
szerves összhangban van a zárókorál egyes soraival. 1me, a legfontosabb részek
(zárójelben a kantátaszöveg): 2. Korálstrófa: Akkor van az én időm és órám,
amikor Isten akarja. (Öbenne halunk meg a kellő időben, ha akar ja) 8. Korál
strófa: Ó Uram, taníts meg gondolnunk, hogy valamennyien halandók vagyunk.
(Ó Uram, taníts meg gondolni rá, hogy meg kell halnunk) 10. Korálstrófa: Ha
Isten akarja, kész vagyok békében elmenni. (Békében és őrőmmel megyek el,
Isten akarata szerint) 16. Korálstrófa: Édes Istenemet szemtől szembe fogom
látni, ebben nem kételkedem, Orők boldogságban és üdvösségben. mely Készen
vár; Hála és dicsőség neki, nundörökké. (Mfj velem leszel a Paradicsomban . . .
Glória, dicsöség, tisztelet és' magasztalás várjon téged készen, Atya és Fiu Isten)

Bach ránk maradt bibliája s az általa tett bejegyzések arról tanúskodnak, hogy
mindennapi kenyere volt a bibliaolvasás. Tisztában volt minden megzenésített
bibliai szó értelmével. Csodálatos zenei szimbólumrendszert fedezhetünk fel mű

veiben. Ha Krisztus keresztjéröl komponál, akkor azt mindig a "kereszttel" fel"
emelt bövített szekunddal teszi és soha sem bé-vel .leszállitott kisterccel. (Például
a Kreuzstab kantáta nyitó tétele: Szívesen támaszkodom Krisztus keresztfájára,
mert az is Isten kezéböl származik.) A kínt és gyötrelmet meg-megszakadó,
lassan lefele ereszkedő motívummal fejezi ki. (A Kreuzstab kantátán kívül na
gyon jó példa erre a H-moll mise Crucifixusa. amely egyébként azonos a Weinen,

'Klagen cimű 12. kantáta kórustételével! )
Ahol a megzenésített szöveg az eletet tengerhez hasonJitja (talán Mt 9,1-re

utal), ott a. zene is kifejezi a hullámok mozgását. A Kreuzstab kantata második
tételében például úgy, hogy a cselló állandó hármashangzat-felbontásokat játszik,
mely fölött szól az ének, de amikor a szöveg eljut ahhoz a ponthoz, hogy" ... ak
kor kilépek a hajóból", a cselló mozgalmas figurációs menete is megszűnik.

Természetesen csak néhány kiragadott példát tudtunk ez alkalommal megemlí
teni, hogy érzékeltessük Bach páratlan szimbólumteremtő képességet és lenyú
gözö bibliaismeretét.

Bach rnűveinek egyik legodaadóbb és legönzetlenebb magyarországi propa
gálója, Lichtenberg Emil irta 1912-ben, a Máté-passióról szóló tanulmányában:
"Ahol nincs Bach-kultusz, ott valódi zenekultúra sincsen." Az elmondottak értel
mében s Uchtenberg gondolatmenetét követve állíthatjuk: ahol nincs magas fokú
teológiai kultúra, ott igényes Bach-kultusz sem jöhet létre. Műveinek alapos
ismerete viszont segít minket egy tág horizontú teológiai kultúra elsajátításá
ban is.

FasangÁrpád

... Es nu az, ami mindezt összetartja, ami vitathatatlanul egyetlen ember
alkotásávé teszi? A vallásos szellem. Bach számára minden zene vallás,
a komponálás a hit megnyilvánulása, a zerie.előadása pedig egyfajta isten
tisztelet volt. Minden hangjegyét egyedül Istennek ajánlotta. Es ez mind
eqyik művére áll, legyen az egyébként bármilyen világi célzatú is. A
zenekar ra írt Hat brandenburgi versenyt formailag a brandenburgi őrgróf

nak ajánlotta, de a hangokkal Istenét dicsőiti és nem az örgrófot. Bárme
lyikcsellószvitben vagy hegedűszonátában, a WohJtemperiertes Klav iet
valamennyi prelúdiumában és fúgájában Istenét dicsőíti.

Leonard Bernstein
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