
A két "részre osztott kantáta - ma
ga ez a megoldás is új a műforma

bachi gyakorlatában - csúcspontja két
ségtelenül a zárókórus, mely ezt a jel
legzetes barokk formát bámulatos sze
badsággal kezeli, s ugyanakkor telve
van egyéni szépséggel, kifejező erővel.

Ki tagadná: a hatalmas számú temp
lomi kantátában Bachnak is megvan
nak a maga közhelyei, olykor üresjá.
ratai, ő sem riad vissza a kornak at
tól a természetes gyakorlatától, hogy
más műveiből átemeljen részleteket, ha
nagyon szorítja az idő. De amikor fan
táziájára bízza magát, belefeledkezve a
szöveg és a liturgikus cselekmény kí
nálta mélységekbe, oly hitelesen, annyi
találékonysággal tud szólani, ahogy ta
lán senki elődei és kortársai közül.
Mert sosem feledkezik bele a hagyo
mányok kínálta sztereotipiákba, ellen
kezően: mindig a maga személyes isten
élményét igyekszik olyan formában ki
fejezni, hogy az általános emberi imá
vá, vallomássá váljék.

Helmuth Rilling és együttese drámai
erővel szólaltatta meg a kantátát. (Ezt
a drámaiságot különben sajátságos mó
don ellensúlyozta a szólóegyüttes basszis
tája, aki rendkívül vidoran énekelte
szólamát.) A Giichinger Kantoreinek
nem az a problémája, hogy visszaidézze
Bach korát, hanem hogy a mai ember
legszemélyesebb érzését és emócióit fe
jezze ki Bach ürügyén. Ezért is érez
tük előadásukat rendkívülinek, s pél
dának arra, hogy a tradíciót mindig

élővé lehet tenni, át lehet lelkesíteni,
hogyakorokon túl az örök emberi
érzéseket fejezze ki töretlen szárnya
lással.
Szűmet után Mozart Requiemjét hall

hattuk. A szakemberek számára ez az
előadás bizonyára kérdéseket is felve
tett: vajon elbírja-e Mozart remeke ezt
a fajta romantikus beleélést, valóban
teljes mértékben jogosultak-e a szokat
lanul megnyomott hangsúlyok. Am az
a félelmetes erő és feszültség, mely a
mű minden taktusából áradt, bizonyára
elmosta a kétségeket és az esetleges
fenntartásokat. Minden hallgatót meg
érinthetett az elmúlás félelme, egzisz
tenciálisan megélhettük azt a szorongó
pillanatot, amikor az élet lassan átvált
egy másik dimenzióba, s a fény helyé
be lassan, de kérlelhetetienül és feltar
tóztathatatlanul az árnyak lépnek. Drá
ma volt az előadás, a már-már haj
szolt tempók mintha siettették volna a
végkifejletet, s annak befejező akkord
jaként hirtelen felcsendült a lélek bé
kéjét és belenyugvását hirdető Amen,
az emberi ráhagyatkozásnak, bizalom
nak és hitnek örök érvényű gesztusa
ként. Nem csoda, hogy az előadás be
fejezése után hosszú ideig tombolt a
nézősereg (melyet jócskán megszaporí
tottak a falak mellett szorongó alkal
mi hallgatók), s végül a muzsikusok
is meghatottan mondtak köszönetet a
nem mindennapj fogadtatásért és elis
merésért.
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