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A ZENE FEJEDELMEI
Többen vannak, most azonban a megjelent művek
alapján kettőről, Bachról és Mozartról szólhatunk.
Esther Meynell Anna Magdalena Bach kis krónikája
című regénye több mint fél évszázad múltával je-
lent meg ismét magyarul Koffán Tamás remek for-
dításában, Marton Ár pád pedig A Mozart-galaxist,
ezt a ritka tüneményt szemlélteti áhítatos beleér-
zéssel, lenyűgöző alapossággal. Mindkét újdon-
ság alkalmat ad arra, hogy a zene szárnyán kisza-
kadjunk a nyomasztó hétköznapokból és a
szépség, emberség tartományával ismerkedjünk.

Remeknek neveztem a Bach-„krónika” fordí-
tását, hiszen a tolmácsoló bámulatos érzékkel adja
vissza az eredeti szándékos naivitását, ahogy a
szerelmes hitves feltekint a géniuszra, kinek nagy-
ságát ő ismeri legjobban. Igazság szerint Johann
Sebastian Bach életéről eredeti forrás kevés ma-
radt fenn, mint ahogy hatalmas arányú életműve
is évtizedekig elfeledett volt, mígnem Mendel -
sohn elő nem bányászta a Máté-passiót. E források
hiányában, egyes részletek ismeretében a zene-
költő életéről regények íródtak, bennük az író fan-
táziája helyettesítette az ismeretlen adatokat.
(Nálunk igen népszerű ma is A Tamás-templom kar-
nagya.) Esther Meynell igazi beleéléssel jeleníti
meg a Bach által rajongva szeretett Anna Mag da -
lenát, akinek például két Clavier Büchleint és egyéb
műveit is ajánlotta. Ahogy manapság mondjuk:
Bach leste felesége minden kívánságát. Az ő ko-
rában — mint ezt levelei is bizonyítják — érzéseit
sokkal választékosabban, cirkalmasabban, kora
levélstílusának megfelelően fogalmazta meg.
Christopf Wolf Bachról írt monográfiájában
idézi ennek egy bájos példáját. Anna Magdalena
hat szép szál szegfűt kapott ajándékba, gyönyö-
rűségét e sorokkal jelezte férje: „…örömének
hosszadalmas leírásával nem fárasztom Kegyel-
medet, csak annyit említenék, hogy ezt a meg
nem érdemelt ajándékot többre becsüli, mint a
gyermekek karácsonyi ajándékaikat, és oly sze-
retettel gondozza őket, mint amúgy a gyerme-
keket dédelgetnék, nehogy egyetlenegy szál is
elhervadjon közülük.”

Bach egyébként ennek a stílusnak is mestere
volt. Amikor Elias Bachnak köszönőlevelet írt,
mert egy hordócska bort küldött neki, fájdalma-
san számolt be a hordócskát és tartalmát ért tra-
gédiáról, de ezt is olyan megejtő finomsággal,
mintha valamelyik Anna Magdalenának szánt
dalának hangjegyeit rótta volna: „Nagy sajnála-
tomra… a hordócska megsérült, vagy azért,

mert összerázódott a szekéren, vagy valami más
okból, mert amikor itt felnyitották a szokásos
vámvizsgálaton, csaknem kétharmad részt üres
volt, és az inspektor jelentése szerint nem tartal-
mazott többet hat iccénél; minő kár ennek a
nemes isteni ajándéknak egyetlen cseppjéért is!”

Anna Magdalenától Bachnak 13 gyermeke
született, hatan érték meg a felnőtt kort. Johann
Christian futott be zeneszerzői pályát. Házas-
sága után Anna Magdalenának jóval kevesebb
lehetősége volt önállóan fellépni (a jelek szerint
nagyon szépen énekelt), viszont sokat segített
férjének kéziratai másolásával. Sok kéziraton,
például a h-moll mise Kyrie és Gloria tételein és jó
néhány kantátán ismerhető fel kézírása.

A „krónika” életszerűségének és illúziót keltő
hűségének az az egyik összetevője, hogy ele-
gyedik benne a vonzó személyesség és a tárgy-
szerűség, amely elsősorban a műleírásokban
mu tatkozik meg. A Bach-monográfiák általában
ez utóbbiakat írják le igen alaposan, jóllehet
ezekben is akadnak nyitott kérdések, némelyik-
nek a datálása is problémát jelent.

Az Esther Meynell megrajzolta Anna Magda -
le nát elsősorban Bach orgonajátéka kápráztatta
el, és ebben csatlakozott a zeneköltő kortársai-
hoz, akiket szintén elképesztett könnyedsége,
ahogyan a legnehezebb akkordokat is elővará-
zsolta hangszeréből. Sem azelőtt, sem azután
nem akadt a hangszernek akkora művésze, ami-
lyen ő volt, a súlyos válsággal küzdő lemezki-
adók jóformán egyetlen menedékét jelentik az
orgonára írt művek új és új kiadásai.

Bach műveinek kutatói és csodálói leginkább
pas sióit csodálják, nem véletlenül. A János és Máté
szövegeire írt művek vitathatatlanul a zeneiroda-
lom kivételes alkotásai. A zeneszerző is tudatában
volt ezek rendkívüliségének, hiszen mindkét al-
kotást átdolgozta. A János passiónak négy, a Máté
passiónak két változatáról tudunk. Az a tény, hogy
a Máté passiónak kevesebb változata ismert, azt
látszik igazolni, hogy Bach alapjában véve elége-
dett volt a művel és a szöveggel is. A Tamás temp-
lomban 1736-ban előadott második változatot
Bach élete legjelentősebb alkotásának vélte. „Bár
aligha gondolt arra, hogy a ’nagy passió’ bármely
más művénél inkább történelmi fontosságúnak
bizonyul a szó legvalódibb értelmében, azt na-
gyon jól tudta már a tervezés első lépéseitől fogva,
hogy különleges művet alkot — sőt, hogy addig
még senki sem próbálkozott hasonlóval” (Chris -
toph Wolff).

Ugyanezt persze el lehet mondani a kantáták-
ról is. Ha meggondoljuk, hogy ezek alkotása és
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előadása Bach hivatalbeli kötelessége volt, el-
ámulunk, hogy lehetett képes az idő nyomása
alatt ilyen remekműveket komponálni, s mekkora
boldogságot jelenthetett a zenében járatos Anna
Magdalena számára másolóként segíteni férje te-
vékenységét. Természetesen nem mindegyik kan-
táta remekmű, de mindegyikben vannak olyan
dallamok, amelyek felejthetetlenek. Évekig meg-
megszólalt a tudatalattimból egy csodálatos dal-
lam, de képtelen voltam megfejteni, melyik mű
emlékképe kelt életre. Zeneértőket, tudósokat kér-
deztem, mindhiába. És egy lemezt hallgatva meg-
világosodtam: Bach 21. kantátájának zárókórusá -
ból rögzült belém. De lehetett volna valamelyik
másik kantáta részlete is.

Anna Magdalena krónikájának részletei nem-
csak Bach orgonaműveinek sajátkezű előadását
idézi, néhol más művei megszólaltatásáról is
szót ejt. Vajon mit szólna a korhű előadásokhoz?
S mit szólna Bach ahhoz, hogy a barokk művek
előadásai gyakorlatában megállt az idő, s ha-
tálytalanította nagy karmesterek előadási gya-
korlatát? Szégyenszemre be kell vallanom, a Má -
té passió általam ismert felvételei közül hozzám
sokkal közelebb állnak azok, amelyek nem visz-
szapergetik a múltat, hanem a jelen ízlését köve-
tik. Ha választanom kellene, Karl Richter lemez-
felvételeire szavaznék, a passiókat és a kan tátákat
úgy tolmácsolja, hogy Bachnak és Anna Magdale -
ná nak is öröme telnék benne. (Rózsavölgyi, Bu -
da pest, 2009)

Marton Árpád Mozart-könyvének ajánlásában
Tokody Ilona, aki igazán otthonos a zeneköltő vi-
lágában, a következőket írta: „Végre egy könyv,
amely nem merőben zenetudományi elemzése
Mozart műveinek, ám nem is csupán a kompo-
nista emberi portréját nyújtja! A Mozart galaxis
azzal a ritka erénnyel büszkélkedhet, hogy képes
megjeleníteni a zenét, miáltal feléleszti a vágyat
az olvasóban, hogy a saját lelkén átszűrve élmé-
nyét, közelebb kerüljön Mozarthoz. Sohasem ma-
gyaráz, ellenkezőleg: hallhatóvá teszi a zenét:
megragadja a mozarti lelkületet, miközben a mo-
zarti titok megmarad.”

Olvasóink alighanem emlékeznek Nemeshe -
gyi Péter jezsuita professzor Mozartról írt tanul-
mányára, amely részben japán fiatalok számára
tartott Mozart-kurzusának tapasztalatait, rész-
ben személyes zenei élményeit összegezte. Ő
írta Marton Árpád könyvének előszavát, s érde-
mes megszívlelni figyelmeztetését: „Marton
Árpád könyvét Mozart zeneműveit hallgatva
kell lassan-lassan olvasgatni. Akkor fogjuk újból
és újból megtapasztalni, hogy a kis Mozart ’az
isteni szeretet örök egyszerűségében meríti meg
lelkünket’. És erre mindnyájunknak nagy szük-
sége van.”

Megfogadtam a tanácsot: egyik legkedvesebb
karmesterem, Bruno Walter vezényletével kezd-
tem hallgatni Mozart Esz-dúr szimfóniáját, s köz-
ben megnéztem, mit ír róla Marton Árpád. (Bru -
no Walter előadásában hallgatni a művet nyilván
tévedés. A Bartók rádió egyik szombat délutáni
műsorában egy zenemű többféle előadásáról be-
szélgetnek, egyetlen egyszer sem az a lemez kap -
ta a pálmát, amelyet legjobban kedvelek. Mégis
maradtam Bruno Walternél.) Megtudhattam,
hogy az utolsó három nagy szimfóniát (Esz-dúr,
g-moll, Jupiter) azzal a szándékkal komponálta a
zeneköltő, hogy ebben a műformában is magára
vonja a bécsi közönség figyelmét. S ha a beveze-
tőben megpendítettem azt a gondolatot, hogy
Marton Árpád áhítatos beleérzéssel közelít Mo -
zart hoz, íme bizonyságul a szimfónia elemzésé-
nek első gondolata: „A monumentális fanfárral
induló 39. Esz-dúr szimfónia (K.543) reprezentati-
vitása hamarosan kinyilatkoztatássá magaszto-
sul.” S a következőkben meg állít ez a mondat:
„Nem először fedeztük föl a deista teremtésteo-
lógia nyomait Mozart szimfóniáiban. A 39. szim-
fónia derűs életkultusza arra utal, hogy Haydn
Teremtés-oratóriuma meg sem születhetett volna
egyebütt, mint a 18. század megművelt televé-
nyén. A triptichon nyitódarabja fölé ezt a címet is
írhatta tehát: Álom a földről.”

S akkor egy példája az égről szőtt álomnak, a
befejezetlen c-moll mise. Vajon miért nem haladt
tovább Mozart a partitúrában? Íme a magyará-
zata: „A salzburgi misék Mozartja, aki önfeledten
társalgott az angyalokkal a festett menny maga-
sában, most minden igyekezetével azon van,
hogy magára kényszerítse a barokk példaképek
súlyos kifejezésmódját. Törekvése tiszteletre mél -
tó, ám olyan előfeltevésen alapszik, amely egy
Mozartot csakis arra vezethet, hogy felhagyjon a
lé nyétől idegen vállalkozással. Két egymással
összeférhetetlen világ találkozásának vagyunk
tanúi.” Teljesen meggyőző magyarázata a befeje-
zetlenségnek, amely persze nem jelenti azt, hogy
csökkent volna a zeneköltőnek a barokk iránt va -
ló csodálata. Ragyogó az a jellemzés is, amelyet
a salzburgi misékről adott Marton Árpád. Talán
ezért is érezzük Jo seph Haydn összes miséit va-
lamelyest kifejezőbbeknek, súlyosabbaknak.
(Karácsonyi ajándékaim között nagy meglepe-
tést szerzett Haydn összes miséinek Kenesei
László által vezényelt alkalmi felvétele, amelyen
kiváló együt teseket hallgathatunk: az Albert
Schweitzer Kórust és Zenekart, s mellettük kiváló
szólistákat hallhatunk, például Zádori Mártát.)

Ezek után a Don Giovanni következett, egy nyil-
 ván az említett műsorban meghaladottnak minő-
sített lemezen, Fritz Busch vezényletével. Magyar
szereplője is van, Pataky Kálmán. Apám hozta
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mikrolemezen egyik külföldi útjáról, ronggyá
hall gattuk. Félénken merem csak elrebegni: a zse-
ni á lis Furtwängler lemeze meg sem közelíti ezt az
előadást. Hallgatása közben apám azokról az óri-
ási írókról beszélt (Goethéről, Baudelaire-ről és a
többiekről, akiket lenyűgözött ez az opera, amely-
nek történetében nincs semmi rendkívüli, mégis
bizonyos emberi magatartásformák örökérvényű
megjelenítője, mert túlmutat a cselekményen s va-
lamiképp az általános emberit ragadja meg. Re -
mek megfogalmazásait olvashatjuk e célzatnak
Marton Árpádnál. Idéznék néhányat: „Amikor
leszúrta Don Giovanni a lélek kormányzóját, az
Istent ölte meg önmagában! Ez hát Don Gio van -
ni egyetemes erejének titka Mozart zenéjében!”
A másik: „Don Giovanni tehát a kereső és nyug-
tot nem lelő ember első képviselője az opera-
színpadon. Akár egy modern pszichológiai drá-
mában: a nagyúr áldozatai mind magányossá
válnak egyetlen találkozástól.” Valóban: mintha
az Isten halálát hirdető Nietzsche és nietzschei
világszemlélet előképe volna a végül pokolra
szálló főhős. A különbség csak annyi — nem lé-
nyegtelen! —, hogy Nietzsche alakja lassan el-
halványul, Don Giovanni azonban halhatatlan:
estéről estére a színpadra lép, és arra int, ne akar-
 junk Isten nélkül élni.

Talán e néhány kiragadott részlet is bizonyítja,
hogy Marton Árpád egy olyan Mozartot jelenített
meg, aki kivételes adottságai segítségével megha-
ladta a kisszerű világot, s olyan távlatokat nyitott,
amelyeket csak a legkivételesebb kegyelmi pilla-
natokban érzékelhetünk. Teljes ember volt, játé-
kos, mint a Varázsfuvolában, drámai, mint a Don
Gio vanniban, arcátlan, mint a Figaro házasságában,
de képes volt meghaladni az emberség jellemzőit,
„Mozart, tizenhét mise szerzője tizennyolcadszor
is szabatosan, alázattal rója a szöveget minden
idők legnagyobb gyászmiséjének hömpölygő, ha-
talmas hangoszlopai alá. Alig pár óra még, és ott
áll majd az ítélő Krisztus trónja előtt…”

Lehet, hogy itt kereshetjük a Tokody Ilona
által említett mozarti titok nyitját? A halál, az el-
múlás mögötti világ megmutatásában? Biztos,
hogy ez is e páratlan jelenség jellemzője. S hogy
rácsodálkozhatunk, az Marton Árpád érdeme.
(Gerhardus, Szeged, 2009)

RÓNAY LÁSZLÓ

CARLO MARIA MARTINI – GEORG
SPORSCHILL: A HIT KOCKÁZATA
Éjszakai beszélgetések Jeruzsálemben

A bibliatudós Martini bíboros, korunk katoliciz-
musának egyik legmeghatározóbb „haladó”
egyénisége (számos könyv szerzője, neve pedig

egy időben még pápajelöltként is felmerült) 1980
és 2002 között volt Milánó érseke, ahol fiatalok
ezrei töltötték meg a székesegyházat, hogy be-
szé  deit hallgassák. Nyugalomba vonulása óta
Jeruzsálemben él, ahol a Parkinson-kórral küzdve
készül az Örökkévalóval való találkozásra. A bu-
 karesti utcagyerekek gondozását szívügyének
tekintő német jezsuita rendtársával lefolytatott
(és több nyelvre lefordított) beszélgetése tehát
egyfajta intellektuális és spirituális végrendelet-
ként is értelmezhető. A szókimondó főpap 82
évesen sem hazudtolja meg önmagát. Bátran be-
szél mindenről (az életről, a döntéshez szüksé-
ges bátorságról, a barátságról, Isten közelségéről,
a szeretetről, az egyház nyitottságáról, vala mint
az igazságtalanság elleni küzdelemről). Talán
azért is, mert ma már egyfajta távolságtartással
teheti mindezt. Olyan kérdésekre igyekszik vá-
laszt találni, mint például válságban levő társa-
dalmainkban, ahol együtt létezik — és szemmel
láthatólag jól megfér egymással — a bőség és a
szegénység, mit jelent valójában a keresztény-
ség? Mi a fiatalok jövője? Vannak-e jelei a re-
mény nek? Mi az élet értelme? Mit mondana ma
Jézus a világnak? Miképpen lehet erkölcsről,
igazságról/igazságosságról, vagy békéről be-
szélni (miközben hazug indoklással a befolyá-
sért, a geostratégiai ellenőrzésért és az energia-
forrásokért folynak háborúk)? Az Evangélium
jobb és hitelesebb hirdetéséért képes-e megvál-
tozni az egyház?

Mindehhez azonban nevelésre — és ismere-
tekre — is szükség van. Talán nem véletlen, hogy
a bíboros a Bibliát tekinti a keresztény nevelés
alapjának. „Ha nem a bibliai módon gondolko-
zunk — mondja —, azzal bekorlátozzuk ma gun-
kat, olyan szemellenzőt teszünk fel, amely nem
engedi, hogy Isten látásának teljességét elnyer-
jük” (34.). Márpedig „a Biblia szerint az igazság
többet ér, mint a jog és az adakozó szeretet: ez
Isten alapvető tulajdonsága. Az igazságos ság azt
jelenti, hogy elköteleződünk azok mel lett, és te-
szünk azokért, akik védtelenek, és hogy életeket
mentünk, és harcolunk az igazságtalanság ellen.
Aktív és kitartó elköteleződést jelent” (181.).

Martini bíboros elgondolkodtató és jövőbe mu-
tató meglátásai kizárólag akkor hullnak termé-
keny talajra, ha azok cselekvésre, tenni akarásra is
ösztönöznek. Ehhez azonban személyiségek kel-
lenek, akik képesek mozgósítani, lelkesíteni és
irányt mutatni. A kereszténység két évezredes
története a folytonos megújulásról tanúskodik
ugyan („az egyháznak mindig szüksége van a
reformokra”, ellenben „az átalakító erő önnön
belsejéből kell, hogy származzon”; 167.), ám
min den történelmi pillanatban kimagaslottak a
meghatározó személyiségek, akik egy ben nyi-
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