Ratkay Gábor

PÉTER ÉS JÚDÁS JELLEMZÉSE A MÁTÉ.PASSIÓBAN
A legmagasabb rendű művészí munka a jellemzés. Jól jellemezni
valakit még az irodalomban is nagy és nehéz feladat, hát még a zenében! Bach' utánozhatatlan ebben is. Két példán szerétném ezt megmutatni. Péter és Judás alakján.
A Máté-passióbana történetnek ez a kétszereplője két közel eső
áriában, a 47. és 51. számúban jut szóhoz, Vajon véletlen ez, vagy szándékosan történt? A passió menete szígorúan a Máté-evangélium szerint
halad, abban pedig Péter tagadáisa a 26. fejezet végén van, Judás árulása
mindjárt a következő fejezet elején. Ez az elrendezés tehát az evangélista
műve. Bachnak nincs része benne. De ha a két áriát jobban megnézzük,
egy érdekesség mégis feltűnik: mindkét ária kíséretének azonos a hangszerelése s mindkét ária érzelmi mondanivalóját Bach a szólistán kívül a
szóló hegedű tolmácsolására bízza. Ez méltán gondolkodóba ejtheti az
embert. Miért a feltűnő azonosítás? Nyilvánvalóan Bach is felismerte az
evangelista szándékát: intő példaként egymás mellé állítani és különkülön élesen megvilágítani .a két apostol alakját. Mindkettőjüket egyazon
érzés tölti el: a bánat. De hogy bánat és bánat között mílyen óriási különbség lehet, éppen azt akarja Bach bemutatni.
Milyen volt Péter bánata? Péter apostol, tudjuk, lobbanékony természetű volt (ő volt az, aki Jézus védelmére kardot ránt a Getszemani
kertben), őszinte, szókimondó, egyenes, mélyenérző lélek. Nagy hibája
volt azonban: túlságosan bízott önmagában. "Ha mindenki megtagad is,
én akkor sem tagadlak meg téged !" - bizonygatta Jézusnak, s íme, még
mielőtt a kakas szólt volna, háromszor esküdözött, hazudozott káromkodva és átkozódva, hogy nem ismeri Jézust. A kakas harsány kiáltása téritette csak magához. Eszébe jutott a szerétett Mester szava: "Mielőtt a
kakas szól, háromszor tagadsz meg engem !" Atlátta a hazugság utálatosságát, megbánta, hogy hazudott, hogy hűtlen lett ahhoz, aki szerette őt,
s akit ő is szeretett, és "keservesen sírt".
Ez az igazi, őszinte, szívbeli bánat, amely szeretetből fakad! Láttán
még az evangelista is megindul, hangja megtelik érzelemmel, és az
együttérző szánalom hangján gyönyörű melizmával festi Péter lelkiállapotát: " ... és sírt keservesen ..."
ilyen előjáték, ilyen hangulati előkészítés utáncsendtil fel a híres
47-es h-moll ária, Péter áriája:
"Irgalmas l~gy, Uram, sok gyötrődésem miatt!
Nézz reám: a szívem sír, és sír a szám;
Kérlek, 6 Hatalmas,
Irgalmazz hát, légy írgalmas l"

A lelkiállapot, a mondanívaló Péteré. Az evangéliumi történésnek
ezen a pontján másra nem is gondolhatunk, csak Péterre. A szóíót mégsem tenorra vagy basszusra bízza ,a zeneszerző, hanem női, alt hangra.
Ugyan míért van ez így? Mi lehet ennek a magyarázata?
i
Bach azért nem írta férfihangra ezt az áriát, mert nem akarta Péter
személyéhez szoroson hozzákötni. Ez az ária ugyanis nemcsak Péter áriáj a,
hanem mínden ember áriája. Valamennyien Péterek vagyunk, bűnösök,
akik bűneinkkel gyáván megtagadjuk Mesterünket. Ez az ária tehát nem
lehet egyetlen személyé, hanem a bűnbánó lélek és a bűnbocsánatért esdeklő szív áriájának kell lennie, személyíség felettinek. általánosnak, amelyet mindnyájan magunkénak vallhatunk.
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Ezt a célt próbálja elérni a szólista nem várt alt hangja,s közelíti
meg még nagyobb hatékonysággal a hegedűszóló szinte szivünk mélyéről
feltörő halk esengése, kéztördelő rimánkodása.
S hogy a bűnbánó lélek esedezése nem hiábavaló és meghallgatásra
talál, arról bizakodó a-dul' hangnemben biztosit minket az ária után következő korál:
"Ra el is fordultam Tőled, visszatérek, im, megint.
Váltságomra van elég: Krisztus gyüjtőtt kínra kínt.
Nem tagadom vétkemet, hiszen a Te kegyelmed
Bűneimnél, mikben vagyok, sokkal, sokkal, sokkal nagyobb l"

Lássuk most Judást!
A Judás-ária a zeneirodalom egyik legvitatottabb darabja. A kritíkusok .tanácstalanul állnak vele szemben. Oszintén szólva, az ember valóban egy kicsit különösnek érezheti a jellemzésnek ezt a módját, s hajlik rá, hogy magában ig.azat adjon a kritikusoknak, akik szerint Bach, ez
a nagy művész, itt valahogy nem a megfelelő utat és módot választotta.
Pedig a kérdés megoldása színte kézenfekvő, ha a helyes oldalról közelítjük meg.
.
Először is olvassuk el Máté evangéliumának idevágó részét, hogyan
írja le a történteket: "Akkor látván Judás, ki őt elárulta, hogyelitélték,
megbánván tettét, visszavivé a harminc ezüstpénzt a papi fejedelmeknek és a véneknek mondván: Vétkeztem, elárulván az igaz vért! Amazok
mondák: Mi közünk hozzá ? Te lássad ! Es odavetve az ezüstpénzeket a
templomba, eltávozék és elmenvén felakasztá magát."
Tehát itt is bánatról van szó,
És mivel ábrázolja ezt a szerző ? Egy rendkívül élénk tempójú, lendületes, szinte azt mondhatnók, játékosan dallamos basszus áriával. Ha a
szólistát kikapcsolva csak a zenekart figyelnők, szinte azt hihetnők, hogy
egy Vivaldi korabeli Concerto grosso allegro-tételét halljuk. Visszautasíthatatlan érzésünk ezzel az áriával kapcsolatosan, hogy nem idevaló.
Ha egy főúri szalőnban hallhattuk volna, esetleg más szöveggel, selyembebársonyba öltözött, drágakövekkel ékes, kacér asszonyok és rizsporos
parókás, finom mosolyú, elegáns urak társaságában, szavunk se lett volna
ellene. Nagyon szépnek, kellemesnek, szórakoztatónak, esetleg egy cseppet mulatságosnak is tartjuk, s minden bizonnyal lelkesen tapsolunk is
utána. Úgy érezzük, hogy ez a mi zenénk: kellemesen szórakoztató, üdítő, bút-bánatet feledtető, kínos problémákat nem bolygató, csak a szépet
mutogató zene. Olyan emberek zenéje, akik élvezik a földi javakat, duskálnak minden jóban, mások nyomorúsága, verítékes munkája, nyomorba
taszítása árán földi paradicsomot teremtenek maguknak s aztán beülnek
a kellős közepébe és felbérelt szolgák egész seregével muzsikáltatják, szavaltatják. festetik maguknak, hogy az egész világon osak jólét, szépség
és öröm van, A szenvedésről, nyomorról és züllöttségről. aminek végső
fokon ők az okai, egy pisszenést sem akarnak hallani.
Képzeljük el, mi lett volna, ha valami varázsszőnyeg elragad egy
ilyen főúri, még aránylag nemesen szórakozó, muzsikát élvező társaságot,
saz időben visszafelé repülve leteszi őket harminchárom nagypéntek
délutánján Jeruzsálemben a bűzös Koponyák hegyére, a káromkodó,
üvöltő, .moeskos, vad tömeg, tengernyi szenny és piszok, kóbor kutyák és
felhőkben rajzó legyek közé, a három össze-visszavert, felismerhetetlenségig bedagadt, legyektől ellepett, görcsökben rángatózó, kereszten lógó,
vértől csepegő test alá 1
Ugylan mit csinált volna, mihez fogott volna ott ez a társaság? l
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Ez a

szörnyű

tetemrehívás történik meg, valahányszor a Máté-passiót

előadják.

A régi parasztfelkelések és annyi szolgalélek megalázkódása után
Bachnak volt bátorsága először ahhoz, hogy a főrangúak és pénzemberek
világát a Máté-passióban, ennek az áriának általuk annyira kedvelt, az ő
felfogásuk ra annyira jellemző, jellegzetes, a passióba egyáltalán nem illő
stílusán keresztül hívja tetemre a hozzájuk legközelebb álló szerepben, a
Judás-áriában.
Annak, hogy ez az ária hangulatilag, érzelmileg annyira kirí a többiek közül, van még egy másik jelentése is. De ahhoz, hogy ezt kibogozhassuk, szükséges tudnunk, hogy ki és milyen ember volt Judás.
Judás, mint tudjuk, Jézus tanítványa volt, egy a tizenkettő közül, aki
a pénzt kezelte. A pénzzel való folytonos vesződés közben meghódította
lelkét a pénzszerzés mániája, birtokába vette a fösvénység, fukarság és a
zsugoriság. A földi javakat megvető tanítványból a "do, ut des" embere,
adsza-nesze kufárlélek lett.
Csak pénze legyen, minél több pénze, ez volt egyetlen vágya, s hogy
ezt kielégítse, még szeretett Mesterét is képes volt eladni harminc
ezüstért.
.
Nagy Iélekismerők, pszichiáterek azt tartják, hogy nincs a léleknek
szőrnyűbb betegsége a kapzsiságnál. Ez az a betegség, amelytől, ha egyszer hatalmába ejtett valakit, szinte lehetetlenség' megszabadulni, sírig
üldözi, sőt, még a sírba is követi az embert és minden más nemesebb érzést kiöl a lélekben. Az üzletember szívében nincs felebaráti szeretet,
szánalom, ott csak egy trón áll, s azon a haszon ül. A vagyont kuporgató
zsugori önmagával szemben sem ismer könyörületet, ha egy fillért ki kell
adnia, majd a szíve szakad meg belé.
Judás tragédiája abban áll, hogy ő már annyira hozzászokott az üzleteléshez, hogy a dolgoknak másféleképpen, mint üzlet útján való lebonyolítását, el sem tudta képzelni. Számára minden az ég-világon üzlet, ő
a Mesterét sem elárulta, hanem egyszerűen eladta, s mikor az üzletet már
megkötötte, a pénz már a markában .volt, akkor döbbent rá, hogy ezúttal
rossz üzletet csinált. Mardosta a lelkiismeret, s ez még emberi módon
szólalt meg benne, mikor ezt mondatta vele: "Vétkeztem, elárulván az
igaz vétt !" Ezekután is helyesen működött még az ösztöne, mikor jóvátételre sürgette. De hogy képzelte ezt el? A főpapokat ismerhette, tudhatta,
hogy könyörületre náluk nem számíthat. A Mcsterhez kellett volna mennie, s zokogva átkiáltani a káromló, üvöltő, gúnyolódó tömegen: "Vétkeztem ellened, bocsáss meg !" -, s a bocsánat bizonyára nem maradt volna
el. De Judás lába már csak üzleti utakat ismert. Szemében nem volt he-O
lye a könnyeknek, mert talán még könnyzaoskói is garasokkal voltak teledugdosva, Az egyetlen megoldás osak az volt számára, hogy megpróbálta "vi&szacsinálni" a boltot", s mikor ez nem sikerűlt, - mit tehet
mást a bukott pénzember? - , felakasztotta magát.
Mi ebből a szörnyű tanulság?
Az, hogy ha valaki engedi elhatalmasodni magán a kapzsiság és a
fukarság rettenetes szenvedélyét, annak a lelke annyira eltorzul, s ebben
a torz voltában úgy megmerevedik, hogy normális műkődésre, még ha
akarná is az "Ulető, képtelen lesz s a legjobb szándék is ferde utakra
csúszik benne.
Az ária klasszikus derűje, élénk tempója, feltűnő dallamossága tehát
azt jelenti, hogy Judás lelke a bánatban is az maradt, ami volt: kemény,
érzéketlen, üzletemberi lélek.
J
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íme tehát a különbség: Péter bánata a bűnbeesett lélek szivbeli bászemélyétől függetlenítve
egy gyönyörű, érzelmekkel teli hegedűszólótól kísért alt áriában jut kifejezésre.
Judás bánata az' üzletember bánata és vak kétségbeesése, aki rájött,
hogy rossz üzletet csinált. Ezt egy az 1700-as évek táj án divatos, a főran
gú és vagyonos osztályok által egyedül kedvelt modorban megírt, rendkívül élénk tempójú, majdnem játékosan dallamos ária ábrázolja.
Bach eljárása, a középkor népi felkeléseinek forradalmi merészségével hívja tetemre az udvari és kereskedő világ fényűzően élő gazdagjaít,
és - Judássalazonosítv,a őket - félreérthetetlenül súlyos, elmarasztaló
itéletet mond fölöttük.

nata, mindnyájunk bánata. Tolmácsolása ezért
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VIII.
Ez a fejezet töredékes nász-dalocskákat és párbeszédeket tartalmaz. A 6. (Dal
a fej).etlennek csúfolt leányról) a lélek két típusát allegorízálja: egyik falként
ellenáll minden kísértésnek, ezért a kegyelmek ezüstormai díszítik, másik,
mínt az ajtó, könnyen nyílik, hamar enged a kísértőnek, s így állandóan az
isteni törvények cédrus-burkolatának kell födnie. Egyéb részletek bővebb kiifejtését 1. aBevezetésben.
l.
Menyasszony:
Ö, lennénk csak testvérek: te meg én,
és nőttél volna fel anyám tején,

hogy az úton, ha ajkad csókja érne,
ne lenne részünk mások megvetése !
S én elvinnélek, karjaimba zárva,
és várna ránk anyám ágyasszobája,
hol fűszeres borral kínálna kelyhem,
s gránátalmám mustját innád, szerelmem!
2.

Menyasszony:
Fejem abalkezén,
és ölelő jobbjában fekszem én !
3.
Vőlegény:

Jeruzsálem leányai, esküdjetek nekem,
hogy nem ébresztdtele szunnyadó kedvesem,
rníg ő nem engedi, nem kelti senki sem!
• Az etsö részletet múlt évi júniusi, a másodikat szeptemberí, a harmadikat novemberi
számunkban közöttük.
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