
Vallomások Bachról

A TEOLÖGUS BACH

Johann Sebasttán Bach életéről előbb olvastam, mint fő müvei közül egyet is
(passiók, H-moll mise, Kantáták, Brandenburgi versenyek) hallottam volna. Az
olvasmányernlékekből az rögződött kitörülhetetJenül bennem, hogy Bach 9 esz
tendősen édesanyját, 10 évesen pedig édesapját is elvesztette, 35 esztendős

korában temeti el első feleségét, élete folyamán II kiskorú gyermeke koporsója
mellett kell megállnia. öregkoréra pedig megvakul. Miért kellett Bachnak eny
nyit szenvednie? Hogyan tudta a csapásokat elviselni? Honnan volt mindehhez
lelkiereje?
Később az a kérdés foglalkoztatott, hogy van-e összefüggés -- és ha van, akkor

milyen-- a müvészi alkotások esztétikai értékei és szerzőik, létrehozóik élet
pályája között? Johann Sebastian Bach esetében aránylag könnyu erre válaszol
nunk. Az egész bachi életmű egy következe.tes teológiai gondolkodást bizonyít.
Sőderblom Nathan uppsalai érsek, századunk egyik első igazi ökumenikus harco
sa szerint Bach az "ötödik evangélista". Az evangélista szó a hagyományos értel
mezésben az, aki Krisztus evangéliumát, azaz örömüzenetét hirdeti, azonkívül,
mint krónikás, Kr isztus életét örökiti meg. De úgy is értelmezhetjük az evan
gélistát, ahogyan János írja evangéliuma elején: "Föllépett egy ember, az Isten
küldte s János volt a neve. Azért jött, hogy tanúbizonyságot tegyen, tanúságot
a világosságró\, hogy mindenki higgyen általa. Nem ő volt a világosság, csak
tanúságot kellett tennie a világosságról."

Bach Kr isztuseletének úgyszólván minden eseményét megzenésítette, születé
sétől kezdve (KarácsOnyi oratórium) haláláig (Passiók]. s a kantáták hatalmas
vonulatából kímeritő részletességgel megismerkedhetünk életével, tanításával.
LJgyanakkorJohann Sebastian Bach egész életműve tanúbizonyság a Világosság-
~L .

Mindezek alapján müveiből és életviteléből milyen teológiai igazságokat von
hatunk le?

l. Bach az Orgel-Büchlein címlapjára il- következőket írta: "Orgonakönyvecske,
amelyben az orgonajátékot tanuló oktatást kap arról, hogy miképpen dolgozzon
ki k ülönbőző módokban egy korált, és ugyanakkor tapasztalatokra tesz szert a
pedál használatában is, amit e korálok mindegyikében mint elengedhetetlenül

'szükségest kezelünk. Egyedül a legmagasabb Isten dicsőségére és a felebarát
épülésére . . ." Bachnál szó szerint kell értenünk, hogy teljes életünk' isten tiszte-
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let. Más zeneszerzőknél többnyire a szakrális és a profán két külön világ más
zenei hangvételt, eszközöket használnak. Nála a kettő ugyanabban a stílusban
szólal meg. Világi műveiben is azon a zenei nyelven beszél, mint egyházi kompo
zícióiban. AKávé-kantátában a 4. számú áriát (Ei, wie schmeckt der Coffee süsse)
ugyanazzal ahangvétellel fogalmazza meg, mint a karácsonyi oratóriumban a 4.
számú .Bereíte dich, Zion, mit Sártlichen Trieben", vagy a 15. számú, "Frohe
Hirten eilt, ach eilet ..." kezdetű áriákat. Nem volt arra szüksége, hogy zenei
mondanivalóját vallásos formába burkolja, templomi atmoszférába helyezze, hi
szen a musica sacra volt számára az anyanyelv, ehhez fgazodnak világi kompozí
ciói is.

2. Nagyon szerette családját, nemcsak közvetlen környezetet, hanem a távoli
rokonságot, az ösöket is. Otvenéves korában, 1735-ben összeállította a Bach
zenész család eredete címü családi krónikát, amelyben 53 "zenész Bachot" emlí
tett meg az ükapátólkezdve (Vitus Bach) legkisebb fiáig (Johann Christian Bach).
Ezt az "opuszát" másik fia, Philipp Emanuel Bach később kiegészítette. Tisztelte
a kiterjedt rokonságban található volt komponisták munkásságát, összegyűjtötte

műveiket egy Altbachisches Arc'hív círnű családi zeneszerzői gyűjteménybe.

A Bach családban ősi hagyomány volt, hogy az év egy meghatározott napján a
népes rokonság összegyülekezett. Erről Bartha Dénes Bach-könyvében a követ
kezőket írta: "Az összejövetelek alkalmával leginkább zenével töltötték az időt.

Minthogy a társaság csupa kántorból. orgonistából és városi muzsíkusból állt,
akik színte valamennyien kapcsolatban álltak a templommal és különben. is akko
riban még. az volt a .szokás, hogy mindent istenfélő módon kezeltek, így amikor
összejöttek, először korált (vallásos népénekeket) énekelték." Később tréfás
dalokat, quodlibet-eket mutattak be egymásnak, nem egy esetben több szólamra
is rögtönöztek. A családi zenés összejövetelek ---: az általános zenei kultúra ha
nyatlása miatt is - ma már csak vágyálomnak tűnnek. Az évenkénti rendszeres
összejöveteleket érdemes volna feleleveniteni minden keresztény családban.

3. Bach - művein és életpéldáján keresztül ~ megtanít minket halálunk és
mások halála keresztény-keresztyén elfogadására. Zeneszerzői munkásságában él

halál témája és tematikája kiemelt jelentőségű. Nincs még egy zeneszerző,aki

nek műveíben az elmúlás, a halál, az örök élet alapvető kérdései - mennyiségi
leg is - oly súllyal lennének jelen, mint Bach műveiben. Már első kantátája
(BW. 15.), amelyet 20 éves korában komponált, ebből a témakörből való (Denn
du wirst méine Seele nicht in der Hölle lassen, - Mert lelkemet nem fogod a
kárhozatban hagyni). A Passiókon kívül az összes, mintegy 200 ránk maradt egy
házi kantáta is lényegében egyetlen centrális üzenetet közvetit felénk. Arra tanít
bennünket, hogya halál nem félelmetes, legyőzhetetlen hatalom. Bizakodva és
reménységgel készüljünk a halálra, mert szükséges és kikerülhetetlen állomás a
Jézussal való teljes egység elérésének útján. Erről szól a Komm süsser Tod kez
detű éneke a Geístliche Líederből, Vagy a 161. számú, Komm, du siisset To
desstunde című kantátája.

A H-moll míse zeneszerzőileg legmerészebb, "avantgarde" része a Credoban
az "et expecto" , amikor Bach 25 ütemen keresztül végigmegy szinte valamennyi
hangnemen (a két legszélső távolság a-moll és esz-moll), kifejezve a várakozás
nehézségeit, az elbizonytalanodás; a megtántorodás gyötrelmeit, mégis az egész
rész megállás nélkül, attaca fut be a "resurrectionem mortuorum et vitam venturi
saeculi", minden kételyt és homályt eloszlató, trombitaszókkal zengő diadaléneké
be,amely egyúttal igazolja a várakozás, a remény természetét is. Csak aaért vár
hatjuk a .holtak föltámadását és az örök életet, mert Krisztus értünk megfeszítte
tett, érettünk szenvedett és eltemettetett (Crucifixus ...).

4. Bach rendkívül alaposan ismerte a Bibliát. Nem egy kantátája szövegét maga
állította össze bibliai részekből. Ilyen például a 106. számú Gottes Zeit, a "Drága
kincs az idő, mit Isten földi létre adott" kezdetű kantátája, az Actus Tragicus.
Mint majd minden egyházi kantéta esetében, ez alkalommal is korál fejezi be a
művet .:Alfred Dürr Bach kanlátái című művében mesteri módon mutatja be, hogy
a Bach által bibliai versekből. idézetekböl összeállított kantátaszöveg milyen
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