
MIT JELENT SZÁMOMRA BACH MUZSIKÁJA!

Nem tudom, mikor szetettem .rneg Bachot. Nem emlékszem rá, mint ahogy arra
sem, mikor tanított meg édesanyám az első szavakra. Kisgyermek koromban a
fasori evangélikus templomba jártunk, ahol az istentiszteleteken Peskó Zoltán
orgonált. Többnyire Bachot játszott. Igy az orgona és istentiszteleti zene számom
ra: egyet jelentett Bachhal. Amikor magam is orgonálni kezdtem, zenei anya
nyelvemm é lett. Minden más zenét csak úgy tudok elhelyezni, hogy Bachhoz
víseonyítom. Ide fordítom le, akár tudatosan, akár öntudatlanul. Ezen a zenei
nyelven tudom magam igazán kifejezni, s akkor vagyok a legelégedetlenebb,
ha Bach-játékom nem volt maradéktalan.

Ezzel a zenével élek naponta. Mindennapi kenyerem lett. Ha leülök hangszerem
mellé, vele kezdem. A Wohltemperiertes Klavier egy-egy darabja, mint első

harapás az ízes, mindennapi kenyérbe. Ez tesz képessé a további játékra. Felfedi
a technikai hiányt, egyenletessé szabályozza a billentést. Utána rendszerint na
gyobb Bach- rnűvet, egy korálelőjátékotvagy prelúdiumot játszom. Most kerülök
igazán él helyemre. Ebben a közegben érzem magam otthon. Ha az előttem álló
koncert műsorán más szerzők művei szerepelnek, és nincs időm Bachot gyakorol
ni, úgy érzem: hiányzik a míndennapí kenyér. Egy-egy ilyen koncert után öröm
mel térek vissza szeretett mesterem műveihez.

Ez a zene számomra rend és mérték. Minden hang a helyén. Minden akkord
előzménye és következménye fenséges harmóniai-Iogikai rendben. Az ütemek
nem kalodái a muzsikának, hanem jelzései egy sokkal erősebb belső lüktetésnek,
ámely szívrítmusszerűenviszi előre az életet. A nagy egységek nem tűnnek vég
leteknek, a kicsik jelentéktelennek. Minden akkora és olyan, amilyennek lennie
kell. Nincs az, hogy "lehetett volna hosszabb", vagy hogy "jobb volna rövideb
ben". Bach művei magukban hordozzák a mértéket, amely nemcsak a maga,
hanem úgy tűnik, minden zene léptékeis egyben. A témákban és a feldolgozás
ban megnyilvánuló rend is fegyelmez. Mikor régi meatert játszom, a kis szaka
szok elkalandozásra, aminiatúrák színezésére csábítanak. A romantikusok elö
adásánál a magam temperamentumától fűtöttebb-feszítettebbérzelemvilágot kell
megszólaltatnom. Az avantgarde zenénél. úgy érzem, sokszor túl kell lépni azon a
határon, amit szükséges fegyelemnek érzek. Mikor Bachot játszom, minden a
helyére kerül. Léptéket ad muzsikának, gondolatnak, érzelemnek.

A. vele való foglalkozást nem lehet megunni. mint ahogya jól választott élet
hivatást sem. Mert számomra Bach muzsikája életproqram. Nem csupán abban az
értelemben, hogy minden orgonaművét eljátsszam. Hanem abban az értelemben
is, hogy egy-egy rnűvével sohasem készülök el tökéletesen. Csak a koncert napja
jön el, amikor eljátszom, de a művel való foglalkozás, munka folyik tovább. Min
den életszakaszomban mást fedezek fel benne. Más tempót tartok jónak, más
artikulácíót, más hangzást. Kottámban a regisztrációs bejegyzések négy-öt éven
ként változr.ak. Velem együtt élnek és érnek a müvek. Egy-egy előadás felvételé
ről pontosan követhető, milyen voltam akkor. Olyan, aki úgy érzi, hogy minden
re képes, vagy olyan, aki viaskodik, mert utat nem talál. Vagy mint aki már
lehiggadt, megnyugodott. A művek soha nem kopnak meg, mindig mást, mindig
újat jelentenek számomra.

Irigylem a csillagászokat. A mindehségbe tekintenek, feltárul előttük annak
csodálatos' rendje és végtelensége. I rigylem az orvosokat, mert az ember-i. test
ezer szervének nagyszerű összmunkáját figyelhetik meg. Irigylem az atomfizi
kusokat, mert a fantasztikus' paránybán a nagy egész alapsejtjeit fedezhetik fel.
Az általuk érzett csodálatot és teljesség-élményt én a Bach művek elemzésekor
élem át. Lenyűgöző, ahogy a szólamok egységgé szövődnekegy-egyfúgán belül.
Milyen nagyszerűen teljesek ciklikus művei:" a. Wohltemperiertes Klavier két
kötete. a Goldberg-varíécíók, a Klavierübung III. része, a Kunst der Fuge, vagy
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Vallomások Bachról

a monumentális H-moll mise katedrálisa! Onkéntelenül eszembe jut a 8. zsoltár.
"Mi az ember, hogy megemlékezel róla? ... Dicsőséggel és fönséggel koronáztad.
Hatalmat adtál neki kezed műve fölött." Igy adta Isten a hangok világát Bach
kezébe, hogy abból olyat alkosson, amely magán viseli a Teremtő tökéletes alko
tásának jegyeit. Micsoda az ember, hogy ilyen képességekkel ajándékozza meg
a Mindenható?

Ahogy a csillagász, az orvos, ezutomtudós a maga terűletén csodálhatja Isten
alkotó bölcsességét, úgy mutat számomra Bach életműve Isten végtelen szerete
tére és ajándékozó jókedvére. Tökéletes világot adott nekünk a hangok szférájá-
ban is, ahonnan boldogságot és hitet mer íthetünk. '

Trajt/er Gábor

A BACH CSALÁDBAN NÖTTONK FEL

A gyermekeknek írta-válogatta J. S. B a c h címmel a Magyar Rádió a Bach-év
minden hónapjában műsort sugároz az ifjúságnak. Sorra veszi a: hires "Kottás
könyvecské"-t a "Notenbüchlein für Anna Magdalena Bach" (1}25) kis Menüett
jeit, Polonézeit. Indulóit, majd végigvezet a Kis Preludiumok, később a Két- és
Háromszólamú Invenciók során, közben elbeszélve Bach gyermek- és ifjúkorának
történetet: az élet- és éi remekművek termékeny áradásának históriáját.

A sorozat létrejöttén munkálkodva mindig eszembe jut az az embertől emberig,
nemzedéktől nemzedékig kialakult családias kapcsolat, amelynek eredményekép
pen valósággal kései tagjai lehettünk a Bach-családnak, minden idők egyik leg
jobb pedagógiai módszert alkalmazó zeneiskolájának ...

Jómagam .a Baján és Kalocsán zeneiskolát alapító' Recska Ilona zongoraóráin
szívtam magamba Bach zenéjének tiszteletét. SegítőtársunkBartók Béla volt, aki
ujj renddel és előadási jelekkel látta el a kezdők kis darabjait. Később eszméltem
rá, hogy ő is a nagy "B" betűsök sorába emelkedett, akik - akárcsak Beethoven
vagy Brahms - életük végéig tisztelői voltak a lipcsei kántornak.

Mikor feltárult előttem a nagy Bach-művékvilága, Schumann fiatal muzsikusok
nak szánt zenei házi- és életszabályai igazolták boldog érdeklődésemet:

"Játszd szorgalmasan nagy mesterek fúgáit, és elsősorban Johann Sebastlan
Bach műveit, A WOHLTEMPERIERTES KLA VIER legyen mindennapi kenyered.
Es akkor derék mi.zsikus leszel, rriinden bizonnyal." [Keszi Imre fordítása)

És középiskólés koromban engem sem került el a bűvös hang, amely Schu-
mannt is megragadta: f

'"Ha elmégy egy templom előtt és orgonaszót hallasz kiszűrődni, siess be és
hallga~s. S ha olyan szerenesed van, hogy magad is az orgonepedba ülhetsz, pró
bálkozz meg kicsiny ujjaiddal és telj meg áinulattal a zene e mindenhatósága
előtt." (Keszi Imre fordítása.)
. Mire zeneakadémista koromban Schuraann B-A--C-H fúgáit orgonálhattam,
már értettem a zeneszerző felismeréseit arról, hogy a mesterek miképpen nyújta
nak kezet egymásnak, legyőzve az idő és a 'tér határait.

1948-ban Bárdos Lajos átadta a Budapesti Kórus vezetését Forrai Miklósnak. Az
új karnagy bemutatkozó koncert jén Bach: M'agnilicatját is énekeltük, Bartók

553


