
Cantata Pro/anája mellett. A Bach-mü előadás előtti -pillanatban a bariton szó
lamban mellém állt a régi karnagy, hogy az őrségváltást közkatonaként is meg
pecsételje. Nem lévén kotta a kezében, természetes mozdulattal nyújtottam feléje
a magamét. "Köszönöm - megpróbálom fej ből .. ." mondta Bárdos udvariasan.
És végigénekelte fejből. (Ha úgy tetszik: könyv nélkül, kívülről; vagy franciásan:
szívből ...}

Legutóbb Beethoven IX. szimfóniájának Orömódáját vizsgálgatva a schilleri
nyolcadfeles trocheusi-sorok elődeit kóstolgattam, Szabolcsi Bence nyomán. Ró
luk mesélve Bárdos Ieemelte-apolcról jegyzetektől tarkálló Bach-korál kötetét és
megkért, hogy dúdoljam el a 362. számú korált. "Werde munter, mein Ge
müthe .. y (1642-ből}. Megdöbbentő a vers és a dallam lüktetésének hasonlatos
sága. Bach, úgy látszik, rászolgált Beethoven szentenciájára: "Nicht Bach: Meer
sollte er heíssen!" -

Három évtizede vezetek ifjúsági hangversenyeket a Zeneakadémián. .Megfi
gyeltem, hogya Bach-müvek előadásakorhogyan viselkedik az ezres ifjú hallga
tóság. Mindig úgy tapasztaltam, hogy ennek a zenének a szerkezetessége, adott
esetben monoternatíkájú sodrása ellenállhatatlan erővel ragadja magával a gyere
keket. A távolodó - általános és középiskolai - tanítási ,évek legszebb élményei
közé sorolj uk az ünnepélyes alkalmakat, amikor a Máté-passió gyermekkóru
saként énekelhettük az Operában, az Erkel Színházban, a Zeneakadémián vagy a
szegedi Fogadalmi Templomban, Békéscsaba, Nyírbátor müemlékeinek boltívei
alatt. A kettős zenekar, a nyolc szólamban hömpölygő kettős kórus fölött zengeni
a népének egyszólamú ezüst trombitaszavát. ez minden gyerek számára életre
szóló zenei élmény lehetett. -

Az orgbnahangversenyek országszerte vonzzák az ífj úságot. A vonzás központi
mágnese: J. S. B a c h. Orgonamüvei herv.adhatatlan fri-sseséggel mutatják fel a,
matematika és a poézis fantasztikus találkozásait. A tudomány előcsarnokaiba

lépő középiskolás ifjúság talán éppen ezt a hangvételt, ezt a közlési módot érzi
magához közel állónak. Mintha csak újraélné a háromszáz kilométereket gyalogló
lüneburgi gimnazista szomjúságát a jóra és szépre, amelynek végül ő lesz hirde
tője késő századokra.

Lukiti László

... Egy valamiről természetesen nem szabad megfeledkeznünk: Bach első

sorban vallásos muzsikus volt és az is marad. Muzsikája olyan szorosan,
olyan erősen összefüggött énjének belső vallásos centrumával. hogy nem
csak a zene eflyes térnékba és egyéb zenei képletekbe való formai tagolá-

-sának szabott határt, hanern abban is megakadályozta, hogya földi valóság
teljességet - ellentétben kortársával. Handellel. és még inkább a későb

bi'ekkel - zenében kifejezte. A benne levő Magasztossal való szoros kap
csolata, ami másnal nyilván; kimerültséget, lankadást, önmaga idő előtti

elemésztését eredményezte volna, Bach számára egyre megújuló és foko
zott erő forrása lett. Ezért látjuk benne mi, maiak a legnagyobb muzsi
kust,"a zene Hornéroszét. akinek fénye bevilágítja az európai zene egét, és
akit - bizonyos értelemben - máig sem múlt felül senki.

Wilhelm Put twiuiqler
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