
Vallomások Bachról

I STENI AJÁNOeK

Hasznosak és fontosak az évfordulók. Ráirányít ják figyelmünket a kultúrtörténet
egy-egy nagy alakjára, alkalmat adnak arra, hogy megint felfedezzük őket, fog-
lalkozzunk műveikkel. .

Bachnak nincs szüksége az ilyen centenáriumra. A Máté-passió 1829. évi fel
támasztása egyben a nagy német mester feltámadását is jelentette, s olyan diadal
utat indított el, amelyről elmondhatjuk, hogy a feledésnek, a halálnak nincs
hatalma felette. Azóta szüntelenül árad ez a csodálatos zene, függetlenül attól,
hogy Bach-év van-e vagy sem.

A zene, mint minden más művészet is, nem önmagában, önmagának él, a be
fogadó, a hallgató ugyanolyan fontos, ha nem is az alkotás folyamatában, mint az
alkotó vagy előadóművész. A zene a megszólalás pillanatában válik zenévé. Igy
újra és újra szembesülünk azzal a csodával. isteni ajándékkal, aminek a birtoká
ban évszázadokkal később is gazdagon megajándékozottak lehetünk.

A csodának is vannak racionális tényezői. Bach esetében is. hosszan sorolhatjuk
ezeket a külső körülményeket. Induljunk ki a zene fejlődésének 17. század végi
helyzetéböI. Az európai zene ekkorra már jó néhány csúcsot bejárt. A gregorián
több mint egy évezrede virágzik, kitörölhetetlen nyomokat hagyva minden 'Zene
szerző alkotasán. akár a dallamvezetésben, akár a tökéletes formálásban. Bár a
többszólamúság térhódításával a további fejlődés más irányba fordult, a grego
rián gránittömbjei megmaradtak, és a 20. század zenéjére is hatnak.

A következő nagy csúcspontot Palestrina művészete jelenti. A vokális poli
fónia fejlődése olyan tökéletességre jutott, hogy ezt felülmúlni reménytelen vál
lalkozás volt a következő korok muzsikusai számára. Megint az· ú j út, a más
irány jelentette a megoldást. A hangszerek fejlődése kinálta az új lehetőséget.

Az orgona kilép addigi szolgai szerepeből és a hangszerekkirálynőjévé válik.
Eldönthetetlen kérdés, hogy a hangszer fejlödése inspirálta-e a muzsíkusokat,
vagy az egyre igényesebb zen.e serkentette az orgonaépítőket a hangszer tökéle
tesitésére. A két tényező nyilván egymást segítette. Bach fellépésekor az orgona
soha azelőtt, és mondhatjuk, azóta sem tapasztalt tökéletességgel, hangszépséggel
várta megszólaltatóját.

Az orgonazene kompozíciós technikája viszonylag gyorsan, mintegy too év
alatt érte el a bachi csúcsot. Frescobaldi, Seheidt, Sweelinck, Praetorius, PacheI
bel, Buxtehude ._- hogy csak a legnagyobbakat említsük - művei készítették
elő az utat. A többi hangszer is ebben az időben tökéletesedett, így kialak'ulhattak
1,\ zenekarok.
Döntő szerepet játszott az egész korszak zenéj ében a korál, a protestáns egy

házi népének. A reformációnak ez a nagy ajándéka és élménye, a gyülekezeti
ének intenzíven bekapcsolta a gyülekezet tagjait az istentiszteleti liturgiába. A
mindenki által ismert, szeretett és énekelt koráldallamok feldolgozása (egy
orgonamű, egy nagyobb szabású kantáta va~y oratórium keretei között) kapasz
kodót jelentett a hallgatónak a mű megértéséhez, hiszen a dallam az ő kincse
volt, a szöveget könyv nélkül tudta, igy teljes figyeimét a zenei mondanivaló
megértésére Iordíthatta: A zeneszerzőt is ínspírálta az adott, ismert dallam fel
dolgozásában.az a célkitűzés, hogy a zene eszközeivel minél többet kifejezhet.
azt is, amít a szöveg nem képes elmondani. .
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Zeneszerző és közönség kapcsolatának ideális helye volt a 18. század temploma,
ahol vasárnapról vasárnapra találkozhattak egymással. A hallgató megismer
hette, Ínegszerethette orgonista zeneszerzőjénekstílusát, dallamfordtilata'it, isme
rősként üdvözölhette újonnan bemutatott műveit is, egy városban élt vele, min
dennapi életét, gondjait is szemmel tarthatta. Ez az emberi kapcsolat bizonyára
visszahatott a muzsikusra is. Az evangélikus istentiszteletek perikópa-rendszere
lehetővé tette a legszorosabb együttmunkálkodást a lelkész és a kántor között is.
A templom karnagya hónapokkal, sőt évekkel előre tudhatta, miről szól majd a '
prédikáció, vasárnapról vasárnapra készülhetett a legjobban odaillő zenével, a
prédikáció alapigéjének megzénésítésével; és amit a prédikáció szóban elmori
dott, azonnal felcsendült a zene nyelvén is. Igy vált az orgona a legideálisabb
módon második szószékké.

A kiterjedt Bach család muzsikus tagjai Németország fejedelemségeiben a
legkülönbözőbb zenei posztokon működtek. Ez az évszázados zenei tapasztalat
Johann Sebastianban összegződött, és az ő génjeiben az elődök tehetsége hat
ványozódott.

Annak a kornak a muzsikusa a jelenben élt, nemigen érdekelte se a közeli
jövő, se a múlt, de a kortársak zenéje sém kötötte le érdeklődését. Bach ebben i~

kivétel. Mohó érdeklődéssel fordult a múlt és jelen minden értéke felé. Bizo
nyítja ezt számos átirat, idegen témák feldolgozása, de mindezen túl zenéjének
mindent magába foglaló monumentális épülete. Benne van a gregorián végtelen
áradása, Palestrina muzsikájának - minden bonyolultsága mellett is - természe
tes rendje, a korál áhítata és a közösség hitélményét kifejező ereje, Schütz zenei
freskóinak drámai hangja, a német népzene lüktetése. És. végül - bár ez a terü
let látszólag igen távol áll tőle - ott van benne a még botladozó, «ie egyre erő

teljesebben önmagát kereső és önmagára találó opera stílusa is.
Az alkotóelemek készen álltak, és ezekből Bach olyan szépséget, olyan egy

séget hozott létre, amely minden eddigit magába olvasztott, mégis valami újat,
eddig soha nem hallottat eredményezett. Hogyan? - álmélkodunk. Ez az a pont,
ahol nincs többé magyarázat a csodára. Ez az isteni ajándék, a tehetség, és az
ennél is nagyobb ajándék, a hit.

1829 óta, a száz évig tartó Csipkerózsika-álom után egyre növekszik a Bach
. zene népszerűsége. Mi a varázsereje, mi az oka annak, hogy nem lépett és nem
lép fel egyfajta "telítettség"? Különböző korok különböző korú és vílágnézetű

embere is meggazdagodik, megtisztul ennek a zenének a hatására.
A szakember, a muzsikus számára Bach a mindennapi kenyér. Mozart késői

stílusát is például döntően befolyásolta a nagy lipcsei mester műveível való meg
ismerkedés, és Bartók Zene ü/őhangszerekreés ce/es/ára című műve sem képzel-'
hető el a Kuns/ der Fuge nélkül. A számtalan B-A-C-H témára írt mű, Bach
művek áthangszerelése, átdolgozása mind azt bizonyítja, hogy ez a zene mindenki
számára ad valamit. A művei ből merített témákkal, motivumokkal, idézetekkel
tele van a zeneirodalom, gondoljunk Schumann, Liszt; vagy éppen Aiban Berg
műveire, Valamilyen formában minden későbbi zeneszerző szellemi elődjének

tekinti Bachot.
Az előadóművészek számára a mai napig a Bach-muzsika a zenetanulás próba

köve. Hangversenyműsorábana Bach-mű előadása a .Iegnagyobb erőpróba; s ha
technikailag van is nehezebb darab, a muzikalitást, a zenei ízlést egy Bach
túgavagy szonáta előadáséból ítélhetjük meg csalhatatlanul. Nem véletlen, hogy
a legnagyobbak egyetlen napjukat sem tudták elképzelni muzsikája "nélkül. Pablo
Casals igy ir: "Nyolcvan év óta mindig ugyanúgy kezdem el a napot. Nem gépies
rutin ez, .hanem lényeges része a napnak. Leülök a zongorához és eljátszom két
Bach-prelúdiumot és -fúgát. El sem tudom képzelni, hogy másként is kezdhetném.
Olyan ez, mint a háziáldás. Nekem azonban mást is mond. Ojra felfedezem vele
azt a világot, amelynek örömmel alkotom részét magam is. Ettől a zenétől eltelek
az élet csodájával, azzal, milyen hihetetlenül csodálatos dolog, hogy emberek
lehetünk. Sohasem ugyanez ez a zene, soha. Minden egyes nap valahogy új. el
képesztő és elmondhatatlan, Mert Bach olyan, akár a természet, akár a csoda!"
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Albert Schweitzer az őserdőben is a napi munka után 9ach-orgonamüveket
gyakorolt: "a lipcsei Tamás-templom kántora ily módon a maga részéről szintén
hozzájárult az őserdei feketék kórházának telépitéséhez" . . _

Mit érez meg a közönség ebből a nagyon bonyolultnak tűnő zenéből? Aki
boncolgatja, elemzi, megpróbálja a titkát kifürkészni, könnyen megrémülhet
a félelmetes rend láttán. Itt a polifónia kérlelhetetlen törvényei szer int minden
hangnak szerepe, funkciója, célja van, ahol nem helyettesíthető egyik hang a
másikkal, és mégis, a laikus hallgató nem a szerkesztés bonyolultságát hallja,
hanern azt a szépséget, ami a végeredmény, ami a célja ennek a konstrukciónak.
Bachnak annyira anyanyelve volt a polifónia, hogy csak fúgában tudott gondol
kodni. Ahogy Arany János irta önmagáról _a Bolond Istókban:

"Mert (amin eJbámuJna Kant, Spinóza)
Észtanszerűbb volt verse, mint a próza."

Ahogya mondabel i Midász király kezében minden arannyá változott, úgy vált
Bach zenéj ében a legbonyolultabb eszköz a legtermészetesebb kifejezési for
mává. S mert minden hangja mögött ott áll az átélt élmény, a hivő ember isten
élménye, ezért nő ez a zene-a .zeneirodalom legőszintébb vallomásává. A hall
gató, akár zeneértő, akár egyszerű ember, megérzi, hogy olyan zeneszerző szól
hozzá, aki a Szeritirás szavait elsősorban, feltétel nélkül, önmagára vonatkoztatja,
legyen az ujjongó dicséret, hálaadás, a mélységből kiáltás, vagy a "Legyen meg a
te akaratod" kimondása. Passióiban nem elmondja Krisztus szenvedését -~ maga
is ott áll a kereszt mellett, ezért tudja hallgatóit is odavinni.

Az őszinte élmény gyümölcsei azok a motivumok, zenei kifejezési eszközök.
amelyek aláhúzzák, magyarázzák a szöveg mondanivalóját. Nem egyszerűen arról'
van itt szó, hogyaszöveget valamíféle jelrendszer segitségével leforditja a zene
nyelvére. Ha csak erre volna képes il zene, akkor nem volna rá szükség. A dal
lam, ritmus, harmóniák, hangszerelés: a zene nyersanyaga itt más jelentést kap.
A felfelé törő dallamok, mint a katedrálisok égbe törő csúcsai emelik aIelket a
Teremtő felé, a lezuhanó motivumok a bukás plasztikus ábrázolói, az ujjongó
ritmusok, a szivbe markoló harmóniák, a trombiták fényes ünnepélyessége, az
oboák fájdalmas zokogása ott szólalnak meg, ahol a szó már kevés. Mindehhez a
polifónia a többdimenziós zene hangzásélményét adja. Bach muzsikája a zene
legsajátabb eszközeivel mondja el a szavakkal csak körülirhatót.

Az ökumenizmus területén is évszázadokkal előre mutatott. Akkor, amikor épp
hogy elnémultak a vallásháborúk fegyverei, a vallási türelem is fehér hollóként
jelenik meg itt-ott, de közeledésről még szó sincs, Bach, a protestáns egyházi
zene géniusza misét ir. Kűlönös, de egyben szivet me lengető tény, hogya zene
irodalom legnagyobb miséjét lutheránus egyházzenész irta, s ez a mű saját zene
szerzői tevékenységének is csúcspontja. Talán egyetlen szerző sem jutott el a
mise szövegének olyan mélységű megértéséig, átéléséig és zenei megfogalmazá
sáig, mint a lipcsei kántor. Más ez a zene, mint a kantáták, passíók kifejezésben
gazdag ábrázolása, mintha a- mise szövegének hatására félretette volna az addig
korálokra épülő, elsősorban a saját gyülekezetének szóló egyházi zenét. Ebben a
hallatlanul koncentrált zenében már nem csupán Bach, hanem az egész emberi
ség könyörög a Kyrie eJeisontól a Dona nobis pacemig.

A lipcsei polgárok nyrlván nem sejtették, milyen-nagy hírnév fogja övezni orgo
nistájukat, akiben talán csak a mindennápí gondokkal, gyermekeikkel és- a saját
gyermekeivel vesződő tanárt, családapát látták. (Családi életének harmóniája is
színte példátlanul áll a zenetörténetben.) Valószínűleg Bach csodálkozott volna a
legjobban, ha valaki megjósolja, a következő évszázadokban milyen pályát fut
nak be művei. Bár tisztában volt azzal, mekkora tehetséget kapott a Teremtőtől,

zenéjével nem a maga hirnevét, hanem Isten dicsőségét akarta szolgálni. Alá-
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Vallomások Bachról

A TEOLÖGUS BACH

Johann Sebasttán Bach életéről előbb olvastam, mint fő müvei közül egyet is
(passiók, H-moll mise, Kantáták, Brandenburgi versenyek) hallottam volna. Az
olvasmányernlékekből az rögződött kitörülhetetJenül bennem, hogy Bach 9 esz
tendősen édesanyját, 10 évesen pedig édesapját is elvesztette, 35 esztendős

korában temeti el első feleségét, élete folyamán II kiskorú gyermeke koporsója
mellett kell megállnia. öregkoréra pedig megvakul. Miért kellett Bachnak eny
nyit szenvednie? Hogyan tudta a csapásokat elviselni? Honnan volt mindehhez
lelkiereje?
Később az a kérdés foglalkoztatott, hogy van-e összefüggés -- és ha van, akkor

milyen-- a müvészi alkotások esztétikai értékei és szerzőik, létrehozóik élet
pályája között? Johann Sebastian Bach esetében aránylag könnyu erre válaszol
nunk. Az egész bachi életmű egy következe.tes teológiai gondolkodást bizonyít.
Sőderblom Nathan uppsalai érsek, századunk egyik első igazi ökumenikus harco
sa szerint Bach az "ötödik evangélista". Az evangélista szó a hagyományos értel
mezésben az, aki Krisztus evangéliumát, azaz örömüzenetét hirdeti, azonkívül,
mint krónikás, Kr isztus életét örökiti meg. De úgy is értelmezhetjük az evan
gélistát, ahogyan János írja evangéliuma elején: "Föllépett egy ember, az Isten
küldte s János volt a neve. Azért jött, hogy tanúbizonyságot tegyen, tanúságot
a világosságró\, hogy mindenki higgyen általa. Nem ő volt a világosság, csak
tanúságot kellett tennie a világosságról."

Bach Kr isztuseletének úgyszólván minden eseményét megzenésítette, születé
sétől kezdve (KarácsOnyi oratórium) haláláig (Passiók]. s a kantáták hatalmas
vonulatából kímeritő részletességgel megismerkedhetünk életével, tanításával.
LJgyanakkorJohann Sebastian Bach egész életműve tanúbizonyság a Világosság-
~L .

Mindezek alapján müveiből és életviteléből milyen teológiai igazságokat von
hatunk le?

l. Bach az Orgel-Büchlein címlapjára il- következőket írta: "Orgonakönyvecske,
amelyben az orgonajátékot tanuló oktatást kap arról, hogy miképpen dolgozzon
ki k ülönbőző módokban egy korált, és ugyanakkor tapasztalatokra tesz szert a
pedál használatában is, amit e korálok mindegyikében mint elengedhetetlenül

'szükségest kezelünk. Egyedül a legmagasabb Isten dicsőségére és a felebarát
épülésére . . ." Bachnál szó szerint kell értenünk, hogy teljes életünk' isten tiszte-
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