
követhetne. Pedig azóta, hogy európai kultúráról beszélünk, nagyjából az ipari
forradalom áttöréséig, mindig volt magasabbviszonyítása a hiteles egyénnek,
volt transzcendens támasztéka és ezzel a létében valamelyes eligazodása is. Ez az
eligazodás megszűnt; a tények zűrzavarában az ember védtelenül áll önmaga
előtt. Bűnösként is, áldozatként is szorongattatása elérte vagy rövidesen e~ fogja
érni a tűrési határt. Feltételezhetjük, hogy ennek a civilizációnak a végére,
mondjuk a vég közelébe jutottunk, legkivált az önállósult ész hibájából, ameny
nyiben ez az ész elveszteni látszik az ellenőrzést saját tette, a technikától előzön

lött élet felett. De az emberiség sorsa nem a technikai civilizáció sorsa. Az ember
beletartozik az univerzumot átható egyetemes rendbe, amely ellen szabadságánál
fogva fellázadhat ugyan, csak éppen kitörni nem képes belőle. Ha pedig nem
képes kitörni, mégis belül van a törvényen, hogy az legyen, aki. A beleírt forró
értelem által üdvösségre hívott lény, még ha katasztrofális okossága az univer
zális rend ellen írányítja is, hogy maga teremtsen törvényt magának, mintha az
lenne a valóságos törvény. Csakhogy ez az eszes, önelvűségre hangolt akarat
lealázza az embert: a testvériség törvénye helyett láthatólag mindinkább a gyil
kosok törvényét állítja. A katasztrofális okosság, önmagát kiadva, kiadja a bűn

oktalanságát, feltámasztva egyben az oktalanságtól való megszabadulás - mint
végleges cél - igazságát. Ezért a modern világ roppanásai, minden bizonnyal, a
szabadságában eltévedt ember elé hozzák ismét a magasabb elvhez .~ benső érdeke
szerint~ a folyamadást, tekintve, hogy nincsen hely, ahová különben folyamadjék.
Ei a fordulat nemcsak és nem is elsősorban tőle függ ugyan, de fensőbb jóindu
latból a forró értelem szava révén menekvésként fenn van tartva számára. Az
ember bűnéből. jobban, mint valaha, a lelke ínsége kiált, márpedig ott, ahol el
burjánzott a bűn, túlárad a kegyelem (Róm 5,20), amely m1rídig "elég", még a
legnagyobb elesettségben is, mert akkor tör elő hatalma (2 Kor 12,9).

Úgy érezzük, Bach zenei struktúráit a világmindenség öseröi határozzák
meg - csaknem ugyanúgy, mint a Föld arculatát, amit az elemek és a
hőmérsékletek küzdelme formált. Számomra Bach testesíti meg azt az esz
ményt, amely felé évszázadokon át törekedett az európai zene. Bach öntör
vényű, lényegében önmaga neveltje, a kialakult hagyományrendszer kere
tein belül egy félreismerhetetlenül egyéni nyelv teremtője. Elméje káprá
zatos. Reprodukálhat j uk, amit leírt, de remekléseit, invencióját nem tud
juk utánozni - felülmúlni még kevésbé, Már megint itt ez a szó, amely
annyi gondot okoz: invenció - találékonyság. Feltaláló volt Bach, teremtő,

vagy felfedező és kombináló?
Több volt mindennél: olyan zenét alkotott, amely összekapcsolta a mű

vészetet és a tudományt, megindította az emberek szívét, és elméjüket arra
kényszerítette, hogy itt és most éljék át a lenyűgöző és eleven élményt,
ami ekkora léptékben és ilyen erőteljesen mindaddig egyetlen zeneszerző

nek sem sikerült.

rYehudi Menuhin-Curtis W. Davis: Az ember zenéje, 132-133.)
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