. Hangja tökéletesen egyen
letes, és meglepően erős, éneklési kultúrája
bámulatos volt. A Holland Kamarakórus szólal
tatta meg a kartételeket. amelyek a rnü tartóosz
lopait képezik. Számomra ők jelentették a legna
gyobb élményt; tiszták és egyszerűek voltak,
pontosak és hibátlanok. Hadd emeljek ki csak
egy pillanatot produkciójukból: a "Gloria ... "
után "et in terra pax ... ": - és a földön békesség
a jóakaratú embereknek. A szólarnok ereszkedni
kezdtek, mintha a nagy égi ünnepség porszemei
szálldogáltak volna ringva-ringatva lefelé, hogy
azután földet érve téglává álljanak össze, és úgy
rakódianak egymásra.

A h-moll mise csodálatos katedrálisa újra
fölépült akkor este.
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