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Évről évre fültanúi lehetünk, ahogy a karácsonyi ünnepek zenei eseményei kiemelkednek az egyházi év 
vonulatából. Ennek csak egyik oka, hogy a keresztyén zeneszerzőket az általuk ellátott hivatal vagy alkalmi 
felkérés kötelezettsége az ünnepi hang keresésére késztette, a szubjektívebb, másik ok talán, hogy a születés 
ünnepére írt műveikből személyes érintettségük is kihallható.

E művek közül is a legszebbek közé tartozik J. S. Bach Karácsonyi oratóriuma. Könyvespolcokat lehetne megtölteni 
a róla szóló tanulmányokkal, elemzésekkel. A tudományos kutatás által feltárt új tények és dokumentumok e művel 
kapcsolatban már régen nem kerülnek publikálásra. Valóban, talán már minden adat rendelkezésre áll, a dokumen-
tumok, utalások, a részletek elemzése folyik. És manapság sokkal könnyebben hozzáférhetőek az ebben a tárgyban 
írt munkák, enciklopédiacikkek, részinformációk vagy recenziók, nem utolsósorban az internet alkalmazásával. 
Mintha mindent tudnánk a műről.

Ne keressünk tehát eddig nem publikált új tudományos közlést e cikkben. Sokkal inkább arra invitálom a ta-
nult Olvasót, lapozzuk és hallgassuk végig a Karácsonyi oratóriumot egy kissé más módon: személyes élményeinket, 
érzéseinket és benyomásainkat előtérbe helyezve.

Bach mint apa

Azon az úton haladva, amelyen minél jobban és minél személyesebben megközelíthetjük a Karácsonyi oratórium 
zenéjét és hátterét, azt javaslom, vessünk egy pillantást a Bach család életére (lásd a táblázatot a cikk végén).

Tudjuk, hogy két feleségétől húsz gyermeke született, és tudjuk azt is, hogy tizenegyet kellett apaként eltemetnie. 
Ez az arány az akkori európai társadalmakban teljesen átlagosnak számított. A visszatekintő statisztikák szerint 
egy nő átlagosan öt-nyolc gyermeket szült a 18. században.1 Ebben a Bach család az átlag fölött volt ugyan, de abban 
már az átlaghoz közelítettek, hogy a született gyermekek közel fele nem érte el az egyéves kort.

Azt is tudjuk, hogy az akkori szokások, életmód, az életről és halálról alkotott elképzelések nagyon kü-

 1 Münz, R. – Ulrich, Ralf E.: Demografi scher Übergang: Th eorie und praxis. Berlin-Institut. http://www.berlin-institut.
org/online-handbuchdemografi e/bevoelkerungsdynamik/auswirkungen/demografi scheruebergang.html.

A (megváltó) gyermek születése
Bach Karácsonyi oratóriumában

Szubjektív zenehallgatási kalauz –
szabad gondolatok istenségről és emberségről

Klembala
Géza



44 A (megváltó) gyermek születése Bach Karácsonyi oratóriumában HARMÓNIA44

lönböztek mai felfogásunktól. Komm, du süsse Todesstunde – ez a mondat Salomon Franck kantátaszövegének 
első sora, amelyet Bach 1715-ben, huszonkilenc évesen Weimarban a Szentháromság utáni 16. vasárnapra írt 
kantátájában használt fel. Ez és az ezt követő mondatok általában a keresztyén ember hitéről tanúskodnak, és 
nehéz felfedezni Bach személyes álláspontját a sorok mögött. Húszévesen vagy akár az ötvenhez közeledve Bach, 
a kor alkotóihoz hasonlóan csak nagyon óvatosan vállalta műveiben egyéni gondolatainak és érzelmeinek kimu-
tatását. Külön kutatást, elemzést igényelne annak feldolgozása, hogy miként hatott gyermekeinek születése és 
halála Bachra mint alkotóra: volt-e és milyen hatása a családi történéseknek a szövegek kiválasztásában, a zenei 
eszközök alkalmazásában, hogyan „írta ki” magából az örömöket és a veszteségeket. Nincs okunk feltételezni, 
hogy Bachot nem érintették meg ezek az események, még akkor sem, ha rendíthetetlen hittel fogadta a megpró-
báltatásokat, és ha számolunk azzal, hogy korának embere a születéssel kapcsolatban egészen más elvárásokkal 
rendelkezett, mint a mai koré. Egy kis kutakodással meggyőződhetünk arról, hogy akkor a csecsemőhalandó-
ság a várható élettartamnál is rosszabb statisztikát mutatott korunk ide vonatkozó adataival összehasonlítva 
(Imhof–Kamke 1994).

Saját gyermekeire és különösen zenei képzésükre bizonyíthatóan nagy gondot viselt. „…schon ein Concert 
Vocaliter u. Instrumentaliter mit meiner Famillie formieren kan” – felesége és lánya szép hangú énekesek voltak, 
erre büszke is volt.2 Az Orgelbüchlein (1717) és a Klavierbüchlein (1720–21) Wilhelm Friedemannak szóló ajánlással 
maradt fenn, és Anna Magdalena két Notenbuchban (1722 és 1725) kapott antológiát, hogy férje szándéka szerint 
az ő hangszerén is otthonosan érezze magát, és nem utolsósorban, hogy a kicsiket tanítsa.

Bach széles körben használta zenei és társadalmi kapcsolatait, hogy fiainak karrierjét elindítsa, egyengesse. 
Gottfried Heinrich valamilyen tanulási nehézséggel küzdött, szülei ezért magántanárról gondoskodtak. Zenei 
tehetségéről is meg voltak győződve, erről édesanyja Notenbüchleinjébe beírt kis áriája tanúskodik, amelyet 
a szülők gondosan kijavítottak. Johann Gottfried Bernhard is tehetséges orgonista lehetett, de a jelek szerint 
nyughatatlan jellem volt. Bach először Mühlhausenbe, majd Sangerhausenbe, az ott nyíló orgonista állások-
ba ajánlotta fiát, akinek aztán évekre nyoma veszett. Nem sokkal a jénai egyetemre való beiratkozása után, 
1739-ben halt meg „forrólázban”.3 Wilhelm Friedeman esetében olyannyira felhasználta szakmai tekintélyét, 
hogy miután fia nevében 1733-ban ő maga fogalmazta meg a drezdai városi tanácsnak az orgonista pozícióra 
szóló pályázatot, ugyanazon a napon – saját nevében – még ajánlólevelet is küldött Drezdába. Wilhelm a 
többi között az apja művét játszotta a meghallgatáson (BWV 541, G-dúr prelúdium és fúga). Carl Philipp 
Emanuelnek is segített mind Frigyes trónörökös zenekarába való felvételénél (Quantz és a Graun testvérek 
lehettek a közbenjárók), mind pedig Keyserlingk gróf fiának európai körútján, annak kísérőjeként való részvé-
telében. Christoph Friedrichet is kísérőlevéllel látta el, amikor udvari muzsikusnak jelentkezett Bückeburgba 
(Wolff 2004, 455–459. o.).

Vessünk egy pillantást most az 1734-es évre, a Karácsonyi oratórium keletkezési idejére. Bach ekkor negy-
venkilenc éves volt, második felesége harmincnyolc. Mindketten túl voltak életük legfontosabb eseményein: 
addig tíz gyermekük született, hetet kellett eltemetniük, három fiút és négy lánykát, legutóbb Johann August 
Abrahamot, az előző esztendő november 6-án, egynapos korában. Figyelemre méltó, hogy ebben az évben 
a házaspár – talán az előző évek történéseinek hatása alatt – nem részesült a gyermekáldásban. Gottfried 
Heinrich, Elizabeth Juliane Friderika és Johann Christoph Friedrich ekkor tizenegy, kilenc és két évesek 

 2 Barátjának, Georg Erdmannak szóló levele, 1730. okt. 28.
 3 Az akkori orvosi kifejezés fertőzéses betegséget jelölhetett.
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voltak. Az első házasságból született Catharina Dorothea huszonhat évesen otthon élt, valószínűleg ő volt 
Anna Magdalena legfőbb segítője a háztartásban, később sem ment férjhez. A kántorlakásban, amelyben 
Bach dolgozószobája is volt (ahol nemcsak komponálással foglalkozott, de a magántanítványok oktatásával, 
a Tamás-iskola növendékeinek korrepetálásával és saját gyermekeinek zenei nevelésével is), ekkor hattagú 
család élt. (Carl Philipp Emmanuel 1734 szeptemberében költözött az Odera melletti Frankfurtba, hogy ott 
irányítsa a zenei életet.)

A Weihnachtsoratorium, BWV 248

Érdekes változást fi gyelhetünk meg Bach tevékenységében, 
ha áttekintjük az 1720-as és az 1730-as években keletkezett 
műveket. Az első, Lipcsében töltött évtizedben elkészítette 
mind az öt kantátaévfolyamot, de a ’30-as években írta az 
elveszett Márk-passiót, a Karácsonyi oratóriumot (1. kép), 
a Mennybemeneteli oratóriumot, a Húsvéti oratóriumot, a 
Máté-passió és a János-passió átdolgozását, miséket. A nagy-
szabású, epikus művek foglalkoztatták inkább az ötvenes 
éveiben lévő zeneszerzőt. E későbbi évek termése sok tekin-
tetben az előző években keletkezett műveken alapul. A Ka-
rácsonyi oratórium is több, előzőleg megírt és itt átdolgozott 
kantátán alapszik. A BWV 213 Herkules am Scheidewege és 
a BWV 214 Dramma per Musica: Tönet, ihr Pauken világi 
kantátáinak csaknem minden tételét felhasználta. Átgon-
doltan alakította azonban a felhasznált részleteket – nem 
csak a szöveget, ha szükségesnek látta a darabok hangnemét, 
hangszerelését és belső részleteit is az új alkalomhoz ala-
kította, de közben megtartotta az eredetiben is föllelhető 
kifejezőerőt, az alapvető aff ektusokat. Ismeretes, hogy ebben 
a korban a zeneszerzők sokszor nyúltak a paródia eszközéhez. 
Händelről köztudott, hogy igen sok művében felhasználta 
saját és más szerzők dallamait. Bach sem az egyszerűség vagy 
időtakarékosság – hogy ne mondjuk: lustaság – miatt nyúlt 
meglévő műveihez. Az átdolgozás alapossága és megfontolt-
sága miatt sokkal inkább azt feltételezhetjük, hogy a meglévő 
művekben már megszületett esztétikai értékeket akarta megtartani, továbbfejleszteni, maradandóbb formában a 
szélesebb hallgatóságnak is bemutatni. A szélesebb hallgatóság ebben az esetben a lipcsei gyülekezet hívőserege 
a forrásművek udvari közönségéhez viszonyítva. A BWV 213 Friedrich Christian zu Sachsen születésnapján, az 
udvari ünnepélyen hangzott el 1733 szeptemberében, a BWV 214 ugyanez év december 8-án ünnepelte a lengyel 
királynő és szász fejedelem asszony születésnapját. Ezek a művek még Bach számára is frissek voltak, talán még 
foglalkoztatta őt a hangulatuk, érdemesnek tartotta újra felhasználni őket.

1. kép. A Weihnachtsoratorium kézirata, 1734
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Kantáták sorozata vagy oratórium?

Bach már több mint tíz éve állt a lipcsei zeneélet élén, amikor egységes koncepcióba foglalta a karácsonyi ünnepkör 
liturgikus zenéjét. A hat karácsonyi ünnepnapot ezt megelőzően különálló kantátákként dolgozta fel, ahogy az előző, 
dokumentálható kantátaévfolyamokban (1723–24, 1724–25, 1725–27) az ünnep napjain látjuk. A kantátaévfolyam 
fogalma egyébként mint nagy ívű alkotói elgondolás nem Bach sajátja volt. Pályatársai (Telemann, Stölzel, Fasch), 
és a költő szövegírók (többek között Franck vagy a fent említett Neumeister) is megvalósítottak ilyen sorozatokat.

Bach az 1734-es év karácsonyi ünnepnapjaira komponált kantáták vonatkozásában mégis másként értelmez-
te a sorozat fogalmát. Először is nem a neumeisteri mintára készült dramaturgiát, illetve szöveget alkalmazott 
(elképzelhető, bár nem bizonyított, hogy az oratórium szövegének részletei Christian Friedrich Heinrici, azaz 
Picander tollából származnak), hanem a születéstörténetre fűzte fel a zenei struktúrát. Következetes szerkesz-
tésmódja az egyes darabok hangnemének megválasztásában is megmutatkozik. Az első három nap D–G–D 
hangnemei az akkori hangnemesztétika nyelvén a fény, a győzelmesség, a tisztaság hordozói. A második rész 
F–A–D vonulata a legszebb érzések kifejezése, az emelkedettség és ismét a győzelem asszociációit keltették a 
korabeli hallgatóban (Mattheson 1713).

Bach szándékát, hogy 1734-ben a karácsonyi ünnepkör 
hat kantátáját oratóriumként értelmezze, az autográf partitúra, 
illetve a szólamok borítóján feltüntetett főcím is bizonyítja:4 
Lipcsében szokás volt, hogy az itáliai operaházakhoz hason-
lóan kis füzeteket adtak a belépők kezébe, amely az elhangzó 
darab szövegének megértését, követhetőségét segítette.5 Bach 
műveinek összesen hat ilyen kis füzete maradt fenn, öt eb-
ből különböző évközi kantáták, egy a Karácsonyi oratórium 
hat kantátájának szövegével. E füzetke (2. kép) címlapján is 
oratóriumként jelzi Bach a sorozatot, a hívőknek is jelezve az 
összefüggést a jeles napok zenéjében. És ha már az operákról 
tettünk említést: közismert a párhuzam a két műfaj között. 
Látni fogjuk, hogy a Karácsonyi oratórium drámaisága, színes 
hangszerelése, a cselekmény epizódjainak feldolgozása az operai 
megoldásokhoz teszi hasonlatossá. Csak egy színpad kellene, 
kosztümök, egy jó rendező és egy producer. A szöveg, mely 
részben a Bach részére sokat dolgozó Picander munkája és a 
zenei anyag már régen kész.

Kedves Olvasók! Az elemzések és elmélkedések, amelyek az egyes tételekre vonatkoznak, akkor lesznek igazán 
élvezhetőek, ha olvasás közben hallják is a zenét, ha tehát most, mielőtt továbbolvassák a cikket, lemezjátszójukon, 
CD- vagy DVD-lejátszójukon, esetleg számítógépükön előkészítik a Karácsonyi oratórium Önök számára legked-
vesebb felvételét.

 4 Johann Sebastian Bach’s Werke. Berlin, 1856. XIII. o.
 5 E füzetekről lásd: Wolff 2004, 301–302. o.

2. kép. A Karácsonyi oratórium szövegkönyvének címlapja. Lipcse, 1734
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I. rész: Feria 1. Nativitatis Christi (Karácsony első napjára)

Jauchzet, fr ohlocket!
Az első stáció a jövevény fogadására való felkészülés és a születés csodája. A kantáta advent összefoglalása, a várakozás 
és a születés, az öröm, az ujjongás hangján.

Mi, emberek kilenchónapos adventet élünk át minden gyermekünk megszületése előtt, de az utolsó percek 
mindig a legnagyobb izgalommal teltek, és az, hogy a születés – a teremtés – csodájának részesei lehetünk, Isten 
nekünk adott legkegyesebb ajándéka.

A nyitótétel és a 8. basszus ária eredetileg a BWV 214-es kantátához készült, a 4. tétel pedig a BWV 213-as 
kantáta 9. tétele volt.

1. Kórus
Örvendjetek, vigadozzatok, föl, dicsérjétek e napot! / Magasztaljátok, amit a Mindenható tett!
Vessétek le a félelmet, hagyjatok fel a panasszal, / Töltekezzetek örömmel és ujjongással!
 Csodás kórusokkal szolgáljatok az Úrnak, / Tiszteljük nevét a Mindenhatónak.

A nyitókórus a barokk stíluskorszak talán legfénye-
sebb ünnepi zenéje: az üstdob önállóan nyitja a liturgi-
kus zenét, mintha nem is a templomban, hanem az ut-
cán lennénk valami népünnepélyen. Ez azonban nem 
az: a fuvolák hangja közeledő díszmenetet érzékeltet, 
majd a vonósok dallama két oktávot süllyed két ütem 
alatt, a trombitáké, az igazi ünnepi hangszereké csak-
nem ugyanannyit emelkedik. Valódi kinyílás, amit itt 
hallunk. Az invokáció szerepét is betöltve az angyalok 
hangja mélyre hajolva, majd egyre magasabban öröm-
re buzdít, Isten dicséretére. A klasszikus visszatéréses 
tételforma is a tökéletesség érzetét nyújtja.

2. Recitativo (tenor)
Evangélista: És lőn azokban a napokban, 
Augustus császártól parancsolat adaték ki, hogy 
mind az egész föld összeírattassék. Ez az összeírás 
először akkor történt, amikor Szíriában Ciréniusz volt a helytartó. Mennek vala azért mindenek, hogy beírattassanak, 
kiki a maga városába. Felméne pedig József is Galileából, Názáret városából Júdeába, a Dávid városába, mely 
Betlehemnek neveztetik, mivel hogy a Dávid házából és háznépe közül való volt; hogy beírattassék Máriával, aki néki 
jegyeztetett feleségül, és várandós vala. És lőn, hogy mikor ott valának, betelének az ő szülésének napjai. (Lk 2,1–6)

Az istentisztelet – és a kantáta – az óperikópa szerinti szakaszokkal folytatódik. Az Evangélista, aki mind a hat kantátát 
az evangéliumi részek felolvasásával egy bibliai szálra fűzi, egyszerű secco recitativóval, csak a continuo (az orgona és mély 
vonós hangszer) kíséretével meséli a történetet. Amint a szöveg érzelmi töltése változik, más zenei műfaj lép helyébe.

Tromba I.

Tromba II.

Tromba III.

Timpani

Flauto traverso I.

Flauto traverso II.

Oboe I.

Oboe II.

Violino I.

Violino II.

CORO.
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3. Recitativo (alt)
A drága vőlegény, Dávid házának hőse / Vigasztalásunkra, a világ üdvösségére immár megszületik.
Fényeskedik hát Jákob csillaga, fénye előtűnik. / Föl, Sion, hagyd a siránkozást, 
Megváltód eljő!

A secco (száraz) recitativo közvetlenül egy accompagnatóba, két oboa d’amore 
és continuo által kísért kötöttebb ritmusú tételbe kapcsolódik. A hangszerelés 
a kor ízlésének megfelelő édeskés, lágy hangú hangszerekkel a bensőséges 
pasztorálhangulat intonációját hordozza. A szülés fájdalmait már érző anya 
jelképes szerepét éneklő alt szólista néhány mondattal láttatja a közvetlen 
jövendőt, a gyermek megszületését. A jelzők sokasága, a várakozás öröme és 

a zenei háttér már az istálló csendjét előlegezi. Ahogy a költői szöveg, úgy a hangszeres kíséret is több érzelmet tud 
közvetíteni az accompagnatóban, mint a secco recitativóban.

4. Ária (alt)
Készülj, Sion, boldog örömmel, / Nemsokára fogadhatod, aki a legkedvesebb számodra,
Ma gyúljon ki orcád, / Siess, szeresd a Vőlegényt.

A recitatívót követő ária szövege túlmutat az anyaság örömein, és egyben tartalmazza is azokat. Sion mint a leg-
boldogabb anya nemsokára fogadhatja a Vőlegényt, ahogy minden anya életének legboldogabb perceit éli meg, ha 
gyermekének születését érzi. A zene hármas lüktetése a barokk ünnepélyes hangvételét jelenti. A zenei forma (4+4 
ütemes tagolások, a hangszer és az énekes szólista dallamának válaszolgatása) is a szimmetriát, a kiegyensúlyozott-
ságot sugallja. Ha alkalmunk van fi ú-alt előadóval meghallgatni a művet, ajánlom, ne mulasszuk el. Egész más 
üzeneteket hordoz ugyanis egy fi ú éneklése, mint egy hölgyé, hiszen az előadó személyes kisugárzása tagadhatat-
lanul hozzájárul a produkció egészéhez. A nő tudatunk mélyebb rétegeiben inkább az anya asszociációját segíti, a 
fi ú inkább azt, aki az anyához közel áll, időben, érzelemben, kötődésben. (A 18. században a fi úk hangja 14-16 éves 
korukban változott, nem olyan korán, mint ma.) Ezért lehet utóbbi kissé objektív, buzdító, kívülálló, míg előbbitől 
nem vonatkoztathatjuk el nőiességét, hangjának szépségét, művészi, technikai kvalitásait sem.

5. Korál
Hogy fogadjalak téged, / Hogy közeledjem hozzád,
Akit az egész világ vár, / Lelkem fényessége?
Ó Jézus tartsd te magad a fáklyát, / Hogy tudjam, tőlem mi taszít téged el.

Az oratórium vezérkorálja Arnulf von Löwen (1200–1250) Salve caput cruentatum kezdetű latin 
himnuszának Paul Gerhardt-féle (1607–1676) (4. kép) fordítása, Hans Leo Hassler (1598–1662) (3. 
kép) dallamával. Bach először a Máté-passióban alkalmazta ezt a korált (O, Haupt, voll Blut und 
Wunden, 1729). Itt a születés idején a dallammal előhívott képzettársítással drámaian előrevetíti 
Jézus eljövendő keresztáldozatát. Ahogy a kor festői is sokszor élnek halálszimbólumokkal a kis 
Jézust ábrázoló képeiken (a jászol mellett álló ökör többek között az áldozat jelképe), úgy Bach is 

piano

piano

3. kép. Hans Leo Hassler
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szimbólummá emelte a szenvedés korálját. Hiszen mi is aggódunk újszülöttünkért, bár 
születésekor a legkevésbé sem gondolunk arra, hogy mindnyájunk élete véget ér egyszer.

6. Recitativo (tenor)
És szülé az ő elsőszülött fiát; és bepólyálá őt, és helyezteté őt a jászolba, mivelhogy nem 
vala nékik helyük a vendégfogadó háznál. (Lk 2,7)

A recitativo ismét egy „jelenetet” nyit: ezután accompagnato és ária, majd ismét korál 
következik. A jászolba helyezésnél a dallam is lehajlik, ahogy az anya, amikor gyengéden 
biztonságba helyezi a babát.

7. Korál és recitativo (szoprán, basszus)
Ki adhat annál több szeretetet, / Mint amelyet Megváltónk ad nekünk?
 Hogy megkönyörüljön rajtunk,
Igen, ki foghatja föl, / Hogy az emberek fájdalmát átérzi,
 és a mennyben gazdaggá tegyen,
Az Isten egyszülött Fia jön el e világra, / Mert üdvösségünket akarja,
 és hasonlóvá tegyen angyalaihoz.
Ezért ő maga születik emberré.
 Kyrieleis!

Míves műfajjal van dolgunk e korálfeldolgozásban. Tanúi lehetünk annak a szellemi hídnak, amely a középkori 
költészet hagyományait, a reformáció szellemiségét és Bach zenéjét köti össze. A szöveg eredetije ugyanis Notker 
Balbulus (840–912) karácsonyi szekvenciája (a nagy ünnepeken az alleluja után 
énekelt ünnepélyes vers), amelynek Luther csak az első versszakát fordította le, és 
azt hat saját strófával egészítette ki. A dallam először Johann Walter Geystliche 
gesangk Buchleyn című gyűjteményében 1524-ben jelent meg, valószínűleg Lu-
therrel együtt alkották. Bach tizenegy művében idézi különböző formában ezt a 
melódiát, itt egy ugyancsak középkori zenei megoldással, a tropizálással ágyazza 
be a basszus (a tanító szereplő, magyarázó) szövetét a koráldallamba. A basszus 
szólistát ugyanazok a hangszerek, oboa és oboa d’amore kísérik, amelyek koráb-
ban az alt szólót, ráadásul hasonló hangpárokkal idézik a ringatást, mint ott.

8. Ária (basszus)
Nagy Úr, ó hatalmas Király, / Drága Megváltónk, mily kevéssé
Törődsz Te a világ gazdagságával!
 Aki az egész világot alkotta, / Minden díszével és pompájával,
 Most kemény bölcsőben szunnyad.

A BWV 213 kantátában elfoglalt helye szerinti, a világi értékeket dicsőítő szövegnek épp ellentételezése a földi 
hívságokat megvető Király dicsérete. A szövegkezelés a férfi as előadást segíti, és az alvó gyermek álmára vigyázva 

4. kép. Paul Gerhardt
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csak egyszer-egyszer csendesedik el, süllyed halk régiókba a dallam. A barokk kor egyébként tipikus zenei basz-
szus jelleme a máshol bosszú vagy átokária típus. A harcos jelleget a trombita és a tőle elmaradhatatlan D-dúr 
hangnem is segíti a sokszor előforduló szinkópás (rövid-hosszú-rövid) ritmusok mellett.

9. Korál
Oh, drága, édes Jézuskám, / Tiszta és puha ágyacskán, 
Nyugodj szívemnek jászolán, / És nem feledlek soha tán. 

Az itt elhangzó szöveg nyomtatásban először Joseph Klug énekeskönyvében 1535-
ben megjelent Luther-korál  (5. kép) 13. versszaka. A korált maga Luther is állítólag 
kisfi a, Hans születésekor írta.6 A dallamot az ünnepkör folyamán még kétszer hall-
hatjuk (az oratórium 17. és 23. tételében). Ismét zenei asszociációval van dolgunk: 
egyrészt a gyülekezeti korál helyet kap a fi gurális, ünnepi zenében, ezzel bevonva 
a hallgatót az előadásba, másrészről a hangszerelés bekeretezi a kantátát, hiszen 
ugyanúgy szól, mint az első tétel, trombitákkal és üstdobokkal.

II. rész: Feria 2. Nativitats Christi (Karácsony második napjára)

Und es waren Hirten in derselben Gegend
A második napon Bach dramaturgiájában a gyermekhez legközelebb álló család-
tagokat, a pásztorokat és első látogatásukat emeli ki. A szöveg hangsúlyai eshet-
nének más fontos pontokra is, a BWV 57, Selig ist der Mann című kantátában a 
vértanúság a központi gondolat, a BWV 121-es egy karácsonyi koráldallam köré 
rendeződik, a BWV 40-es Jézus küldetésére utal, amelyben eltörli bűneinket. 
Itt azonban a Biblia – és a perikópa – szövegére hagyatkozva az emberi család 
legbenső köréhez hasonlóan a szent család fogadja azokat, akik legelőször érte-

sülnek a születésről, hangsúlyozva ezzel a jelképet, mely szerint Jézus családja a pásztorok, és ő a legfőbb közöttük. 
Itt ér össze a zene eszközeivel ég és föld, angyalok és pásztorok. A 15. tételt Bach a BWV 214-es kantáta 5. tételeként 
írta meg, a 19-es alt áriának pedig a BWV 213-as kantáta 3. tétele szolgált alapul.

1 (10). Szimfónia
A pastorale műfaja már megtalálható az ókor költészetében és zenéjében is, a Bach által ismert és alkalmazott 
műforma közvetlenül a régi itáliai karácsonyi stílusra vezethető vissza. A vonósok mellett a fuvolák az angyalok 
énekére, a dupla nádas hangszerek a dudára, sípokra emlékeztetnek, ezzel keltik a szférák, illetve a pásztorkörnye-
zet gondolattársítását. Ennek megfelelően a két fuvola mindig a vonósokkal szólal meg, ezzel isteni számú, három 
szólamot (két hegedű/fuvola-brácsa) alkot, a két-két oboa és oboa da caccia („vadász” oboa) pedig a földi, emberi 

 6 Th e Online Library of Liberty. http://oll.libertyfund.org/?option=com_staticxt&staticfi le=show.php%3Ftitle=754&chapter
=87933&layout=html&Itemid=27.

5. kép. A Luther-korál. Mai fordításban: „Mennyből 
jövök most hozzátok…”
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négyest alkotnak a basszus fölött. A hangszercsoportok a kor concertoformáját követve külön-külön témacsoporttal 
rendelkeznek, az „isteni” téma felfelé törekszik, az „emberi” aláhull.

2 (11). Recitativo (tenor)

Evangélista: És pásztorok tanyáztak a vidéken kint a szabad ég alatt, és éjnek idején őrizték nyájukat. Egyszerre 
csak ott állt előttük az Úr angyala, és beragyogta őket az Úr dicsősége, és ők nagyon megijedtek. (Lk 2,8–9)

A pásztorok félelmét a recitativo utolsó ütemei basszus hangjainak nyugtalan, menekülésre emlékeztető mozgása 
érzékelteti.

3 (12). Korál
Hasadj, óh, hajnal, fényesen, / Hadd ragyogjon az égbolt! / Ti, pásztorok, ne féljetek,
Mivel az angyal így szól:/ E gyenge fiúcskának kell / Vigaszunkként jönnie el,
Ki Sátánnal szembeszáll, / És békét hoz végre már.

Johann Rist (1607–1667) korálszövege Johann Schop (1590–1667) dallamával ma is az Evangelisches Gesagbuchban 
található. A korál eredeti első kiadása a Lüneburgban, 1641-ben megjelent Johann Risten Himlische Lieder volt. 
E korál egyébként dramaturgiai beszúrás: nem a „jelenet” végén szólal meg, hanem a történet elbeszélését 
szakítja meg.

4 (13). Recitativo (tenor)
Evangélista: És az angyal mondta nekik:
Angyal: Ne féljetek, mert nagy örömet adok tudtul nektek és majd az egész népnek. Ma megszületett a megváltó, 
Krisztus, az Úr, Dávid városában. (Lk 2,10–11)

5 (14). Recitativo (basszus)
Mit Ábrahámnak ígért az Úr, az most itt e pásztornépnek, lám, megvalósul. Egy pásztornak mindent régen ki-
nyilvánított az Úr, s a pásztornak most is ezért, hogy eljött, amit megígért, elsőként adja tudtul.

A „tanító szereplő” – és hangfaj – kíséretként más recitativoformát kap: az oboák rövid akkordjai ugyanúgy a 
harmóniákat képezik, mint az imént az angyal tartott vonóshangjai, mégis egész más képzeteket keltenek.
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6 (15). Ária (tenor)
Víg pásztorok siessetek, / Nehogy nagyon elkéssetek, / Fürgén, kisdedet látni.
Rajta, teljes már az öröm, / Hív a szép keresésére, / A szív felüdülésére!

Rendkívül érdekes hangulat rejlik ebben az áriában. A fuvola Bach más oratóriumaiban is legtöbbször a szoprán 
hangfajjal kapcsolódik, például BWV 245, János-passió, 13. ária: Ich folge dir, szoprán ária fuvolákkal, és BWV 
244, Máté-passió, 49. ária: Aus Liebe will mein Heiland Sterben, szoprán ária fuvolával és oboa da cacciákkal. Itt 
azonban tenort hallunk, igaz, itt nem fájdalomról vagy együttérzésről van szó, mint a passiókban, inkább a biztatás 
és az öröm hangja szól. Az egész hangulat mintha az angyalokhoz kapcsolná a részletet. Azt érezhetjük, mintha ez 
az angyal nem a „hivatalos” kinyilatkoztatás formájával, hanem személyhez szóló intimitással hívna a kisdedhez. 
Talán ezért nem szoprán énekli ezúttal az angyalt? Vagy egyszerűen csak azért tenor a szólista, mert Bach nem 
talált alkalmas fi ú szopránt (vagy megbetegedett a jelölt?) a szóló eléneklésére?

És még egy érdekesség: a vonós basszus szólam előadójának pengetést ír elő a szerző, bár ezt a játékmódot a 
zenei szövet egyes részeiben nehezen lehet meggyőzően kivitelezni, valószínűleg a feltételezhető ponton elmaradt 
az arco (vonóval) kiírás.

7 (16). Recitativo (tenor)
Evangélista: És ez lesz a jel: találtok egy jászolba fektetett, bepólyált gyermeket. (Lk 2,12)

8 (17). Korál
Fekszik sötét istállóban, / ki csodás lesz hatalmában.
Hol enni szokott a marha, / ott nyugszik most a Szűz fia.

Luther Vom Himmel hoch da komm ich her című koráljára írt szöveg ismét a gyülekezetet vonja be a drámai történésbe.

9 (18). Recitativo (basszus)
Induljatok hát, pásztorok, hogy csodát lássa-
tok, Isten fiát lelitek meg, egy kemény jászol 
a fekhelye, mindenki neki énekelje szép han-
gon, édesen az egység kórusát, a megnyugvás 
dalát!

A tanító szereplő accompagnato kíséretét is-
mét az oboák látják el (lásd 7.), de ismét az 
előbbiektől különböző megoldást hallha-
tunk. A recitativo elején hallott rövid hangok 
hosszú tartott akkordokká változnak, a basz-
szus minden akkordot felbontás formájában 
játszik el, emelkedetté és ünnepélyessé téve 
a részletet.

piano

piano

piano

piano
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10 (19). Ária (alt)
Aludj drágám, élvezd a nyugalmat, s őrizd a boldogság érzését bennünk!
Szánd a keblet, s érezz örömet, ahol örvendezik szívünk!

Általános vélemény szerint ez az ária az oratórium 
egyik legelbűvölőbb zenei egysége, sőt a zenetör-
ténet egyik legszebb altatódala. A hangszerelés 
hasonlatos a kezdő szimfóniához, de itt – teoló-
giai tanítás, asszociáció a hangszerelésben – ég és 
föld sokkal közelebb ér egymáshoz. A fuvola, az 
égi hangszer itt következetesen az alt szólistával 
mozog együtt, ezzel jelezve, az anya felemeltetik a 
magasságokba. Az első oboa d’amore önálló szóló-
szerepet kap, a vonósokkal a második d’amore és a 
két caccia játszik együtt. A basszus oktávugrásai, a 
hosszú, nyugodt tartott hangok a baba lélegzését, 
a biztonságot, a nyugalmat hivatottak jelképezni. 
(Érdemes megemlíteni, hogy a hasonló részletek 
sora Claudio Monteverdi Poppea megkoronázása 
című operájában a dajka által énekelt altatódallal 
kezdődik és napjainkig tart!) Az altatódal minden 
fi nomságával és csöndjével mégis hordoz valamit 
az előző nap kantátájának 8-as számú basszus áriá-
jával: a szinkópált ritmusok sokaságát a hangsúlyos 
ütések ellenpontozásával: mintha valóban a teg-
nap meglátott király szunnyadna itt a bölcsőben!

11 (20). Recitativo (tenor)
Evangélista: És egyszeriben mennyei seregek sokasága vette körül az angyalt, és dicsőítették Istent és mondták: (Lk 2,13)

12 (21). Kórus
„Dicsőség a magasságban Istennek és békesség a Földön az Istennek tetsző embereknek!” (Lk 2,14)

Igazi passióturba zárja le a „jelenetet”, amelyben az összes hangszer játszik és különböző elvek mentén fonódik 
egybe, ahogy ég és föld ezen az ünnepen. Azonos szólamot játszanak az I. fuvola és I. oboa d’amore, valamint a II. 
fuvola és az I. hegedű. Rajtuk kívül minden hangszer- és kórusszólam más-más hangot szólaltat meg, így a kantáta 
12. tételében az eddig még nem hallott tizenkét szólamú szerkezettel van dolgunk. Véletlen? A 12-es a szimbolika 
szerint a világmindenséget jelképező szám, mely az idő három síkjának és a tér négy égtájának szorzata, az állatöv 
jegyeinek, a napév hónapjainak száma. Odüsszeusz társai, Romulus pásztorai, Héraklész feladatai, Izrael törzsei és 
az apostolok is ennyien vannak, ennyi a száma az égi Jeruzsálem kapuinak és a kőműveseknek a székely balladában. 
Véletlen? Igen vagy nem, ez a tétel így kapcsolódik a világmindenséghez, így tanít, prédikál Bach.

Flauto traverso I.

Oboe d'amore I.

Violino I. 
Oboe d'amore II col Violino I.

Violino II.
Oboe da caccia I. col Violino II.

Viola 
Oboe da caccia II. colla Viola

Alto

Organo e Continuo

piano

pianissimo

Oboe d'amore II. tacet.

pianissimo
Oboe da caccia I. tacet.

pianissimo
Oboe da caccia II. tacet.

pianissimo

pianissimo
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A szólamok ritmusa is összefonódik, ahogy egymást felváltva játszanak rövid hangokat (komplementer ritmus). 
A tétel középső részében a hangszerek többsége a kórus szólamait játssza, majd visszatér a komplementer ritmus, 
végül pedig a fuvolák a vonósokkal, az oboák a kórussal játszanak azonos dallamot. Ezt a díszt, ujjongást, ünne-
pélyességet és változatosságot nehezen lehet felülmúlni. Talán csak úgy, ha a hallgató hívősereget is beengedjük az 
„istállószentélybe”, ahogy Bach teszi.

13 (22). Recitativo (basszus)
Bizony, ujjongjatok angyalok, Megtörtént velünk e szép dolog! Fel hát! Mi veletek leszünk, s hasonlóan örvendezünk.

Ezt már az ember-tanító, az apa mondja, hiszen a hangfaj ezt jelzi. Visszatükröződik tehát a földről az angyalok öröme.

14 (23). Korál
Kórusban éneklünk Neked / Hálával telt dicséretet,
Mert Te, óh, régen várt vendég / Hozzánk immár megérkeztél.

A lutheri korál (Vom Himmel hoch da komm ich her) dallama a kantátát nyitó szimfónia zenei témái között jelenik 
meg. Zenei szimbólumok jellemzik ezt a tételt is: a fuvolák a bevezetőben megismert fafúvós dallamhoz kapcsolód-
nak, ahhoz, amelyik a reménytelenséggel küzd, a kórus a koráldallamot énekli a vonósokkal együtt, csak a legalsó, 
a continuo basszus szólamban hallható az előbbi égi dallam, amely minduntalan felfelé törekszik.

III. rész: Feria 3. Nativitatis Christi (Karácsony harmadik napjára)

Herrscher des Himmels, erhöre das Lallen
A harmadik ünnepnapon az angyalok távoznak, és a hívő emberek megszólalósait hallhatjuk. Visszatérve Betle-
hemből, az angyalsereg fényességétől lassan a hétköznapok felé ez a kantáta a szent szülők és már egyre inkább a 
keresztény gyülekezet érzéseit szólaltatja meg, ahogy szülőként az ember is rácsodálkozik a csecsemőre, megérinti, 
érzéseivel és érzékeivel befogadja. A hangszerelés keltette asszociációk a pasztorálhangulatról áttevődnek a földi 
hangzásokra, ahogy az első kantátában, úgy itt is a trombiták kapnak újból szerepet. A nyitókórus eredetileg a BWV 
214-es kantáta 9. tétele, a 29-es duett pedig a BWV 213-as kantáta 11. tétele volt.

1 (24). Kórus
Uram, hallgasd meg zavart beszédünket, / S fogadd tetszéssel halvány énekünket, mikor zsoltárokat zeng Sionod!
Hallgasd hát szíveink ujjongó dalát, az örvendező, / Neked szánt hódolatát, mert bizonyossá vált üdvösségünk!

Bach, a zseniális fúgaszerkesztő itt mutatja meg, hogy ő is tud – bár szándékosan – ügyetlen fúgát írni. Magyará-
zatul csak annyit, hogy a fúgának az a legfőbb kívánalma, hogy a szólamok egymás után bizonyos rendszer szerint 
lépjenek be, és hogy egymást utánozzák. Nos, e tételben mintha fúgát hallanánk, de ha fi gyelmesebben követjük, 
rá kell jönnünk, hogy a szerkesztés fi noman szólva nem következetes, a szólamok nem pontosan imitálják egymást. 
A 21. kórustétellel ellentétben, ahol zseniálisan szerkesztett fúgával van dolgunk, itt a merész zeneszerzői ötlet épp 
az ötlettelenség. Nos, ez nem véletlen, mert ide épp ez kell, ez a „zavart beszéd” ujjongása.
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2 (25). Recitativo (tenor)
Evangélista: És mihelyt az angyalok visszatértek a mennybe, a pásztorok így szóltak egymáshoz: (Lk 2,15)

3 (26). Kórus
„Menjünk el Betlehembe, hadd lássuk, ami történt, amit az Úr tudtunkra adott.” (Lk. 2,15.)

A recitativo a kórustételbe csatlakozik, amihez a következő tétel összefoglaló mondatai is közvetlenül kapcsolódnak.
A pásztorok bizonytalanok, merre is induljanak Betlehembe. Tanácstalanságukat mutatják e rövid kórusfúga belépő 
szólamai, és egymás szavába vágva igyekeznek egyezségre jutni, az hallatszik a szünetekkel szaggatott szólamrit-
musokból. Ez a fúga nem „ügyetlen”, nagyon is kidolgozott: a szólamok nem pontosan imitálják egymást, hanem 
ellenkező irányban éneklik a dallamot az előzőhöz képest, megjelenítve, ahogy a pásztorok tétovázva indulnak el. A 
zenében ezt tükörfordításnak nevezik, mintha egy tükröt illesztenénk a kottasor fölé, és minden lépést ellentéteseten 
látnánk benne. Az izgatottságot a fuvolák és az első hegedű gyors mozgású dallama is fokozza. Ehhez a kórustétel-
hez nagyon hasonló intonációban szól a János-passióban megszólaló turba, amelyben Jézus ruhájára vetnek sorsot.

4 (27). Recitativo (basszus)
Ő népe vigasza, Izraeljét megváltotta, Sionból segítségét küldte, szenvedésünknek vége. Pásztorok, tettét néz-
zétek; nosza, megleljétek!

A kórustétel a basszus recitativóba torkollik, ez zárja le az izgatott mozgást, mintha egy tölcsérbe érkezve a hangok 
már csak a leglényegesebb buzdító szavakkal hangoznának el.

5 (28). Korál
Istenünk ezt értünk tette, / Hogy látsszon szeretete;
Így minden keresztény örül / S hálás Neki szüntelenül.
Kyrie eleison!

Johann Walter Geystliche gesangk Buchleyn című, 
Wittenbergben 1524-ben megjelent gyűjteményében 
tették közzé először Luther szövegét, amelynek 7. vers-
szaka az itt elhangzó korálszöveg. Bach valószínűleg 
az 1715-ben megjelent gothai énekeskönyvből7 ismerte 
a dallamot (6. kép).

6 (29). Duett (szoprán és basszus)
Könyörületed, irgalmad vigasztal s felszabadít. / Kegyes 
szereteted vágya,
Óhajtásodnak csodája adta Atyai hűség újra él.

 7 Psalmodia Sacra, oder: Andächtige und schöne Gesänge… Gotha, 1715.

6. kép. A korál dallama Johann Walter énekeskönyvből
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A bachi életműben a szoprán–basszus duettek jeles vonulatát ismerjük. A két hangfaj következetes együttes alkal-
mazása miatt duettjeik a tanítvány–tanító (BWV 164, 173, 194), hívő–Isten (BWV 32) lélek–Jézus (BWV 21), 
egyház–Jézus (BWV 140) egymásba kapcsolódó jelképei, máshol leány–atya (BWV 211) vagy allegorikus alakok, 
mint a Szerencse–Becsület (BWV 207) párokat személyesítenek meg. Itt is a tanítvány–tanító párral van dolgunk, 
akik mindketten csodálják Isten művét.

7 (30). Recitativo (tenor)
Evangélista: És gyorsan útra keltek, és megtalálták Máriát, Józsefet és a jászolban fekvő gyermeket. Az után, hogy 
látták őket, azt is elbeszélték, amit nekik a gyermek felől mondtak. És aki csak hallotta, csodálkozott a pásztorok 
beszédén. Mária meg mind emlékezetébe véste szavaikat, és szívében gyakran elgondolkodott rajtuk. (Lk 2,16–19)

Az Evangélista szövegét két hangsúlyos zárlat is tagolja, amely a 
secco recitativónál szokatlan. A harmadik mondat után azt hihet-
jük, vége a tételnek, de csak most hangzik el a legfontosabb mondat, 
amihez az alt szólista (anya) áriája is kapcsolódik. Így vezet vissza 
Bach a bensőséges csöndbe.

8 (31). Ária (alt)
Rejtsd el, szívem, ezt az áldott, szent csodát / Szilárdan bizakodva!
Legyen Isten csodálatos műve itt, ami erősít, / Ha hited gyarló volna.

Az anya áriája számtalan fi nom zenei retorikai elemmel fogalmazza meg azokat az érzéseket, amelyeket minden 
anya érez gyermekére tekintve. A hangnem megválasztása is fontos üzenetet hordoz. Ha áttekintjük Bach h-moll 
műveinek listáját, megtaláljuk a nagy h-moll misét, és csak néhány példát említve a BWV 80-as kantáta szoprán 
áriáját, a Máté-passió 12. áriáját, Blute nur, ugyancsak szoprán énekli, és hangszeres művei között az egyik legigé-
nyesebb fuvola-csembaló szonátát. Ez a különleges hangnem Mattheson8 szerint bizarr, melankolikus, ezért ritkán 
alkalmazzák.

9 (32). Recitativo (alt)
Igen, igen, megőrzi szívem, hogy e kegyes időszakban szent üdvét az Úrnak teljes bizonyossággal hiszem.

A recitativo és az ária felcserélése is retorikai és dramaturgiai eszköz. A szerző által fontosnak tartott rész a meg-
szokottól eltérő sorrend által kap hangsúlyt, itt ez a rész a recitativo.

10 (33). Korál
Uram, buzgón őrizlek Téged, / Neked akarok élni itt,
Hozzád indulok majdan, / Veled lesz végre éltem fenn,
Teljes örömben mindörökké / Ott, a másik életben.

 8 Mattheson 1713.
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Paul Gerhardt Fröhlich soll mein Herze springen kezdetű korálja 1656-ban jelent meg Johann Crüger (7. 
kép) dallamával.9 E vers 15. versszakát használta fel itt Bach. A korált ma is tartalmazza az Evangelisches 
Gesangbuch.

11 (34). Recitativo (tenor)
Evangélista: És a pásztorok hazatértek, dicsőítették és magasztalták Istent mindenért, amit csak 
hallottak és láttak, úgy ahogy tudtul adták nekik. (Lk 2,20)

12 (35). Korál
Örvendjetek, örvendjetek, Üdvösségtek, / Az Isten és Ember, ma megszületett,
Mert Ő, tudom, Úr Jézusom, / Kiválasztott Dávid városában lett.

Christoph Runge (1619–1681) Lasst Furcht und Pein kezdetű koráljának (1653) 4. versszaka10 szólal meg itt. Bach 
az akkor ismert, a Wir Christenleut habn jetzund Freud, 1589-ől származó koráldallamot11 használta.

13 (= 24) . Kórus
A nyitótétel ismétlése foglalja keretbe zárásként a kantátát. Kézenfekvő lenne az ismétlés, ha úgy gondolkodunk, 
hogy karácsony második napjára (szentestével együtt az ünnep harmadik napja) már nehéz új kórustételt betaní-
tani. Mégsem gondolhatjuk, hogy csak praktikus szempont vezette Bachot a tétel ismétlésekor. Dramaturgiailag 
és retorikailag is fontos hangsúlyt kap így az emberi kifejezés gyarlósága. Ezzel lezárul a szorosan vett karácsonyi 
ünnep, és kisebb ünnepekkel bár, hétköznapok kezdődnek, amelyekre jó útravaló a tétel szövegének kicsengése.

IV. rész: Festo Circumcisionis Christi (Újév napjára)

Fallt mit Danken, fallt mit Loben
A negyedik, Újév ünnepén megszólaló kantáta a név fogalma körül forog. A névadás, a körülmetélés, a templomban 
való bemutatás a nagyobb közösség által való megismerést, megkülönböztetést és ugyancsak befogadást jelenti. 
Ahogy mi is ismételgetve ízlelgetjük eleinte gyermekünk nevét, a kantáta szólistái, kórusa Jézus nevét ismételgetve, 
szinte litániaszerűen fűznek hozzá jelzőket: az elragadtatott hódolat gyümölcseit. A névnek egyébként Jézus korában 
fontos szimbolikus jelentőséget tulajdonítottak, de fontos üzeneteket hordozott még Bach korában is.

A nyitókórus, a szoprán és a tenor ária a BWV 213-as kantáta 1., 5. és 7. tételeinek újrafogalmazásai.

1 (36). Kórus
Hajoljatok meg hálával, magasztalón / Az irgalom legmagasabb trónusa előtt!
Az Isten Fia a földnek akar Üdvözítője s Megváltója lenni! / Az Isten Fia majd lecsillapítja ellenségei dühét és 
háborgását.

 9 Praxis Pietatis Melica. Első kiadás: Berlin, 1647. A gyűjtemény ezután még negyven kiadást ért meg a 18. század derekáig.
 10 Fischer–Tümpel 1964, 3. 514. o.
 11 Bach Cantatas. http://www.bach-cantatas.com/Texts/Chorale056-Eng3.htm.

7. kép. Johann Crüger
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Szokatlan, az ünnepnapok során eddig nem hallott hangszerelés kényezteti fü-
lünket az újév napján. Vadászkürtök társulnak a vonósokhoz és az oboákhoz. A 
gondtalan, szimmetrikus tagolású zene alázatot, megnyugvást, kiegyensúlyozott-
ságot sugall. Milyen jó így kezdeni az új évet: abban a reményben, amit Isten fi a 
akar. Érdekes zenei retorikai kifejezést kap a „Danken” 
(köszönet) szó a lehajló, és a „Loben” (dicséret) a fel-

törekvő motívummal. Az „Isten Fia” szavakra a szoprán magasra nyúlik, és a középrész 
zárásakor a „der Feinde Wut und Toben” (ellenségei dühét és háborgását) érdekes ritmikai 
„borulás” zajlik, amivel a szavak értelme külön hangsúlyt kap.

2 (37). Recitativo (tenor)
Evangélista: És mikor betölt a nyolc nap, hogy a kis gyermeket körülmetéljék, nevezék az ő nevét Jézusnak, 
amint őt az angyal nevezte, mielőtt fogantatott volna anyja méhében. (Lk 2,21)

3 (38). Recitativo accompagnato és arioso

Basszus
Emmanuel, ó édes szó! / Jézusom pásztorom, / Jézusom az életem,
Jézusom nékem adta magát, / Jézusom örökké szemem előtt lebeg.
Jézusom az örömöm, / Jézusom vigasztalja a szívem és keblem.

Basszus és szoprán
Jézus, Te, legdrágább életem, / Lelkem jegyese, / Ki értem áldoztad magad / A gyötrelmes keresztfán.
Jöjj! Örömmel akarlak átölelni, / A szívem sosem hagy el Téged, / Óh, végy hát magadhoz!

Basszus
Még a halálban is te leszel a legimádottabb nékem. / Szükségben, veszélyben, bajokban, csak Rád nézek vágyódva én.
Mi űzött engem eddig a halál borzalmától (félve)? / Jézusom! Ha meghalok is, tudom, hogy el nem pusztulok;
A Te neved áll írva bennem, hogy a halál félelmét elűzze.

A szoprán–basszus kettős gyönyörű példája a vallásos érzület és a túláradó földi érzelmek keverékének. Dramatur-
giailag teljes jelenetet, lelki fejlődést élhetünk át ebben a rövid tételben. Először litániát hallunk, bár e litánia nem a 
középkori ismételgetett zenei motívumokon gördül tovább, hanem sokkal szabadabb deklamációval, mintha inkább 
becézés, szerelmünk vagy a gyermek becézgetése lenne. Majd változik a zenei háttér. Amíg szoprán a basszus szólam 
fölé befűzött, kötöttebb lüktetésű és szinte naiv arioso dallammal veszi át, és egyben fokozza a dicséretet, a basszus 
már az Énekek éneke hevületét énekli meg. Dallamát szünetek, sóhajok, felkiáltások tagolják, majd az ismét magára 
maradt basszusszóló drámai hangot megütve folytatja a zenekar kíséretével. A szóló bővelkedik a zenei retorika 
kellékeiben: a „Not” (szükség), „Gefahr” (veszély) „Grauen” (borzalom) és a „Todesfurcht” (halálfélelem) szóra a 
kor zeneszerzői eszközeinek egyik legerősebbje szólal meg, a feszültséggel teli, úgynevezett szűk szeptim akkord 
(ezt használja Bach másutt a Júdás vagy a „szenvedés” szavaknál is).
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4 (39). Ária (szoprán, visszhangszoprán)
Megváltóm, vajon a Te neved elhinti-e a legkisebb magvát is csak e hatalmas rémületnek?
Nem, magad mondod, hogy nem! (Nem!) / Kell-e hát a haláltól félnem? Nem, a Te édes szavad: nem!
Avagy örülnöm kell-e néki? / Igen, Te, Megváltó, magad mondod: igen! (Igen!)

Bach korában már viszonylag ritka szerkesztés az echóválasz. Lassus és kortársai, később 
Monteverdi, Purcell és sokan mások alkalmazzák a visszhanghatást, amelyben egy mondat 
utolsó szavait, kifejezéseit, vagy azok egy részét – más értelmezéssel – azonos hangokon 
énekli egy hasonló hang. Retorikai szempontból ismétlésről van szó, amely itt a tanítás 
megerősítését célozza. Azon ritka előadási utasításokkal van itt dolgunk, amelyekkel 
Bach általában nagyon fukarul bánik. Itt kiírja az oboának a forte és piano jelzéseket, sőt 
a harmadszor ismételt motívumra a pianissimót is. Ám Bach itt is egy zseniális ötlettel 
gazdagítja élményünket: az oboa és a második szoprán (a „visszhang”) nem mindig ugyan-
abban a sorrendben szólaltatják meg a válaszokat a szólista hangjaira, ezzel fenntartva a 
közönség fi gyelmét, talán még egy kis mosolyt is csalva arcunkra.

5 (40). Kettős (szoprán, basszus)

Recitativo (basszus)
Nos, igen! Egyedül a Te neved lesz majd az én szívemben.
Téged foglak elragadtatva megnevezni, mikor szívem, keblem
az irántad való szeretetben ég. De, Kedves, mondd nekem:
Hogyan magasztaljalak, hogy mondjak Néked köszönetet?

Arioso (szoprán)
Jézus, örömöm és gyönyörűségem, Reményem, kincsem, osztályrészem.
Megváltásom, menedékem és üdvöm, pásztor és király, fény és nap!
Ah, hogyan tudnálak méltón, Uram, Jézus, dicsőíteni téged?

Az előző jelenet folytatásaként ismét a szoprán és a basszus fonódik össze Jézus magasztalásában. Aki eddig tanító, 
most esendő emberséggel kérdezi a jó dicséret módját, és a szoprán ezúttal a Lélek hangján sorolja a hitvallás me-
taforáit. A tétel végén a két hang összefonódva várja a választ. Ez az összefonódás a földi anya és gyermeke között 
is létrejön, ez adja mindkettejük erejét további életükhöz.

A szoprán szövege egyébként Johann Rist Jesu, du mein liebstes Leben kezdetű, 1642-ben keletkezett koráljának 
átdolgozása.

6 (41). Ária (tenor)
Csak azért akarok élni, hogy tiszteljelek. / Megváltóm, adj nékem erőt és bátorságot,
Hogy a szívem buzgó legyen! / Erősíts meg engem,
Hogy kegyedhez méltón / És köszönettel felemelkedjem!

pianissimo
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A jelenet vége felé az evangélista veszi át a szót, és összefoglalja az eddig kimondottakat. A hangulati ellentét szem-
betűnő: az eddigi szabad, laza szövésű, szabad tételeket most nagyon is kötött, virtuóz zene váltja fel. Ha eddig a 
szöveget hallgattuk, most a hangszerek és a hangszerszerűen éneklő szólista vonzza fi gyelmünket, ezzel a váltással 
kissé kiemelve az elmélyülésből. A szerkesztés különlegessége, hogy a két hegedű által intonált fő zenei téma a basz-
szusban egyszer megjelenik tükörfordításban – ahogy Isten kegyelme felemeli az embert –, majd a tenor is átveszi 
ezt az „ötletet”, hogy később mindketten visszatérjenek az eredeti szerkesztéshez.

7 (42). Korál
Jézus, mutasd számomra a kezdetet, / Jézus, maradj mindig mellettem! / Jézus, fékezzed érzékeimet,
Jézus, légy egyetlen vágyam, / Jézus, Te légy a gondolataimban! / Jézus, ne hagyj eltántorodnom!

Johann Rist Hilf, Herr Jesu, laß gelingen kezdetű versének (dallam: J. Schop, 1642) 15. versszaka a zárókorál szövege. 
Ismét a litánia ősi műfaja hangzik fel, nem meglepetésszerűen a nyitótétel hangszerelésében, kürtökkel, oboákkal, 
és vonósokkal.

V. rész: Dominica post Festum Circumcisionis Christi (Újév napjára)

Ehre sei dir, Gott
Az ötödik részben a világ gonosz hatalmai, törvényei, kényszerek, reménytelenségek kezdik szőni ármányukat a 
csecsemő ellen. Az élet, a remény és a szeretet, amelyet egy újszülött hoz az életünkbe, még átvilágít a veszély nehéz 
felhőin. Önfeledt ujjongással énekel a kórus, majd a főszereplő anya, az alt szólista erősít meg kétségeink között: 
már itt van a gyermek, itt van az Ember – magunk sem hisszük még –, Isten fi a.

A 45-ös alt tételt Bach először a BWV 247 Márk-passióban használta, a 47-es basszus ária pedig a BWV 215-ös 
kantáta 7. tétele volt. A szövegben a korálok mellett Mt 2,1–6 versei szerepelnek.

1 (43). Kórus
Tiszteletet zengjünk néked, ó Isten, / Dicsőség, hála adassék néked! / Az egész világ Téged magasztal,
Mivel a mi javunkkal törődsz, / Mivel ma minden kívánságunk teljesül, / Mivel áldásaid csodálatosan
Megörvendeztetnek minket.

A nyitótétel hangszerelése a második kantáta hangulatát idézi, itt is oboa d’amorék szólnak, vonósok és a kórus. 
Figyelemre méltó e csoportok felosztása és egymáshoz való viszonya. A fafúvók néha a kórussal járnak, néha önálló 
életet élnek (bevezetés, átvezető szakaszok) az első hegedű folyamatosan egyfajta nyugtalanul lobogó kíséretet 
játszik, talán az emberi lélek lobogása vagy az Isteni kegyelem tündöklése érzetét kívánta Bach felkelteni. A motí-
vumok, illetve a hangszercsoportok és a kórus megszólalásai hármas egységenként következnek, és a szinte mindig 
hangsúlytalan ritmikai egységen belépő szólamok magával ragadó lendületet adnak a tételnek.

2 (44). Recitativo (tenor)
Evangélista: Amikor pedig megszületik vala Jézus a judeai Betlehemben, Heródes király idejében, ímé, napke-
letről bölcsek jövének Jeruzsálembe, mondván: (Mt 2,1)
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A hat ünnepnapot összekötő secco recitativo szövi tovább a történetet.

3 (45). Kórus és recitativo (alt)
Hol van a zsidók újszülött királya? –
Keresd őt az én szívemben, ott lakozik, a magam és az ő örömére!
Láttuk a csillagát Napkeleten, és jöttünk, hogy imádjuk őt. (Mt 2,2)
Üdv néktek, kik láttátok azt a fényt, az a ti üdvötökre történt. Megváltóm, Te, Te vagy a fény, ki még a pogányokra 
is ragyogsz majd, és akik még nem ismernek, már ők is imádni akarnak Téged. Mily fényes, mily tiszta is a Te 
ragyogásod, szeretett Jézusom!

A szólista és a kórus jelenete a János-passióra való utalásokat tartogat. Ott is ilyen recitativo vezeti be a történetet, 
ott is ilyen turba kérdezi, hol van Jézus, majd Jézus válasza után ugyanígy még egyszer rákérdeznek. Itt az üdvözlő 
szavakat halljuk, mintha az anya mondaná őket. Jóllehet, ez a jelenettípus, amelyben a szólista és a tömeg dialógusa 
zajlott, ismert volt ebben a zenei világban, azért nem hagyhatjuk fi gyelmen kívül, hogy a János-passió ekkor már 
többször elhangzott Lipcsében, és felmerülhet a kérdés, véletlen-e ez a megoldás. Itt az újszülött gyermek, ott a 
kínokat vállaló felnőtt Megváltót keresi a világ.

4 (46). Korál
Ragyogásod elemészt minden sötétséget, / A borús éjt fénybe borítja.
Vezess minket a Te ösvényeidre, / Hogy a Te orcádat
És magasztos fényét örökké szemlélhessük!

A korál Weissel (1590–1635) Nun, liebe Seel, nun ist es Zeit kezdetű koráljának (1642) 5. versszaka. A korál a legérzékenyebb 
dramaturgiai ponton szólal meg itt, amikor a királyok már az ajtóban vannak, és amikor a lélek buzdító útravalóra vár.

5 (47). Ária (basszus)
Világítsd meg az én sötét valómat is, / Világítsd be a szívem a te ragyogásod tiszta sugarával!
Szavad lesz legfényesebb gyertyám minden cselekedetemben: / Nem engedi, hogy a lélek bármi rosszra térjen.
Világítsd meg az én sötét lelkemet is, / Világítsd be a szívem a te ragyogásod tiszta sugarával!

A basszus szólóhang ezúttal az oboa d’amoréval kísérve szólal meg. Ismét a pasztorálhangulatot, közvetve a család 
intimitását jelzi. A szöveg jámbor hívő hő vágyát fogalmazza meg, de joggal gondolhatjuk, hogy itt először hangot 
kap a földi apák vágya is, újszülött gyermekükre tekintve. A szólamban található sok ugrás, nagy hangterjedelem is 
ezt az aggodalmat, szándékot támasztja alá: hogyan fogjuk könnyen felnevelni azt, aki majd megváltja életünket?

6 (48). Recitativo (tenor)
Evangélista: Heródes király pedig ezt hallván, megháborodék, és vele együtt az egész Jeruzsálem. (Mt 2,3)

7 (49). Recitativo (alt)
Miért rémültök meg? Talán Jézusom jelenléte ébresztett bennetek ily rémületet? Ó, nem kellene, éppen ellenke-
zőleg, örülnötök inkább? Hisz ő, amint az megígértetett, az emberek üdvözülését fogja újfent elhozni.
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Az accompagnato recitativóban ismét az anya kap szerepet, 
akinek erejét újszülött gyermeke táplálja. A vonósokon meg-
szólaló, a passiókból ismert rémületaff ektus a megfelelő szöveg 
fölött később az öröm motívumává alakul.

8 (50). Recitativo (tenor)
Evangélista: És egybegyűjtve minden főpapot és a nép írástu-
dóit, tudakozódik vala tőlük, hol kell a Krisztusnak megszületnie? 
Azok pedig mondának néki: a judeai Betlehemben, mert így írta 
vala meg a próféta: És te, Betlehem, Judának földje semmiképpen 
sem vagy legkisebb Juda fejedelmei között, mert belőled szárma-
zik a fejedelem, aki Úr lesz az én népem, Izráel felett. (Mt 2,4–6)

A recitativo utolsó mondata kötött tempójú ariosóba fordul. Mindannyiszor, ha egy szövegrészen belül líraibb 
hangvétel indul, ezt az eszközt követik a barokk komponisták. Ez a kis változás feljebb emeli az addig szabad 
deklamáció ünnepélyességét, megújult fi gyelmet is nyerve a hallgatóságtól.

51. Tercett (szoprán, alt, tenor)
Szoprán:  Ah, mikor jő el az idő?
Tenor:    Ah, mikor jön majd az övéinek vigasztalója?
Alt:    Hallgassatok! Ő már valóban itt van!
Szoprán, tenor: Jézus, jöjj hát hozzám!

Ez a három hangfaj együtt kizárólag itt szólal meg Bach fennmaradt életművében. Ismét végtelen fantáziáról tesz 
tanúbizonyságot a szerző, ismét operai jelenettel lehet dolgunk. A szoprán és a tenor kétkedésük, vágyakozásuk 
hangján énekelnek, imitálva a hegedű témáit. Egyszerre belép az alt, aki most kimondja a megnyugtató választ. Az 
egyes szólamok tökéletesen leképezik a tartalmat: a hegedű, szoprán és a tenor szövete összefüggő, egymásra utaló, 
imitációs részeket tartalmaz. Az imitáció is a zenei retorika egyik fontos eszköze, amit az akkori tanult közönség 
sokkal mélyebben értett, mint a mai. Az alt első szava még nem, de annak ismétlése már megszakítja a másik két 
szereplő énekét, ahogy a színpadon sem veszik észre első szóra az új belépőt. Egyre erélyesebb hangjai a többiek 
szüneteibe kerülnek, majd a legfontosabb közléssel megvárja, amíg ők elhallgatnak. Mindezt égbe emeli a hegedű 
virtuóz mozgása.

52. Recitativo (alt)
Az én kedvesem uralkodik immár. A szív, amely az ő uralmát szereti, s egészében néki adja magát: az én Jézu-
som trónja.

Az anya zárja le a jelenetet, kimondva a megnyugtató szavakat. De a gyermek adta nyugalom nemcsak Máriát, hanem 
a földi anyákat is eltölti, és ők is erőt és biztonságot kapnak ebben a helyzetben, ebben az egységben.
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53. Korál
Noha az ily szívbéli otthon / Nem pompás fejedelmi lak, sötét üreg csupán,
A Te kegyelmed sugara ott úgy ragyogna fel, / Hogy a teljes Napkorongnak vélnék.

Johann Franck (1618–1677), Ihr Gestirn, ihr hohlen Lüft e kezdetű koráljának (1655) 9. versszaka szólal meg a kantáta 
zárásaként, ismét követve a jól ismert hangszerelési elvet: az első tétel hangszerei szólnak itt is.

VI. rész: Festo Epiphanias (Vízkereszt napjára)

Herr, wenn die stolzen Feinde Schnauben
A hatodik állomás vízkereszt ünnepén hirdeti a gyermekkel kapcsolatos legnagyobb csodát: hatalma legyőzi a földi 
gonoszságot. Mi is ebben reménykedünk, amikor felemeljük és magunkhoz szorítjuk gyermekünket. Tudjuk és 
ismerjük hatalmát is: ezután más lesz az életünk, ő változtatja meg.

A kutatók feltételezik, hogy az 56., 57. és a 61–64. tételek egy elveszett egyházi kantáta tételeként születtek 
meg eredetileg, a nyitótétel pedig egy ugyancsak elveszett világi kantáta bevezető zenéje volt.

1 (54). Kórus
Uram, ha a kevély ellenség köröttünk dúl, / Add, hogy szilárd hitben 
Lássuk meg hatalmadat és segítségedet! / Csak Tebenned bízunk egyedül,
Így tudjuk az ellenség éles karmát sértetlenül elkerülni.

A szöveg tartalmát a zene a hangszerelés eszközeivel (a harc képzetét ébresztő trombiták és a tőlük elmaradhatatlan 
üstdob), a hármas ütem hangsúlyozott lüktetésével, a beszúrt kromatikus (félhanglépésekkel teli) részekkel, amelyek 
az ármányt hivatottak megjeleníteni és az egész tétel szilárd ünnepélyességével támasztja alá Bach.

2 (55). Recitativo (tenor, basszus)
Evangélista: Ekkor Heródes titkon hívató a bölcseket, szorgalmatosan megtudakoló tőlük a csillag megjelenésének 
idejét. És elküldvén őket Betlehembe, monda nékik: 

Heródes: Elmenvén szorgalmatosan kérdezősködjetek a gyermek felől, mihelyt pedig megtaláljátok, adjátok 
tudtomra, hogy én is elmenjek, és tisztességet tegyek neki. (Mt 2,7–8.5)

A jelenetet az egyszerű recitativo nyitja. A földi ravaszság semmi díszt nem érdemel a zenei folyamatban.

3 (56). Recitativo (Szoprán)
Te álnok! Csak azért keresed az Urat, hogy elveszejtsed, mindenféle hamis fortélyhoz folyamodsz, hogy az Üd-
vözítőt kézre kerítsd. Ő, kinek erővel ember nem árthat, biztos kézben marad még. Szíved, a te hamis szíved, 
minden csalfaságával a Magasságbéli Fia előtt, kinek pusztulására törsz, már igencsak jól ismert.
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Az angyal vagy a Lélek átlát a gonosz szándékain, és a vonósok zenei glóriájával hangja körül (accompagnato) 
szégyeníti meg az álnokot.

4 (57). Ária (szoprán)
Kezednek egyetlen intésére / Az emberi hatalom erőtlen bukik el.
Előtted minden (emberi) erő nevetségessé válik! / A Leghatalmasabb csak egyetlen szót szól,
Hogy ellenségei gőgjét elpusztítsa. / Ó, így kell hamarosan megváltozniuk / A halandók gondolatainak.

Rendkívül érdekes zenei szövetet hallunk a jelenet súlypontján. A hármas lüktetésű tétel eltolt hangsúlyainak meg-
megállásai, imitációi igen bonyolult ritmikai és harmóniai fordulatokat eredményeznek. A folytonos, nyugtalan 
szólammozgások, a viszonylag terjedelmes elő- és közjátékok talán a törekvő emberi hatalom lényegére engednek 
asszociálni, de természetesen zeneileg semmi konkrét utalás nincs erre a fogalomra. Isten kezének intése is nehezen 
kapcsolható össze a meginduló tizenhatodok utáni két rövid negyedhang súlytalanságával.

5 (58). Recitativo (tenor)
Evangélista: Ők pedig a király (beszédét) meghallván, elindulának. És íme, a csillag, amelyet napkeleten láttak; előttük 
megy vala mindaddig, amíg odaérvén, megálla a (hely) fölött, ahol a gyermek vala. És amikor meglátták a csillagot, 
igen nagy örömmel örvendezések. És bemenvén a házba, ott találták a gyermeket anyjával, Máriával; és leborulván 
tisztességet tőnek néki, és kincseiket kitárván, ajándékokat adónak néki: aranyat, tömjént és mirhát. (Mt 2,9–11.6)

6 (59). Korál
Itt állok jászolodnál, / Ó, Jézuskám, életem. / Jövök, hozom s néked ajándékozom,
Mit Te adtál nékem. / Vedd, ez az én szellemem és lelkem,
Szív, lélek, bátorság – vedd mindezt, / Hogy a tetszésedre szolgáljon!

Az első jelent zárásaként Paul Gerhardt koráljának (1653) első versszakát használta Bach, az eredeti dallam szerzője 
ismeretlen.

7 (60). Recitativo (tenor)
Evangélista: S mivel álomban megintettek, hogy Heródeshez vissza ne menjenek, más úton térének vissza 
hazájukba. (Mt 2,12)

8 (61). Recitativo (tenor)
Menjetek! Elég, az én kincsem nem távozik innen, ő itt marad velem. Én szintén nem fogom elhagyni őt. Az ő 
karja szeretettel, csupa szelíd érzéssel s a legnagyobb gyengédséggel vesz körül. Megmarad ő az én jegyesemnek, 
én őt a szívembe, lelkembe vésem. Jól tudom, hogy ő szeret engem, a szívem viszont szereti bensőségesen és 
imádni fogja őt örökkön. Miféle ellenség tudna engem ily boldogságban háborítani? Te, Jézus, barátom vagy s 
maradsz, s ha majd hozzád könyörgök szorongatottságomban: „Uram segélj!” – hadd leljek segítséget!

A recitativo műfajában sok ötletet alkalmaztak a barokk zeneszerzők. Ebben a viszonylag hosszú megszólalásban, a 
tenor – a hívők képviselőjének – nem egyszer indulatoktól fűtött accompagnato (oboa d’amorék és continuo által kísért) 



65A (megváltó) gyermek születése Bach Karácsonyi oratóriumábanHARMÓNIA 65

recitativójában minduntalan más ritmikával, más tempóban, más dinamikával hangszeres beszúrásokat hallunk. Teljesen 
világos az eff ektus retorikai jelentése: a Gonosztól, a világ hatalmaitól (rég nincs szó a háromkirályokról) elfordul a hívő, és 
Krisztussal él meg bensőséges egységet, bár azok mindent megtesznek, hogy az idillikus állapotot újra és újra megzavarják.

9 (62). Ária (tenor)
Most megrémülhettek, kevély ellenségek, / Mily félelmet tudnátok ébreszteni bennem?
Az én kincsem, menedékem itt van mellettem. / Hiába álltok mégoly dühödten,
Fenyegetve, hogy engem mindenestül elveszítetek, / Lássatok hát: a Megváltó lakik itt bennem.

Az oboa d’amorék által biztosított bensőséges hangzást az első és a második kantátából jól ismerjük. Az ünnep 
karácsonyi hangulata azonban már elült. A gyermek születésének csodája belesimulni látszik a hétköznapokba. 
Csakhogy ezek a hétköznapok már nem ugyanazok, mint a Megváltó születése előtt. Bach itt már nem az anya 
vagy a Lélek, esetleg az apa szereplőjét megszemélyesítő hangfajt választ: a hívők hangja, a tenor énekli a születéssel 
megerősödött emberek hitvallását. Zeneileg gyönyörű, világos formájú, szimmetrikus belső tagolásokkal megnyugvó 
tételt hallunk. Itt már nincs félelem, nincs disszonancia, nincs aszimmetria, a lélek harmóniája érvényesül.

10 (63). Recitativo (kvartett)

Szoprán, alt, tenor, basszus
Mit tehetnek a pokol szörnyei, / Mit tehet ellenünk a világ, a bűn? / Hiszen mi Jézus kezében nyugszunk!

Érdekes recitativofajta visz közelebb a zárótételhez. A Máté-passió utolsó előtti tételére is emlékeztető kvartett a 
történések tömör összefoglalását adja. A négy szólam változatos hangzása itt talán az emberek sokszínűségét hivatott 
megjeleníteni. A külön-külön megszólaló kérdésekre együtt éneklik a választ.

11 (64). Korál
Most bosszút álltál ellenségeid seregén, / Mert Krisztus megtörte őket, kik ellenedre voltak.
Halál, Sátán, Bűn és Pokol: / Mindenestül elvesztik erejüket; / Isten mellett a helye az emberi nemnek!

Georg Werner (1580–1645) Ihr Christen auserkoren kezdetű koráljának 4. versszaka (1648) Hassler dallamára 
(lásd BWV 248. I). A zárótétel – egyben az ünnepnapok zenei liturgiájának utolsó tétele – az első tétel hangszere-
lésével egyezik meg. Hatalmas tömbként zárja le a folyamatot, az első pillanatokban nem gondolnánk, hogy végül 
is korálfeldolgozást hallunk. A zenekari elő-, illetve közjátékok és az utójáték fénye még egyszer utoljára felidézi a 
karácsony hangulatát.

A hallgató mint szülő

Minden évben átélhetjük ezt a csodát, amit Bach zenéje hoz a szívünkbe. De a csoda nem csak a zene. Nem csak 
a kitűnő zeneszerzői ötletek zseniális szakmai megoldásai, a soha-magát-nem-ismétlő fantázia és szabadság. Nem 
csak az előadók átélt és hiteles előadása által teremtett hangulat. Nem csak az ünnepeken a templomban összegyűlt 
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hívősereg, akik maguk is teremtik a csodát. És nem csak a hívő lélek egyéni útja, amely a várakozás és a rácsodálkozás 
után Jézus emberségét és istenségét megtapasztalva, megerősödve lép ki a templomból és tér vissza a mindennapokba. 
Mindez együtt és még valami nagyon fontos. Az hogy a hallgató saját gyermekének születésével pontosan azokat 
az érzéseket éli át, amit a hat kantátában a szöveg és a zene megfogalmaz. Bach (és Picander) úgy állította össze a 
szövegkönyvet, hogy tudták, és hangsúlyozták, a Megváltó születése ott van minden földi gyermek születésében és 
fordítva, minden földi gyermek, ha nem is megváltja, de megváltoztatja szülei életét.

Mert mi, szülők is átéljük a várakozást, a születés csodáját, a családdá válást, a szélesebb család szeretetét, újszülöttünk 
sorsával kapcsolatban tele vagyunk aggódással és reménnyel. Ezzel pedig nemcsak a zene megértése válik valósággá, nemcsak 
az ünnep kap mélyebb értelmet, hanem valóban átérezzük, hogy a szent családhoz hasonlóan mi is a teremtés részei vagyunk.

Johann Sebastian Bach gyermekei*
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1708 23 1707. márc. *Catharina Dorothea, dec. 29. 1777 69

1709 24

1710 25 1710. febr. *Wilhelm Friedeman, nov. 22. 1784 77 8 kleine Preludien für 
Orgel

1711 26 BWV 106?

1712 27 Lukas-Passion
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(<1) BWV 208, 142

1714 29 1713. jún. *Carl Philipp Emmanuel, márc. 8. 1788 74 BWV 199, 21

1715 30 1714. aug. *Johann Gottfried Bernhardt, máj. 11. 1739 24 BWV 161, 152

1716 31

1717 32 B-dur fuge b-a-c-h

1718 33 1718. febr. *Leopold Augustus, nov. 15. 1719 1 Orgelbüchlein für W. F.

1719 34 Leopold Augustus † szept. 28. (<1) Chromatische Fant.

1720 35 Brandenburgische 
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1721 36 Wohltemperiertes 
Kl. I.

1722 37 Johannes-Passion

1723 38 1722. nyár *Christine Sophie Henriette, n. a. 
(valamikor tavasszal) 1726 3 Magnifi cat

1724 39 1723. máj. *Gottfried Heinrich, febr. 27. 1763 39 BWV 4
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1725 40 1724. júl. *Christian Gottlieb, ápr. 14. 1728 3 BWV 249a

1726 41 1725. júl. *Elizabeth Juliane Friderika, ápr. 5. 1781 (55)

Christine Sophie Henriette † jún. 29. (3)

1727 42 1727. febr.? *Ernestus Andreas, okt. 30. † nov. 1. (<1) BWV 147?

1728 43 Christian Gottlieb † szept. 21. (3) Motetták

1728. jan. *Regine Johanne, okt. 10. 1733 5 Mattheus-Passion

1729 44

1730 45 1729. ápr. ? *Christine Benedicta, jan. 1. † jan 4. (<1) BWV 80

1731 46 1730. jún. *Christine Dorothea, márc. 18. 1732 1 BWV 140

1732 47 Christine Dorothea † aug. 31. (1) BWV 51

1731. szept. *Johann Christoph Friedrich, jún. 23. 1795 63 BWV 98

1733 48 Regine Johanne † ápr. 25. (5) h-moll Messe

1733. febr.? *Johann August Abraham, nov. 5. † nov. 6. (<1) BWV 58

1734 49 Weihnachts- oratorium

1735 50 1735. jan. *Johann Christian, szept. 7. 1782 47

1736 51 Osteroratorium

1737 52 1737. febr. *Johanna Carolina, okt. 30. 1781 44

1738 53 misék

1739 54 Johann Gottfr ied Bernhardt † máj. 27. (24) Klavierübung III.

1740 55 BWV 13

1741 56

1742 57 1741. máj. *Regine Susanna, feb. 22. 1809 67 BWV 212

1743 58

1744 59 WTKl. II

1745 60

1746 61

1747 62 Musikalisches Opfer

1748 63

1749 64 Kunst der Fuge

1750 65

Félkövér betűvel szedett név: a gyermek túlélte édesapját.
Dőlt betűvel szedett név: a gyermek a születés után kevés idővel hunyt el.
A 3., 4. és 5. oszlop színezése: 

*3. oszlop: a dátum utáni kérdőjel a baba esetleges koraszülöttségére utal. – K. G.
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megszületett gyermek
megszületett, de még Bach életében elhunyt gyermek
elhunyt gyermek
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Klembala Géza a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem középiskolai énektanár és karvezető 
szakán szerezte dimplomáját, majd ugyanitt védte doktori értekezését 2005-ben A retorikai ele-
mek Monteverdi vokális művészetében címmel. Tanári tevékenysége mellett a CantuS CorvinuS 
énekegyüttes vezetőjeként és csembalistaként aktív. Célkitűzése, hogy Bach összes kantátája 
liturgikus rendben hangozzék el, két évig a Bartók Rádió vasárnap délutáni élő közvetítéseinek 
segítségével valósult meg. A Magyar Rádióban készített műsorait (Bach kantátái, Az ünnepek 
zenéje) nívódíjjal ismerték el.


