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Bibliai és teológiai implikációk  

Johann Sebastian Bach János-passiójában 
 
 

1. Bevezetés 
„Az esztétikai tartományban a formalizmus azt a felfogást jelenti, amelyet a ’mővé-
szet a mővészetért’ elv fejez ki a legjobban, mely figyelmen kívül hagyja a mővészeti 
alkotás tartalmát és értelmét, és kizárólag annak formájával foglalkozik. Az 
esztétizmus megfosztja a mővészetet a maga egzisztenciális jellegétıl, és a mérték-
tartó ízlést és kifinomult mőértelmet érzelmi egyesüléssel akarja leváltani. Igen, 
mővészi alkotást nem lehet teremtı racionális formák nélkül létrehozni, de a forma 
még legbonyolultabb alakzatában is üres marad, ha nem fejez ki valami szellemi 
szubsztanciát. Még a leggazdagabb és legmélyebb mővészeti alkotás is romboló 
erıvel hathat a lelki életre, ha pusztán a formalizmus és az esztétizmus feltételei 
között fogadjuk be. Bach Máté-passiójának megszólaltatása mindig azzal a veszéllyel 
jár, hogy az evangéliumi történetet értelmetlenné teszi azok számára, akik Bach 
nagyszerő zenéjét élvezik ugyan, de nem ragadja meg ıket annak végtelen jelenté-
se.”1 

Amikor Bach János-passiójának teológiai értelmezésérıl van szó, akkor találóak 
Paul Tillich sorai. Valóban nagy veszéllyel jár, ha Bach egyházi kompozícióit kira-
gadják eredeti kontextusukból, elfelejtvén, vagy éppen elfeledtetvén azt, hogy azok 
eredetileg liturgikus céllal íródtak, s „pusztán” a zenetörténet remek darabjainak 
egyikeként interpretálják azokat a koncerttermek pódiumain. Így Bach alkotásait 
akaratlanul is megfosztják genuin szakrális aspektusuktól. Kétségtelen, hogy a teo-
lógiában nem jártas, az egyház tanítását és a Bibliát nem ismerı koncertlátogató és 
zenehallgató is élvezheti Bach egyházi mőveit, de fel kell tenni a kérdést: ha figyel-
men kívül hagyja egyaránt az elıadó és a hallgató Bach eredeti intencióit, vajon azt a 
mővet játssza, illetve hallja-e, amelyet a szerzı megalkotott? Hiszen Johann Sebasti-
an Bach egész életmővére rányomta bélyegét lutheránus volta és hitbéli meggyızı-
dése, amely leginkább szakrális kompozícióinál érhetı tetten. 

Az elmúlt évtizedekben egyre nagyobb teret, s ezzel hallgatóságot és elıadókat 
hódít magának az ún. „régi zene” autentikus, illetve histórikus elıadásmódja. A 
korabeli hangszereket megszólaltató, az egykori elıadási praxist figyelembe vevı 
interpretáció arra törekszik, hogy a lehetı leghitelesebben adja vissza a több száz 
évvel ezelıtt megalkotott és elıadott mőveket. Mára már gomba módra szaporod-
nak az ilyen barokk, illetve régi-zene együttesek. S idınként heves viták alakulnak ki 
egy-egy zenemő hiteles elıadását illetıen. Talán nem merész megállapítás, hogy a 
János-passió elıadásánál és hallgatásánál a teológiai érv, ahogyan Bach teológusként 
értelmezi a bibliai szöveget, éppen úgy az autenticitás mércéje lehet, mint a korabeli 
kóruslétszám, hangolás, vagy a húrok anyagának kérdése.  

                                                 
1 TILLICH: Rendszeres teológia, 87. 
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Azonban a dolgozat nem Bach János-passiójának interpretációs kérdéseire ke-
resi a választ, hanem megpróbálja felfedni azokat a bibliai, teológiai implikációkat, 
amelyek Bach mővében tetten érhetıek; illetve kísérletet tesz arra, hogy megvilágít-
sa, miként értelmezte Bach mint tudós zeneszerzı és „tiszteletbeli” teológus János 
evangéliumának szenvedéstörténetét. Néhány ponton nem tud másra hagyatkozni, 
mint János evangéliumának és Bach partitúrájának szövegére, ezért az objektivitás 
nem minden ponton várható el. Minden magyarázat, amely Bach mőveit ilyen vizs-
gálat tárgyává teszi, önkéntelenül szubjektív aspektusokat is tartalmaz.  

Johann Sebastian Bach 1724. nagypéntekjén mutatta be elsı ízben, Lipcsében a 
János-passiót, majd 1725-ben,2 1732-ben és 1749-ben átdolgozta. Azóta a zenetör-
ténet egyik legtöbbet játszott és hallgatott oratóriumává vált. Számtalan tanulmány, 
cikk és könyv foglalkozik a mővel, elemzi és értelmezi azt. Jelen dolgozat a teológus 
és a zenész szemével egyszerre próbálja meg nézni az alkotást, hogy a zenészek 
autentikusabban játszhassák, és a teológusok hitelesebben hallgathassák. 
 

2. Bach mint teológus 
Bach partitúráit legtöbbször a J.J. (Jesu juva – Jézus segíts) és az S.D.G. (Soli Deo 
Gloria – Egyedül Istené a dicsıség) betőkkel látta el. Számára azonban ez nem csak 
egy szokványos formula volt, hanem hitvallás, amely végigvonult egész életmővén.3 
A pietizmus és a protestáns ortodoxia idején élı és alkotó zeneszerzı számára az 
erıs lutheránus családi háttér és a személyes vallásosság illetve hit mellett a korabeli 
oktatás nyújtott impulzusokat ahhoz, hogy életmőve ne pusztán egy barokk mester 
alkotásainak összességét jelentse az utókor számára, hanem egy keresztyén ember 
hitének és teológiai látásmódjának esszenciáját is.  

Johann Sebastian Bach (1685 Eisenach – 1750 Lipcse) testvéreihez hasonlóan 
szülıvárosában, az eisenachi Szent György-templom latin iskolájában kezdi meg 
tanulmányait. Az akkori oktatási rendszerben a legfontosabb tananyagnak a hitokta-
tás számított, a legfontosabb szövegeket pedig a Biblia, az énekeskönyv és a káté 
jelentették. A harmincéves háború után Türingia és más vidékek iskoláira mély ha-
tást gyakoroltak Jan Amoš Comeniusnak, a Cseh Testvérek közössége püspökének 
és Andreas Reyhernek, a gothai gimnázium rektorának pedagógiai reformjai. Mind-
ketten évszázados iskolai programokat modernizáltak és strukturáltak át. Bár a kö-
zéppontban a teológia maradt, Comenius és Reyher is rendszerbe foglalta a tudás 
területeit, s a nyelvek, a grammatika, valamint a logika tanulmányozásán túl hangsú-
lyozták a környezet tárgyaihoz, a „való dolgokhoz” főzıdı kapcsolatok fontosságát. 
Minthogy a vallást és a tudományt nem tartották összeegyeztethetetlennek, a terem-
tı Istenbe és az isteni teremtés tökélyébe vetett hit ugyanolyan központi jelentıségő 
maradt, mint addig bármikor.4 A szülei halála után bátyjához költözı Bach az 
ohrdrufi líceumban folytatta tanulmányait. Itt a tananyagban egyebek közt Reyher 

                                                 
2 Az 1725-ös, második változat különbségeire kitér a dolgozat. Ezt egyrészt a két verzió eltérı koncep-
ciója, másrészt a második változat compact lemezen való megjelenése, így a nagyközönség számára is 
elérhetıvé válása (Collegium Vocale Gent, Philippe Herreweghe. Harmonia Mundi 2001) teszi indo-
kolttá. 
3 SCHWEITZER: Johann Sebastian Bach, 152. 
4 WOLFF: Johann Sebastian Bach, 44. 
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„Dialogi seu Colloguia puerilia” címő munkáján alapuló gyakorlatok és kezdı görög 
olvasmánygyakorlatok szerepeltek, késıbb pedig Leonhard Hutter „Compendium 
locorum theologicorum” címő, a keresztyén tanításoknak a Bibliára és a korai luthe-
ránus teológiai mővekre támaszkodó összefoglaló munkája képezte a tananyag ré-
szét.5 1700-ban a lüneburgi Mihály-iskola növendékeként tovább mélyítette többek 
között teológiai ismereteit is, amely magába foglalta a görög nyelv elsajátítását, 
amelynek során leginkább az Újszövetséget tanulmányozták. Az akkori igényes 
tantervben nagy hangsúlyt kapott a nyelvészet, a teológia és a klasszikus irodalom, 
de nem hanyagolták el a modernebb tárgyakat, a történelmet, a földrajzot és a fizi-
kát sem. A tananyagot úgy állították össze, hogy felkészítsék a diákokat a magasabb 
szintő egyetemi bölcsészeti, hittudományi, jogi vagy orvosi tanulmányokra. Mire 
tehát Bach befejezte az iskolát, folyékonyan beszélt latinul, és biztos jártasságot 
szerzett a legkülönfélébb témákban.6 

A kezdı impulzusokat tehát Bach teológiai tanulmányai adták ahhoz, hogy mint 
zeneszerzı többet lásson puszta szövegnél és liturgikus formánál.7 A hagyatékából 
ránk maradt könyvek listája arról árulkodik, hogy Bach tanulmányai befejeztével 
sem maradt érdektelen a teológia iránt. Az ötvenkét kötetes – hátra maradt – 
könyvtár többek között Luther írásait, Flavius Zsidók történetét, kommentárokat és 
egyéb vallásos, illetve teológiai mőveket foglalt magában.8 

Albert Schweitzer külön foglalkozik biográfiájában Bach vallásával.9 Schweitzer 
szerint Bach számára a zene istentisztelet volt. Mővészete és személyisége saját 
maga kegyességén alapult. A mővészet számára vallás volt. Ezért nem volt semmi 
dolga a világgal és a világi sikerekkel. Azok csupán magáncéloknak számítottak. A 
vallás Bachnál a mővészet definíciójához tartozik. Minden nagy mővészet, beleértve 
a profánt is, számára önmagában véve vallásos. Bachnál nem halkulnak el a hangok, 
hanem kimondatlan Isten-dicséretként szállnak a magasba. „A generálbasszus a 
zene legteljesebb fundamentuma, amelyet mindkét kézzel kell játszani, még pedig 
úgy, hogy a bal kéz az elıírt hangokat játssza, a jobb pedig ahhoz kon- és 
disszonánsokat fog, hogy ezáltal egy jól hangzó harmónia adódjon Isten dicsıségé-
re, és a kedélyek megengedett felvidítására és mint minden zenének, így tehát a 
generálbasszusnak is célja és végsı oka nem más, mint hogy Isten dicsıségére és a 

                                                 
5 i. m. 59. 
6 i. m. 78. 
7 Lásd még: PETZOLD: Zum Anteil der Theologie bei der Schulausbildung Bachs, 7<42. 
8 Calovius írásai; Luther írásai; Tauler: Prédikációk; Schübler: Aranybánya; Pintigius: A Szentírás útikönvye; 
Olearius: A teljes Szentírás fı kulcsa; Pfeiffer: Apostoli keresztény-iskola / Evangéliumi kincseskamra / Házassági 
iskola / A szem evangéliumi világa / A Szentírás magva és nedője; Müller: Prédikációk József káráról / Záró lánc 
/ Ateizmus / Judaizmus; Stegner: Postilla / Az ágostai hitvallás alap-erısségei; Geyer: Idı és örökkévalóság; 
Rambach: Elmélkedés / Isten akarata; Frober Zsoltár; Különféle prédikációk; Adam: Arany szemgolyó; Meiffart: 
Emlékezés; Einichius: János jelenései; Jauckler: A keresztyéni tanítás irányvonala; Franck: Házi postilla; Pfieffer: 
Evangélikus keresztény iskola / Anti-Calvin / Kereszténység / Anti-melankólia; Rambach: Szemlélıdések Jézus 
könnyei felett; Müller: A szeretet lángjai / A felüdülés órái / Isten akarata / Lutherus defensus [A vitatott Luther]; 
Gerhard: Scola pietatis [A kegyesség iskolája] Neumeister: Az úr asztala / A szent keresztség tana; Spener: A 
pápaság elleni buzgalom; Hunnius: A hit tanának tisztasága; Klingius: Intelem a lutheránus vallás elvesztése ellen; 
Arnd: Igaz keresztyénség; Wagner: Lipcsei énekeskönyv. In: KOLNEDER: Bach-lexikon. 149<150. Részletes 
listát lásd: WILHELMI: Bachs Bibliothek, 107<125.  
9 SCHWEITZER: Johann Sebastian Bach, 152<155. 
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kedélyesség újrateremtésére legyen. Ahol ezt nem veszik figyelembe, ott tulajdon-
képpen nincs is zene, hanem egy ördögi hangzavar és kornyikálás.” – írja Bach egy 
elıszavában. A didaktikai céllal írt, korálelıjátékokat tartalmazó „Orgelbüchlein” 
elıszavában a következı versike áll: „A Mindenhatónak Dicsıségére, Felebarátjá-
nak, hogy okuljon belıle.” Látható tehát, hogy Bach a mővészetet az Isten – ember 
- ember háromszög dimenziójába helyezi el. S számára a mővészet nem pusztán egy 
emberi produktum, hanem tisztában van annak isteni adomány, illetve feladat as-
pektusával is. Bachnál tehát erıteljesen jelenik meg a mővészet keresztyén etikai 
szemlélete. 

De milyen is volt Bach kegyessége? A korabeli ellentét a pietizmus és az orto-
doxia között Bach életében is meghatározó tényezı volt. İ maga ridegen elutasítot-
ta a pietizmust. Számára az, mint szeparatista újítás, antipatikus volt. Ezzel szemben 
összefogott az ortodoxia képviselıivel. A szolgalelkő alázat, amellyel Spener tanít-
ványai el akarták érni céljaikat, visszataszította Bachot. Ehhez hozzájárult az is, hogy 
a pietizmus számára idegen volt a mővészet a kultuszban, s ez mindenek elıtt az 
egyházi zenére vonatkozott. Különösen a zenei passió-elıadások számítottak ször-
nyőségnek a pietisták számára. Csak egyszerő gyülekezeti énekek díszíthették az 
istentiszteletet. Ezért minden kántor gyötrıdés volt a pietisták számára, és Bach 
igen rossz néven vette tılük, hogy az ı vallásos-mővészi ideáljait a porba hajítják. 
Ennek ellenére Bach mővei a pietizmus látható nyomait viselik magukon; kantátái-
nak és passióinak szövegeit erısen befolyásolta az irányzat, amint az egész XVIII. 
századi költészetet.10 

Azonban nem csak a lutheránus ortodoxia volt Bach tulajdonképpeni vallása, 
hanem a misztika is. Legbelsıbb lényébıl kifolyólag Bach a német misztika történe-
tének egy jelensége. Az erıs ember számára, aki családja és alkotása révén a világ-
ban állt, de belsıjében halott volt a világ. Egész gondolkodását egy csodálatos, de-
rős halálvágy tette átszellemültté. Újra és újra hangot kap ez a vágyakozás a zenéjé-
ben, és sehol máshol nem olyan megragadó, mint éppen azokban a kantátákban, 
ahol a halál testtıl való megváltásáról van szó. Az epifánia – és bizonyos basszus-
kantáták11 − a mester legbelsıbb vallásosságának a kifejezıi. S aki meghallgatja 
ezeket, az érzi, hogy azokban nem egy zenész beszél, aki beleéli magát egy adott 
szövegbe, hogy azokat megzenésítse, hanem egy olyan valaki, aki ezeket a szavakat 
magához ragadja, hogy beleleheljen valamit azokba abból, amit ı magában hordoz 
és ki kell jelentenie.12 Bach sohasem csak egy adott szöveget zenésít meg egyházi 
kompozícióiban, nem pusztán mesterien ragadja meg a szöveg mondanivalóját és 
ad annak különbözı zenei formát, hanem amit leír, és megír, azt elhiszi, és megpró-
bálja a hallgatókkal is elhitetni. Ezért minden ilyen alkotása egyben hitvallás is. 
 

3. A passiók Bachig 
A keresztyén egyházban a IV. századtól szokás, hogy virágvasárnap és a nagyhéten a 
liturgia keretében megjelenített szereplıkkel felolvassák, pontosabban 
lekciótónusokban elénekeljék Krisztus szenvedéstörténetét. Mind a négy evangéli-

                                                 
10 i. m. 154. 
11 Pl. BWV 56 „Ich will den Kreuzstab gerne tragen” 
12 SCHWEITZER: Johann Sebastian Bach, 155. 
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um elbeszélését megszólaltatták a templomokban, a nagyhét különbözı napjaira 
szétosztva. A szerepeket többnyire négy pap személyesítette meg: egyikük recitálta 
az elbeszélı részeket, a második Krisztus, a harmadik a fennmaradó szereplık (Pilá-
tus, Péter, a fıpap, szolgáló) szavait, a negyedik pedig a nép felkiáltásait. Ez utóbbit 
nevezik turbának. A IX. századtól kezdve már egyes betőket írtak a szövegbe, ame-
lyek a különbözı szereplık hangmagasságára, illetve a tempóra tettek utalást.13 Ze-
neileg évszázadokon keresztül a gregorián volt az egyedüli megjelenési forma, ezért 
ezt a típust korál-passiónak nevezik. A XV. században kezdik lejegyezni a teljes 
dallamanyagot, míg korábban csak a szöveg fölé írt neumák segítettek az interpretá-
cióban. 

A passió többszólamú megzenésítésének eddig ismert legkorábbi forrása a 
füsseni értekezés (1450k.), amelyben háromszólamú improvizált turba-példák talál-
hatók. A legtöbb forrásanyag azonban csak az 1500-as évekbıl maradt fenn Itáliá-
ból és Németországból. A passió fejlıdését a XVII. század végéig liturgikus lekció–
karaktere szabta meg. A XVI. század folyamán és a XVII. század kezdetén a ma 
responzoriálisnak (korábban dramatikusnak is) nevezett passió volt az uralkodó 
megzenésítési forma: az evangélista szavait egyszólamú gregorián stílusban adták 
elı; a turbák, valamint a szóló részek többszólamúak voltak.14 

A többszólamúság virágkorában alakul ki az új típus, a motetta-passió. Ebben 
minden szöveget többszólamú, ellenpontos vagy akkordikus szerkezető kórustételre 
bíz a szerzı. A két típus a késıbbiekben bizonyos mértékben kölcsönhatásban áll 
egymással. Schütznél például az evangélista-szövegek korális recitálásban szólalnak 
meg, míg az egyes szereplık és a tömegek szavai többszólamú feldolgozást kap-
nak15.  

Luther Márton kijelentése a négy passió éneklése16 ellen nyilvánvalóan nem je-
lentette az énekelt passió elutasítását, csupán óvott a túlzásoktól. Ezzel szemben J. 
Bugenhagen a Hystoria des Leydens … Jesu Christi címő alkotásával létrehozott egy 
német lekcionáriumot a nagyhétre, s ezzel kiszorította a latinul énekelt passiót. Mi-
vel a tradíció tovább élt, miszerint a négy passiót a nagyhét különbözı napjain szó-
laltatták meg, nagypéntek passiója valójában a János-passió volt, míg virágvasárnap 
a Mátét, nagykedden a Márkot, nagyszerdán pedig a Lukács szerinti passiót énekel-
ték.17  

Az elsı fennmaradt német responzoriális passió, az 1530 virágvasárnapján be-
mutatott Máté-passió Johann Walter alkotása, aki ezzel egyben meghonosította a 
responzoriális passió-típust a protestáns egyházzenében. Heinrich Schütz különle-
ges helyet foglal el protestáns területen három passiójával (Máté, Márk és János). Az 
elıadói gyakorlat szempontjából a Walter–féle responzoriális passió típusához tar-
toznak, mivel bennük csak a turbák többszólamúak; a többi egyszólamú szerepek-
ben Schütz ötvözi a latin és német protestáns lekciódallamokat az egyszólamú szer-

                                                 
13 HARNONCOURT: Zene mint párbeszéd, 295. 
14 BROCKHAUS-RIEMANN: Zenei lexikon 3, 84. 
15 VÁRNAI: Oratóriumok könyve, 15. 
16 LUTHER: Deutsche Messe, 1526, G III. 
17 DIE MUSIK IN GESCHICHTE UND GEGENWART (MGG) Band 10, 911. 
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kesztés alapelveivel.18 Schütz is megtartja azokat a formákat és zeneszerzıi techni-
kákat, amelyeket addig alkalmaztak. Lemond minden hangszeres kíséretrıl, és sem 
áriák sem pedig korálok nem szakítják meg a cselekményt.19  

A passió-oratórium a XVIII. században, a protestáns német környezetben kris-
tályosodik ki. A passió-oratórium már egyáltalán nem, vagy alig-alig támaszkodik az 
evangéliumi szövegre: a kórusok, áriák és recitativók szövegét költık írják meg. A 
protestáns korál is belekerül a passió zenei anyagába, s ez is rendszerint új költıi 
szöveggel.20 

A Bach korára kialakult passió-oratórium formájára nagy hatással volt a XVII. 
század végén alapított „Hamburgi opera”. Amikor Gerhard Schott és az orgonista 
Adam Reinken21 1678-ban létrehozták a színházat, akkor nem annyira világi, hanem 
sokkal inkább egy vallásos operában gondolkodtak. Az elsı daljátékok bibliai témá-
júak voltak: többek között Ádám és Éva; Michael és Dávid; A makkabeus anya és hét fia; 
Eszter; Krisztus születése; Káin és Ábel.22 Az opera mőfajának németországi megjelené-
se beszüremkedett a templomok falai közé is. Az olasz operák zeneszerzési techni-
káit (Da capo ária – recitativo) hamarosan az egyházi zenemővekben is alkalmazták 
– természetesen nem mindig kritikai felhang nélkül. 

Az újabb – addig egyházi zenében nem használt – zeneszerzıi eszközök mellett 
a legnagyobb impulzust a passió új mőfajának kialakulásához az újonnan megjelent 
szövegek, pontosabban szövegkönyvek adták. Mint már említést nyert, a bibliai 
szövegen kívül helyet kapnak korálok, majd késıbb lírai költemények; sıt eseten-
ként magát a bibliai szöveget is parafrazálják. Az elsı ilyen librettók közé tartozik az 
1697-ben Salomo Franck tollából származó „Madrigalische Seelen-Lust über das heilige 
Leiden unseres Erlösers”, amelynek nyomai és hatása felfedezhetıek Bach passióiban. 
Az elsı teátrális jegyeket magán hordozó passiót 1704-ben mutatták be Hamburg-
ban; szövegét Christian Friedrich Hunold, késıbb Menantes néven ismertté vált 
hamburgi operalibrettista írta, zenéjét pedig Keiser szerezte.23 Az egész passiót cse-
lekményként ábrázolták. A szenvedéstörténet bibliai tudósításának helyén a szöve-
get verses formában fogalmazták meg. A XVIII. század elejének legjelentısebb 
szövegkönyvei közé mindenek elıtt - a Keiser által megzenésített - Menantes: Der 
blutende und sterbende Jesus24 és Barthold Heinrich Brockes: Der für die Sünde der Welt 
gemarterte und sterbende Jesus25 címő alkotásai tartoztak. Utóbbi hamarosan a klasszikus 
passiószöveggé avanzsálódott. Az 1712-ben elkészült szöveget Keiser a megjelenés 
évében, Händel és Telemann 1716-ban, Mattheson26 pedig 1718-ban zenésítette 
meg. Annak ellenére, hogy Brockes szövege bizonyos pontokon meglehetısen vul-
gárisnak hatott, mégis nagy népszerőségnek örvendett, s ezt annak köszönhette, 

                                                 
18 BROCKHAUS-RIEMANN: Zenei lexikon 3, 85.  
19 SCHWEITZER: Johann Sebastian Bach, 81-82. 
20 VÁRNAI: Oratóriumok könyve, 15. 
21 Reinken, Adam (Wildeshausen, 1623 – Hamburg, 1722) 
22 SCHWEITZER: Johann Sebastian Bach, 82. 
23 Keiser, Reinhard (Teuern, 1674 – Hamburg, 1739)  
24 A vérzı és haldokló Jézus 
25 A világ bőnéért szenvedı és meghaló Jézus 
26 Mattheson, Johann (Hamburg, 1681 – Hamburg 1764) 
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hogy volt valami drámai a szövegben, ami kiváló lehetıséget biztosított a zeneszer-
zı számára a szöveg zenei ábrázolásához.27 

Amikor Johann Sebastian Bach 1724 nagypéntekjén Lipcsében bemutatja a Já-
nos-passió elsı változatát, addigra a mőfaj már számtalan változáson esett keresztül. 
Azonban az említett Bach-korabeli mőveket messze felülmúlja Bach János- és Má-
té-passiója. Úgy, mint ı, korának egyetlen mestere sem tudta teljes tudását, zenéjé-
nek ábrázoló, szerkesztési és kifejezési eszköztárát annak a feladatnak a szolgálatába 
állítani, hogy Krisztus szenvedéstörténetét a hívı hallgatóhoz közel hozza.28 
 

4. Bach passiói mint a liturgia része 
Az elızı fejezetbıl világossá vált, hogy a passió genuin liturgikus mőfaj volt, bár-
mely korban és bármilyen formában. Lipcsében, ahol Bach passióit bemutatták, 
merıben más volt a zenei ízlés és elvárás, mint Hamburgban, ahol a fent említett 
passiókat minden fenntartás nélkül elıadhatták. Lipcsében a Tamás-iskola kántora 
egyúttal városi zeneigazgatóként is mőködött, és a városi tanáccsal egyetértésben 
négy templom zenei irányításáról gondoskodott, ezenkívül pedig a város hivatalos 
ünnepségeit is ellátta reprezentatív muzsikával. Opera tehát itt nem volt. A zeneélet 
konzervatív szerkezető volt; elsı ízben Bach elıdje, Johann Kuhnau29 adott itt elı 
modern passiót figurális zenével 1721-ben. Egészen addig csupán hagyományosan 
egy szólamban adták elı a passiót.30 A lipcsei fıtemplomokban addig az ısi hagyo-
mányt követték, s nagypénteken a korábban már említett János-passiót adták elı 
Johann Waltertıl. Más városok protestáns templomaiban, fıleg az udvari templo-
mokban, már régen a zenés passió modernebb változatait vették át, és 1700 táján 
már elmélkedı tételeket, áriákat és recitativókat is beleillesztettek, hangszeres kísé-
rettel. A lipcsei Újtemplom Telemann óta az egyházzene megújításának otthona 
volt, s miután az 1717. évi nagypénteki istentiszteleten bemutattak egy passió-
oratóriumot, Johann Kuhnau úgy érezte, illene versenyre kelnie. A lipcsei konzisz-
tórium azonban makacsul ellenállt 1721-ig, amikor is Gottfried Lange tanácsnok – 
arra hivatkozva, hogy az emberek tódulnak az Újtemplom nagypénteki istentisztele-
teire, s hogy Kuhnau kántor „módfelett szeretné figurális stílusban elıadni a passió-
históriát” – sikeresen meggyızte a testületet, hogy engedjen elveibıl. Bár a reggeli 
istentisztelet menetében nem engedélyeztek változást, a vespera liturgiájában módot 
adtak arra, hogy a hagyományos elıadást zenés passió váltsa fel. Ennek során a 
gyülekezet rímes passió-parafrázisokat énekelt – vagy Sebald Heyden 23 szakaszos 
„O Mensch bewein dein Sünde groß” címő énekét, vagy Paul Stockmann 1633-ban kelet-
kezett „Jesu, Leiden, Peid un Tod” címő, 24 strófás alkotását. És amint a Tamás-
templomban szolgáló egyházfi, Johann Christoph Rost akkurátusan feljegyezte: „az 
1721. esztendı nagypéntekjén, vesperai szolgálaton a Passiót elıször adtuk elı 
koncertáló formában.” Ez alkalomból Kuhnau Márk-passióját mutatták be. Bár ez 
csak töredékesen maradt fenn, a fragmentumból is kiviláglik, hogy Kuhnau olyan 
mintát adott, amely érvényes maradt Bach számára is. A változtatások nélküli bibliai 

                                                 
27 SCHWEITZER: Johann Sebastian Bach, 90. 
28 BROCKHAUS-RIEMANN: Zenei lexikon 3, 85.  
29 Kuhnau, Johann (Geising, 1660 - Lipcse, 1722) 
30 HARNONCOURT: Zene mint párbeszéd, 296<297. 
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elbeszélést megosztja a szólisták, valamint a kórus között. Mindezt idınként énekek 
strófái és elmélkedı monológok szakítják meg – úgynevezett madrigáldarabok, azaz 
önálló versek megzenésítései, többnyire az ária mőfajában. Az egész kompozíció két 
részre oszlott, az egyik az esti prédikáció elıtt, a másik utána hangzott el. Az a for-
ma, melyet Rost egyházfi leírt, akkorra valódi zenés istentiszteletté vált; a középsı, 
prózai prédikáció meghosszabbodott, és az uralkodó elemmé emelt Passió zenés 
prédikációja fogta közre. Az elsı részt két gyülekezeti ének keretezte, a második 
részt pedig egy motetta követte.31 

Lényegében 1766-ig, amikor a passió elıadását áttették a reggeli istentiszteletre, 
a vespera liturgiája nem változott. A passiók, miként Bachnál is, két részbıl álltak: a 
prédikáció elıtt az elsı, utána pedig a második részt adták elı. Egyrészes passiókat 
az igehirdetés elıtt szólaltattak meg.32 Az a feltevés, miszerint Bach passióinak ko-
ráljait a gyülekezet együtt énekelte volna a kórussal, tévesnek bizonyul, hiszen a 
passiók korabeli nyomtatott szövegkönyveiben a korálok egyáltalán nincsenek fel-
tüntetve.33 A gyülekezet már csak azért sem énekelhette a korálokat, mivel azok 
nagyon is különbözı hangterjedelemben íródtak, és gyülekezeti ének gyanánt egyi-
kük-másikuk túlságosan magas fekvéső lett volna. De ezen kívül is Bach bonyolult, 
korálról korálra változó ékesítéseit a gyülekezet aligha lett volna képes megszólaltat-
ni. Zenében jártas ember nehezen tudja elképzelni, hogy milyen sorsra jutott volna 
a bachi korálok hihetetlenül finom és gyakran igen bonyolult harmóniai és ritmikai 
szerkezete, ha a gyülekezet rázendít és szétzilálja. E korálok sosem váltak gyülekeze-
ti énekké; a passió egészében viszont kétségkívül a gyülekezetet jelképezik.34 Már 
csak azért is, mert a passióban felcsendülı korálok dallamát az akkori gyülekezet 
jórészt ismerte.  

 

5. Zene és szöveg Bachnál 
Bach zenemőveiben a szöveg és a zene kapcsolata olyan eleven, amennyire az csak 
elképzelhetı – írja Schweitzer.35 A nagy oratórikus mőveiben (Passiók, H-moll mi-
se, Magnificat stb.), kantátáiban, motettáiban éppúgy megfigyelhetı, mint az orgo-
nára írt korálfeldolgozásainál. Míg Beethoven és Wagner zenét költöttek, addig 
Bach „festett”. Természetesen Bach is bizonyos értelemben drámaíró, de úgy, mint 
egy festı. Nem az egymás után következı eseményeket ábrázolja, hanem kiragadja 
a pregnánsabb pillanatot, amelyben számára az egész történés benne van, és azt 
ábrázolja zeneileg. Ezért nem érzett késztetést arra, hogy operát írjon. Ismerte fia-
talkorából a hamburgi színpadokat. Bachnál a zenei dráma nem más, mint egymás-
után következı drámai képek, s ezt leginkább kantátáiban és passióiban valósítja 
meg.36 

Bach elıszeretettel ábrázol különbözı külsı eseményeket a zenében; legyen az 
földrengés és a templom kárpitjának kettéhasadása a passiókban, vagy a hatalmasok 

                                                 
31 WOLFF: Johann Sebastian Bach, 333<334. 
32 SCHWEITZER: Johann Sebastian Bach, 120. 
33 Hamburgban ezzel szemben az egyszerően megkomponált korálok éneklésébe a gyülekezet valóban 
bekapcsolódhatott. 
34 HARNONCOURT: Zene mint párbeszéd, 302<303. 
35 SCHWEITZER: Johann Sebastian Bach, 406. 
36 i. m. 420<421. 
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trónról való letaszítása a Magnificatban. De nem csak külsı történéseket, hanem 
belsı érzelmeket, szándékokat is megfest a zeneszerzı eszközeivel. Olyan kifejezé-
sek, mint „felébredni, feltámadni, sietni, követni, elaludni, süllyedni” megragadják a 
fantáziáját, és hatást gyakorolnak a zenei textúra kialakításában. 

Egyik legpregnánsabb példája Bach zeneszerzési bravúrjának, ahogyan a szöve-
get figyelembe veszi, az az 1713<1714-ben, Weimarban keletkezett „Orgelbüchlein”, 
amely korálfeldolgozásokat tartalmaz. S a mőnek nem pusztán didaktikai aspektusa 
adja meg az értékét, hanem az is, ahogyan az adott korál eredeti szövegéhez illeszti 
annak zenei struktúráját, karakterét, ritmikáját. Egyszóval: Bach nem csak egy dal-
lamot dolgozott fel, hanem annak szövegét is. Ez a János-passió részletes ismerteté-
sénél igazolást nyer. 

Amikor Bach saját kantátáit dolgozta át, akkor az nem csak azt jelentette, hogy 
új szöveget igazított a régi muzsikához, hanem azt is, hogy gondosan ügyelt a sza-
vak jelentésének, illetve a zene affektusának és jellegének a megfeleltetésére.37 

Érdemes egy pillantást vetni ezen a ponton a barokk korszak központi zenetu-
dományi jelenségére, az affektustanra, amely Bach mővészetét sem kerülte ki. Az 
affektustan az emberi lélek szenvedélyeinek és kedélyváltozásainak tana, amely a 
barokk zene korszakának idején az elméleti értekezések középpontjában állt. Az 
affektusok utánzásának szolgálatába állították a barokk mesterek a melodikát, har-
móniát, ritmikát, tempót, regisztert és hangszínt, a dinamikát, tehát a stílus egészét. 
Az ábrázolt affektusokat tipikus emberi magatartásmódokként fogták fel, nem pe-
dig a komponista szubjektív önkifejezéseként. Nem naturalisztikusan, hanem egy-
fajta eszményi tipikus szférába emelve ábrázolták.38 A barokk zene ilyen érzelem- 
gazdag és érzékeny jellegét hően fejezi ki egy korabeli dokumentáció: „Csodálatos 
gyönyörőséget jelent a fülünknek, ha egy kitőnı egyházi mőben, vagy más, hasonló 
kompozícióban észrevesszük, hogy egy mesteri muzsikus igyekszik idırıl-idıre 
érzelmileg megragadni hallgatóit gáláns fordulatokkal, és azzal, hogy a kifejezés 
közvetlenül kapcsolódik a szöveg szavaihoz, és így sikerül a zenélés tulajdonképpeni 
célját megvalósítania. Ezért a mai, gyakorló zenészek, nagyon helyesen, egyre in-
kább elhagyják a régi egyházi stílust, amelynek se sava, se borsa.”39 Ez többek kö-
zött Bachra is érvényes, aki kantátáinak és passióinak recitativóit és áriáit korának 
modern stílusában írta. 

Bach a vokális mővek komponálásánál a következı kompozíciós módszert al-
kalmazta: általában a szöveg prozódiája által sugallt motívum, frázis vagy téma ki-
alakításával és megformálásával kezdte a munkát; ezután következett az ellenponto-
zó szólamok hozzáadása. Kórusfúgák komponálását általában a témabelépések 
felvázolásával kezdte, s ezután írta be a kísérı szólamokat. Bach számára a kompo-
nálás folyamatának perdöntı mozzanata a központi gondolat kitalálása volt. Ha ez 
megtörtént, a kocka el volt vetve, még a mő érzelmi karakterét illetıen is. Soktételes 
vokális mővek komponálását Bach rendszerint az önálló tételek kidolgozásával 
kezdte, s csak ez után dolgozott a recitativókon és korálokon. A recitativókban 
elıször általában a szöveget írta ki, majd szakaszról szakaszra adta hozzá a dallamot 

                                                 
37 WOLFF: Johann Sebastian Bach, 438. 
38 BROCKHAUS-RIEMANN: Zenei lexikon 1, 20<21. 
39 HEINICHEN: General-Baß, in: DONINGTON: A barokk zene elıadásmódja, 20. 
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és a basszust. A korálokban elıször a basszust adta a dallamhoz, a középszólamokat 
utóbb illesztette be.40 Bach kompozíciós módszerébıl is világossá válik, hogy mi-
lyen primátust jelentett számára egy adott kompozíció szövege. A következıkben 
elemzésre kerülı János-passióban ez még inkább igazolást nyer. 

 

6. A János-passió 
6.1 A jánosi passiótörténet teológiai sajátosságai 
Amikor Bach hozzálátott elsı nagyszabású oratórikus mővének megírásához, a 
János-passióhoz, arról, hogy milyen teológiai elképzelése lehetett János evangéliu-
máról, nem lehet biztosat állítani. De amikor egymás mellé kerül egy-egy XX. szá-
zadi teológus János értelmezése és Bach zenéje, akkor nyilvánvalóvá válik: Bach 
igen sok ponton helyesen értelmezte teológiailag a szöveget. 

A mai értelemben vett bibliakritika természetesen idegen volt Bach korában. 
Sokkal inkább szinoptikusan hallgatták az evangéliumi tudósításokat, s ahol kellett, 
ott ki is egészítették azokat. Erre utalnak a széles körben elterjedt „evangéliumi 
harmóniák”, amelyek közül az egyik legnépszerőbb Luther barátjának, Johann 
Bugenhagennek 1526-ban keletkezett „Passió-harmóniája”volt.41 Ennek kései ter-
mése Pécselyi Király Imre (+1641k.) „A Krisztusnak a keresztfán lett hét szavaiból” 
címő költeménye, amely a Református Énekeskönyv 337. dicsérete (Paradicsomnak 
te szép élı fája); illetve Szenczi Molnár Albert által 1612-ben magyarra lefordított 
„O, Mensch, bewein” passiókorál, amely „Krisztus szenvedésének és halálának 
históriája az négy evangélisták írása szerint” címmel jelent meg. 

János evangéliumának szenvedéstörténetére apologetikus, a teológiai és drámai 
szempontok a jellemzık. Az apologetikus szempontok a zsidó hatóságok, köze-
lebbrıl a Nagytanács felelısségét emelik ki. Nem tagadja János evangéliuma a római 
prefektus, Pilátus felelısségét sem, de vele kapcsolatban nem annyira a politikai 
felelısség érdekli, inkább az a lelki folyamat, amelynek során Pilátus nem tud kitar-
tani a felismert igazság, azaz Jézus ártatlansága mellett. Végül jánosi sajátosság a 
szenvedéstörténet dramatizált feldolgozása. Ez leginkább a Pilátus elıtti per törté-
netében (Jn 18,28-19,16a) látszik, amely olyan drámai szerkezető, hogy még az ál-
landóan váltakozó helyszínrıl is olvashatunk benne eligazító megjegyzéseket.42 

Jánosnál a szenvedéstörténet új megvilágításba kerül. A passiót nem egy bor-
zalmas-rejtélyes eseményként mondja el, amelyet mindenekelıtt egy érthetetlen 
isteni dei-re kellene visszavezetni, melynek megértése problematikus lehetne a gyü-
lekezet számára. Sokkal inkább Jézus mőködésébıl nı ki szükségszerően a passió, 
mintsem a világosság sötétség ellen folytatott harcából; a passió ennek a harcnak a 
gyızedelmes lezárása. Jézus számára a passió mint mőködésének része, annak meg-
koronázása és így az ı megdicsıülése; s így nem mint szenvedı, hanem mint cse-
lekvı jelenik meg abban. İ az egyedüli cselekvı elfogatásánál (18,1<11), ı van fö-
lényben a fıpap elıtti kihallgatásnál (18,12<23), a kereszten megfogalmazza utolsó 

                                                 
40 GROVE MONOGRÁFIÁK: A Bach-család, 165<166.  
41 DÜRR: Die Johannes-Passion von Johann Sebastian Bach, 46. 
42 BOLYKI: Igaz tanúvallomás, 445. 
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akaratát (19,26); s ı maga adja jelét annak, hogy a dráma véget ért (19,28), s annak 
tudatában hal meg, hogy elvégezte mővét (19,30).43 

A szinoptikus és jánosi szemlélet összehasonlítására igen jó illusztráció a passió-
történet, hiszen hosszú és párhuzamos elbeszéléseket lehet itt egymás mellé helyez-
ni.44 

 
Esemény 

Máté Márk Lukács János 

A Gecsemáné kertben 26,36-46 14,32-42 22,39-46 18,1 
Jézus elfogatása 26,47-56 14,43-52 22,47-53 18,2-12 

Jézus a Nagytanács elıtt (Péter 
tagadása) 

26,57-68 14,53-65 22,54-71 18,13-24 

Péter megtagadja Jézust 26,69-75 14,66-72 22,56-62 18,25-27 
Jézust átadják Pilátusnak 27,1-2 15,1 23,1 18,28 

Júdás halála 27,3-10 - - - 
Jézus Pilátus elıtt 27,11-14 15,2-5 23,2-5 18,29-38 
Jézus Heródes elıtt - - 23,6-12 - 

Pilátus Jézust ártatlannak jelen-
ti ki 

- - 23,13-16 18,38b 

Jézus és Barabbás 27,15-23 15,6-14 23,17-23 18,39-40 
Pilátus kiszolgáltatja Jézust 27,28-31a 15,17-20a - 19,1-15 

Jézus elítélése 27,24-26 15,15 23,24-25 19,16a 
Jézus megcsúfolása 27,27-31a 15,1620a - 19,2-3 

Jézus útja a Golgotára 27,31b-32 15,20b-21 23,26-32 19,16b-
17a45 

Jézus megfeszítése 27,33-37 15,22-26 23,33-34 19,17b-27 
A megfeszített gyalázása 27,38-43 15,27-32a 23,35-38 19,18 

A két lator 27,44 15,32b 23,39-43 - 
Jézus halála 27,45-54 15,33-39 23,44-48 19,28-37 

Tanúk a kereszt körül 27,55-56 15,40-41 23,49 19,24b-27 
Jézus temetése 27,57-61 15,42-47 23,50-56 19,38-42 
A sír ırzése 27,62-66 - - - 

 

Feltőnı, hogy János a Pilátus elıtti jelenetet sokkal részletesebben tudósítja a 
szinoptikusokénál, s maga Jézus is lényegesebben több mindent mond el. Szintén 
jánosi sajátosság, hogy Jézus a szeretett tanítványra bízza anyját, s hogy Jézus utolsó 
szava az „elvégeztetett”; azonban ı nem említi sem a 22. zsoltár idézetét, sem az 
„Atyám, a te kezedbe teszem le az én lelkemet” felkiáltást, sem a kereszt körül állók 
bizonyságtételét („Bizony ez az ember Isten Fia volt!”). Az egész jánosi passiótör-
ténetre jellemzı a drámai feszültség fokozódása,46 amely leginkább a Pilátus elıtti 
kihallgatásnál érzékelhetı. Teológiailag János evangéliumának legfıbb célja bemu-
tatni azt, hogy Jézus szenvedéstörténete valójában megdicsıülés-történet. Megaláz-
tatása a hit szemében: felmagasztalás. Királyi, messiási és isteni jegyeket hordoz a 
szenvedı Jézus, amit az evangélista úgy ábrázol, hogy a hit szemének észre kell 

                                                 
43 BULTMANN: Das Evangelium des Johannes, 489<490. 
44 BOLYKI: Igaz tanúvallomás, 445. 
45 Nincs említve Cirénei Simon 
46 Bolyki: Igaz tanúvallomás, 446. 
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vennie. Természetesen a többi evangélista is húsvét fényében nézte a nagypénteki 
történetet. „De még egy teológus sem vállalkozott arra, hogy az ellene lefolytatott 
megalázó perben, szenvedéssel teli útjában és kereszthalálában már közvetlenül 
Jézus dicsıségét ragyogtassa fel. Ez a paradox látásmód a negyedik evangélistára 
maradt. Tegyük hozzá, hogy ez a teológiai gondolat ad a jánosi passiótörténetnek 
sajátos légkört és összetéveszthetetlen stílusjegyeket.”47 

Bultmann hasonlóan látja a szenvedéstörténet megdicsıülés voltát: „Jánosnál a 
halálnak nincs kitüntetett üdvjelentısége, szerinte a halál annak a mőnek a kiteljese-
dése, amely az emberré létellel kezdıdik, annak az engedelmességnek az utolsó 
megnyilvánulása, amely Jézus egész életét irányítja. Jézus halála kétféle színben tőnik 
fel, mivel egyrészt az engedelmesség kiteljesedése, másrészt Jézus megszabadulása a 
megbízatásból; újra visszatérhet korábbi dicsıségébe, mellyel preegzisztens létében 
rendelkezett. Ezért a keresztre feszítés, amelyrıl János természetesen beszámol, 
eleve Jézus felemeltetésének számít. Jézus jövendölı szavaiban pedig a felemeltetés 
és a megdicsıülés terminusok léptek a szinoptikus szenvedésjövendölésekben sze-
replı megöletés és feltámadás helyére. Természetesen a megdicsıüléshez a halálon 
keresztül vezet az út, és a halálban teljesedik be Jézus küldetésének a célja. De halála 
nem egy olyan esemény, melyet csak az utána következı feltámadás szabadíthatna 
meg a katasztrófajellegétıl. Ellenkezıleg, már a halála megdicsıülés. Ez pedig azt 
jelenti, hogy János a kijelentés eszméje alá helyezte Jézus halálát. Halálában maga 
Jézus, a Kijelentı cselekszik, aki nem szenvedı tárgya az isteni üdvtervnek. János 
nem beszél Jézus szenvedésérıl.”48 

 

6.2 Bach János-passiójának szövege 
Bach passiójának gerincét természetesen az evangéliumi híradás (Jn 18<19) adja, 
amelyet teljes egészében felhasznál. Két helyen azonban a Máté evangéliumból vesz 
át részletet: Mt 26,75 és 27,51.5249. Mivel Bach akkoriban egyetlen költıvel sem 
dolgozott együtt, a passió szövegét különbözı passiókölteményekbıl válogatta, és 
maga költötte újra, míg elképzeléseinek meg nem felelt. Különösen lényeges volt 
számára a szövegek szemlélıdı karaktere; az arra késztette, hogy túlságosan szemé-
lyes szövegfordulatokat általánosabbá tegyen, és hogy túlságosan nyers kifejezéseket 
megszelídítsen. Fı forrása volt Brockes már említett költeménye, Der für die Sünde 
der Welt gemarterte Jesus, valamint Christian Heinrich Postel János-passiója. A korálok 
szövegének kiválasztásánál fıként az akkor ismert, és a gyülekezetek által énekelt 
passió-korálokat vette alapul. Ezeken kívül egy Luther éneket, valamint Herberger 
és Schalling egy-egy énekének egy versszakát.  

Tulajdonképpen az adja meg Bach János-passiójának az eredetiségét, ahogyan a 
zeneszerzı összeválogatja, és helyenként kiigazítja a szöveget. Itt egy tudatos zene-
szerzıi és teológiai koncepcióval van dolgunk. Míg a korábbi passiózenéknél a ze-

                                                 
47 i. m. 247. 
48 BULTMANN: Az Újszövetség teológiája, 326. 
49 „Péter visszaemlékezett Jézus szavára, aki azt mondta neki: ’Mielıtt megszólal a kakas, háromszor 
tagadsz meg engem.’ Aztán kiment onnan, és keserves sírásra fakadt.” – „És íme, a templom kárpitja 
felülrıl az aljáig kettéhasadt, a föld megrendült, és a sziklák meghasadtak. A sírok megnyíltak, és sok 
elhunyt szentnek feltámadt a teste.” 
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neszerzı már egy adott és kész szövegkönyvet egyszerően csak megzenésít, addig itt 
már a szövegválasztás is komplex alkotásnak minısülhet, s elırevetíti a zeneszerzı 
nem pusztán zenei, de teológiai elképzelését is. S ami a legfontosabb, az az, hogy 
mikor és milyen nem bibliai szöveget illeszt az evangéliumi elbeszélések közé. Ezzel 
tulajdonképpen interpretálja a bibliai szöveget, s kiemel fontos mozzanatokat.  

 

Szám Mőfaj Cím Szövegforrás 
1. Nyitókórus Herr, unser Herrscher Ismeretlen 
7. Korál  O, große Lieb’, o Lieb ohn’ 

alle Maße50 
Johann Hermann: 
Herzliebster Jesu, was hast du 
verbrochen (1630) 7. versszak 

9. Korál Dein Will’ gescheh’ Herr 
Gott 

Martin Luther: Vater unser im 
Himmelreich (1539) 4. vers-
szak  

11. Ária Von den Stricken meinen 
Sünden 

Brockes 

13. Ária Ich folge dir gleichfalls mit 
freudigen Schritten 

Ismeretlen  

15.  Korál Wer hat dich so geschlagen Paul Gerhardt: O Welt, sieh 
hier dein Leben (1647) 3.4. 
versszak 

19. Ária Ach, mein Sinn, wo willt du 
endlich hin 

Christian Weise (1642-1708) 
után 

20. Korál Petrus, der nicht denkt 
zurück 

Paul Stockmann: Jesu Leiden, 
Pein und Tod (1633) 10. vers-
szak 

21. Korál Christus, der un selig macht Michael Weise: Christus, der 
uns selig macht (1531) 1. vers-
szak 

27. Korál Ach, großer König51 Johann Hermann: 
Herzliebster Jesu, was hast du 
verbrochen (1630) 8.9. vers-
szak 

31. Arioso Betrachte, meine Seel’ Brockes után 
32. Ária Erwäge, wie sein 

blutgefärbten Rücken 
Brockes után 

40. Korál Durch dein Gefängnis, 
Gottes Sohn 

Postel 

48. Ária kórussal Eilt, ihr angefochtnen 
Seelen 

Brockes  

52. Korál In meines Herzens Grunde Valerius Herberger: Valet 
will ich dir geben (1613) 3. 
versszak 

56. Korál Er nahm alles wohl in acht Paul Stockmann: Jesu Leiden, 
Pein und Tod (1633) 20. vers-
szak 

                                                 
50 RÉ 340.6 
51 RÉ 340.7 



Bibliai és teológiai implikációk J. S. Bach János passiójában 

 355

58. Ária Es ist vollbracht Postel 
60. Ária korállal Mein threuer Heiland / 

Jesu, der du warest Tod 
Brockes /  
Paul Stockmann: Jesu Leiden, 
Pein und Tod (1633) 34. vers-
szak 

62. Arioso Mein Herz, in dem die 
ganze Welt  

Brockes 

63. Ária Zerfließe, mein Herze, in 
Fluten der Zähren 

Ismeretlen 

65. Korál O hilf, Christe, Gottes Sohn Michael Weise: Christus, der 
uns selig macht (1531) 8. vers-
szak 

67. Zárókórus Ruht wohl, ihr heiligen 
Gebeine 

Ismeretlen 

68. Korál Ach, Herr, laß dein’ 
Engelein52 

Martin Schalling: Herzlich lieb 
hab ich dich, o Herr (1571) 

 

6.3 Szöveg – zene – teológia 
6.3.1. Nyitókórus és záró kórus 
A nyitókórus ismeretlen szövegének kezdısorai a Zsolt 8,2.10-re53 vezethetık visz-
sza, amelynek központi gondolata az Isten dicsısége. A vonósok, majd késıbb a 
kórus orgonapont fölött megszólaló körkörös tizenhatod mozgása egyfajta nyugta-
lanságot ad a tételnek, de éppen az orgonapont és a fafúvósok negyed lépései ki-
egyenlítik ki ezt. Schweitzer szerint a nyitó tétel ünnepélyes és nyugodt tizenhatodai 
a dicsıséges Isten Fiú felségét ábrázolják.54 Az egész tétel sugallja ezt a kettısséget. 
Egyrészt elıkészít a szenvedéstörténet drámaiságára, másrészt a megdicsıült Krisz-
tus képét rajzolja meg, s ez tulajdonképpen megfelel a jánosi Jézus-képnek és pas-
siószemléletnek. Ez a koncepció késıbb még visszatér a passió során. Ahol az 
énekszólamok is átveszik a tizenhatod mozgást a vonósoktól, a következı szavak 
találhatók: Herrscher – herrlich – Landen – verherrlicht55. Ha a fafúvósok disszonáns 
hangközeit keresztmotívumként értelmezzük, s azáltal, hogy Bach kiemeli ezeket a 
szavakat, ismételten a kereszt és dicsıség, illetve megdicsıülés összetartozását ábrá-
zolja mővében. A vonósok, és késıbb a kórus tizenhatod mozgását lehet úgy is 
értelmezni, mint a Golgotára igyekvı tömeg zenei ábrázolását. Azonban ez inkább 
egy tetszetıs spekuláció, mintsem megalapozott szemlélete a tételnek.  

Érdemes azonban összevetni a János-passió nyitó tételét a Máté-passió nyitó-
kórusával. Már az analóg tételek szövege is rávilágít a két mő különbségére. Míg a 
János-passió nyitókórusának központi üzenete Jézus megdicsıülése a szenvedéstör-
ténetben, addig a Máté-passió a szenvedı Krisztust állítja a középpontba56. Ennek a 
képnek a kontúrjait továbbá azzal húzza erıteljesebbre, hogy az egymásnak felelge-

                                                 
52 EÉ 362.3 
53 „Ó, Urunk, mi Urunk! Mily felséges a te neved az egész földön, az égen is megmutattad fenségedet!” 
54 SCHWEITZER: Johann Sebastian Bach, 547. 
55 Uralkodó – csodálatos – országokban – megdicsıül. 
56 „Jöjjetek, leányok, sírjatok velünk! Nézzétek! - Kit? - A vılegényt. Nézzetek rá - Hogyan? - Mint 
bárányra. Nézzétek - Mit? - Béketőrését. Nézzetek - Hová? - A bőneinkre; Nézzétek ıt, szeretetbıl és 
irgalomból keresztjének fáját maga vitte!” 
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tı két kórus szólama mellé ír egy egyszólamú kart, amely a „Krisztus ártatlan bá-
rány” („O, Lamm Gottes unschuldig”) kezdető korált énekli. Bach a Máté-passió nyitó-
kórusában is egy „tömegjelenetet” festett meg. „Látta, ahogyan az emberek a város-
on Jézust a kereszthez kísérik; megpillantja a néptömeget, ahogyan az hömpölygött 
az utcákon át; hallotta, ahogyan az emberek kiáltanak és válaszolnak egymásnak.”57 
– így értelmezi Schweitzer a Máté-passió nyitókórusát. S a két passió nyitótétele 
abban áll közel egymáshoz, hogy tömeget láttat a hallgatóival. Azonban mennyivel 
másabb a János-passió megdicsıült Krisztusra tekintı, mint a Máté-passió szenve-
dı Isten Bárányát sirató aspektusa, az az elsı hallásra – illetve a szöveg elsı olvasa-
tára nyilvánvalóvá válik. 

Az 1725-ös verzióban Bach a nyitókórust egy korálfeldolgozással váltotta fel, 
éppen úgy, mint a zárókorált. Az új nyitótétel „O, Mensch, bewein dein Sünde groß” 
késıbb aztán a Máté-passió elsı részének zárótétele lett. Nyilvánvalóan az volt 
Bach szándéka a cserével, hogy a rímes passiórepertoár ezen klasszikusai segítségé-
vel a János-passiót az adott év korál-kantáta ciklusához igazítsa. Azonban azzal, 
hogy e két alaposan kidolgozott korálfeldolgozás keretébe foglalta az egész mővet, a 
zenei szerkezet hatására és jelentıségére mutatott rá – nem csupán a formát értel-
mezte át újfajta hangsúlyokkal, hanem az egész mőnek gyökeresen új identitást 
adott.58 Míg az „O, Mensch, bewein dein Sünde groß” igen jól illeszkedik a Máté-passió 
elsı részének végéhez (Mt 26,56: „Akkor a tanítványok mind elhagyták ıt, és elfu-
tottak.”), a János-passió nyitókórusaként teljesen más karaktert ad az egész mőnek: 
nevezetesen Jézus megdicsıülése helyett az ember bőne kerül a középpontba, ame-
lyért Jézusnak meg kellett halnia. 

A záró kórus homogénebb zenei textúrája miatt már jóval egyszerőbb teológiai 
impulzusokat hordoz magában. A tétel lefelé hajló dallamíve Jézus sírba helyezését 
festi le.59 Érdekessége a tételnek azonban, hogy a 112. ütemtıl Bach nem ír basszus 
szólamot, sem a kórusnak, sem a zenekarnak; jóllehet ez utóbbinál kétszer megjele-
nik egy-egy lefelé hajló dallam. Friedrich Smend60 szerint a basszus elhagyásával 
Bach az ártatlanságot kívánta szimbolizálni. S a „Macht mir den Himmel auf” („meg-
nyitja elıttem az eget”) felfelé emelkedı dallama mintha azt hordozná magában, 
hogy Jézus halála által az ember visszakerült az ártatlanság állapotába.61 Ismét ér-
demes egy pillantást vetni a Máté-passió zárókórusára. A „Ruhe sanfte, sanfte ruh’! 
Ruht, ihr ausgesognen Glieder!”62 szövegrész, a hangnem (c-moll), az ütemmutató (3/4), 
valamint mindkét tételben elıforduló, a sírba helyezés aktusát szimbolizáló aláhajló, 
lefelé ívelı dallam összekapcsolja a Máté- és János-passió zárókórusait. Ezek az 
említett zeneszerzıi eszközök, illetve a szöveg „megnyugvást” kifejezı fragmentu-
mai magát a sírba helyezést mint emberi cselekedetet, mint mindenképpen szomorú 
eseményt ábrázolják. De a lényeges különbség a szöveg többi részén fedezhetı fel. 

                                                 
57 SCHWEITZER: Johann Sebastian Bach, 571. 
58 WOLFF: Johann Sebastian Bach, 337. 
59 SCHWEITZER: Johann Sebastian Bach, 546<547. 
60 Smend, Friedrich (1893-1980) német zenetörténész, Bach - kutató; édesapja Julius Friedrich Smend 
teológus, zenetörténész. 
61 DÜRR: Die Johannes-Passion von Johann Sebastian Bach, 94.  
62 „Nyugodj békén, békén nyugodj! Nyugodjanak elgyötört tagjaid!” 
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Míg a Máté-passió zárókórusának szövege sírásról, gyászról és bánkódó lelkiisme-
retrıl szól,63 addig a János-passió analóg tételének szövege64 határozottabban és 
erıteljesebben mutat a feltámadás felé, amelyet a záró korál erısít meg.  

 

6.3.2. Áriák  
Bach az áriákban sokkal inkább a szöveg adta lehetıségeket aknázta ki kompozíciós 
technikájával. Elsısorban itt mint „misztikus” jelenik meg a zeneszerzı, sem mint 
teológus. Bibliai és teológiai impulzusok itt relatíve ritkábban fordulnak elı, mint a 
passió más mőfajú tételeiben. Azonban az áriák közt is elıfordul néhány, ahol tet-
ten érhetı Bach teológiai elképzelése, illetve gondolkodásmódja. A 13. szoprán-ária 
jeles példáját mutatja Bach teológiai látásának. Az elıtte elhangzó bibliai mondat – 
Simon Péter és egy másik tanítvány követte Jézust – után következik az ária: „Ich 
folge dir gleichfalls, mit freudigen Schritten” („Hasonlóképp követlek én örömteli léptek-
kel”). Bach itt a Krisztus követésének örömteli aspektusát ábrázolja. Az énekszólam 
és a fuvola imitációja is ezt szimbolizálja. Az Isten Fiának megdicsıülését érzékelte-
tı passiókompozícióban semmiképpen nem cseng idegenül ez a vidámabb karakter. 

A 19. számú tenor-ária sajátos ritmusképlete hordozza magában a tétel egyik 
legfıbb mondanivalóját. Az átkötött negyedhang és az ún. kisnyújtott ritmus heves 
és erıs affektust hordoz önmagában, amelyet Bach az ijedtség, kétségbeesés és 
megdöbbenés kifejezésére és szemléltetésére használ leginkább.65 Így az áriában 
Bach Péter lelkiállapotát, kétségbeesését, tanácstalanságát ábrázolta. Érdemes ezen a 
ponton is egy pillantást vetni a Máté-passió analóg helyére. Már csak azért is, mert 
az ária elıtti evangéliumi szakaszt, mint már említésre került, Bach a Máté evangéli-
umából vette át. A Máté-passióban is egy ária következik a Péter tagadását elbeszélı 
recitativo után. Azonban egy teljesen más karakterő tételt komponál Bach ez utóbbi 
passióban. Míg a János-passióban egy gyötrıdı, helyét nem találó, lelkiismeretén 
könnyíteni nem tudó, a bőnbánat aktusára képtelen Pétert ábrázol a zeneszerzı, 
addig a Máté-passióban egy bőnbánatot tartó, s talán a bőnbocsánatban reményke-
dı tanítvány képét rajzolja meg66. Elképzelhetı lenne, hogy Bach tudatosan ábrá-
zolta kétféleképpen a Mesterét magtagadó tanítvány lelkiállapotát? Erre igazán nem 
lehet biztos választ adni. De ha azt vesszük alapul, hogy János evangéliumában a 
szeretett tanítvány kitüntetett helyet kap,67 s így Péter kissé háttérbe húzódik, akkor 
találó volt Bach ábrázolása. Továbbá a Jn 19,25<27 versek megkomponálásával 

                                                 
63 „Sírva ülünk le és kiáltunk hozzád a sírba: Nyugodj békén, békén nyugodj! Nyugodjanak elgyötört 
tagjaid! Sírod és sírköved legyen a bánkódó lelkiismeretnek kényelmes párnája és a léleknek nyugvóhe-
lye. Boldog megnyugvással szenderedünk el.” 
64 „A sír, mely néktek rendeltetett s nem zár magába több szenvedést, megnyitja elıttem az eget, s a 
poklot zárja el.” 
65 SCHWEITZER: Johann Sebastian Bach, 468.  
66 „Irgalmazz nekem Istenem, könnyeimért; nézd, itt elıtted szívem és szemem keserően zokog.” 
67 A szeretett tanítványnak hatféle funkciót ad János evangéliuma. 1. Jézus bizalmasa (13,23<25), az 
utolsó vacsorán a Mester keblére hajtja a fejét. 2. Közvetítı Jézus és Péter közt: az utóbbi kérdését 
továbbítja az elıbbihez (13,25). Közvetít Péter és a fıpap udvarának kapuját ellenırzı ır között is 
(18,15). 3. İ a tanú, aki Jézus személyérıl és szaváról bizonyságot tesz (19,35). 4. Szívében buzgó: 
ezért fut olyan gyorsan húsvét reggel a sírhoz (20,3<10), ezért érti meg elsıként a történteket (20,8). 5. 
A 21. fejezetbıl megtudjuk róla, hogy idıs korában nagy tekintélynek örvendett az egyházban (21,23), 
és 6. İ János evangéliuma mindenki által tisztelt szerzıje (21,24). (BOLYKI: Igaz tanúvallomás, 490.) 
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(lásd késıbb) mintha Bach is szimpatikusabb képet alkotna a szeretett tanítványról, 
és a 19. áriával pedig Péterrıl sötétebb képet festene; mindenestre a János-passió 
Péter képe – ez az ária, illetve a következı korál („Péter mindent elfelejt, Istent megtagad-
ja”) miatt is – sötétebb a Máté-passióban megrajzolt tanítványáénál. Az 1725-ös, 
második verzióban itt egy másik ária szerepel: „Zerschmettert mich”68. Az inkább vi-
dám, concertóra emlékeztetı tétel szövege jóllehet némiképp illeszkedik a János-
passió koncepcióához, de összességében véve az „Ach, mein Sinn” sokkal inkább 
visszaadja Péter lelki tusáját. 

Jézus megkorbácsolása és kigúnyolása közé Bach egy ariosot (31. „Betrachte”) és 
egy áriát (32. „Erwäge”) illeszt be. Mindkét tétel lírai, szemlélıdı karaktert hordoz 
magán. Szinte már-már megbontják az egymás után pergı jelenetekbıl összeálló 
eseménysort. Ráadásul a 32. basszus-ária a passió egyik leghosszabb tétele. Lehet, 
hogy Bach a két nyugodt, áhítatos tétellel el akarta volna terelni a hallgatóság fi-
gyelmét a külsı, brutális és reális történésekrıl, és arra akarta irányítani, hogy ne 
pusztán a vért lássuk a szenvedéstörténetben, hanem annak jelentıségét az ember 
számára? Nem lehet pontosan tudni, mi lehetett Bach eredeti intenciója e két tétel 
megírásával, de bizonyos, hogy megáll a cselekmény és egy egészen más kép tárul a 
hallgatók elé. Elképzelhetı, hogy a 31. arioso lantkíséretének ritmusa mögött a kan-
tátákban gyakran elıforduló boldogság-, illetve üdvösség-, és a 32. ária ritmikája 
mögött az „öröm-motívum” áll,69 amelyet a szövegek is indokolttá tehetnek. Az 
1725-ös változatban ezen a helyen is más, jóllehet csak egy ária áll: „Ach windet euch 
nicht so, geplagte Seelen”70. A tétel ebben a változatban sokkal inkább a Máté-passióra 
jellemzı argumentálást és reflektálást mutatja: a korbácsolást az ember bőnével 
hozza összefüggésbe; míg az eredeti változatban az ember üdvösségével. 

Teológiailag kevésbé, de a szöveg ábrázolása szempontjából annál inkább krea-
tív a 48. basszus-ária. A vonósok, majd az énekszólam felfelé ívelı skálamenete jól 
illusztrálja a Golgotára igyekvı tömeget. 

Az 58. alt-ária talán a legékesebb példája, hogy Bach miként érzékelteti a jánosi 
koncepciót. A három részbıl álló tétel elsı és harmadik, h-mollban írt egysége 
rendkívül fájdalmas, szomorú, sötét karaktert hordoz magán - amit a hangszervá-
lasztással (viola da gamba) tesz még érzékletesebbé – s ezzel a kereszten meghaló 
Jézust ábrázolja Bach. A mozgalmas, dinamikus és diadalmas D-dúr középrészben 
azonban a gyızedelmes Krisztus képét állítja a hallgatók elé a szerzı, hiszen a Fiú 
halálának pillanata egyben megdicsıíttetésének pillanata is.71 A középrész énekszó-
lamának tizenhatod mozgása erısen emlékeztet a nyitó kórus énekszólamainak 
analóg mozgására. Míg elıbbi helyen a „Kampf” és „Macht”, az utóbbinál a már em-
lített „Herrscher” és „herrlich” szavak állnak. Elképzelhetı, hogy csupán véletlen egy-
beeséssel állunk szemben, de mint lehetıséget, számba lehet vennünk, hogy Bach 

                                                 
68 „Zúzzatok szét sziklák és dombok, vesd rám sugaradat ég. Mily bőnös, galád, merész módon felej-
tettelek el, ó Jézusom! Igen, fogom a hajnalpír szárnyát, és így hozom vissza szigorú bírámat; múljatok 
el keserő könnyeim!” 
69 Lásd: SCHWEITZER: Johann Sebastian Bach, 471<475; 480<484. 
70 „Ne bolyongjatok úgy, ti meggyötört lelkek a kereszttıl való félelmetekben és kínszenvedésetekben. 
Ha meg tudnátok számolni a korbácsolások mérhetetlen számát, úgy számoljátok ti bőneitek sokasá-
gát, s ezt találjátok többnek!” 
71 BOLYKI: Igaz tanúvallomás, 493. 
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tudatosan alkalmazta ugyanazt a zeneszerzıi technikát azoknál a szavaknál, amelyek 
a szenvedéstörténet gyızedelmes aspektusát hordozzák magukon. Az ária jelentı-
ségére még a hangnemi összefüggéseknél visszatér a dolgozat. Itt szükséges ismét 
egy pillantást vetni a Máté-passió analóg helyére. Ott Bach a Jézus halálát elbeszélı 
recitativo után a Máté-passió „vezérkoráljának” egy strófáját illeszti be a zenemőbe: 
„Wenn ich einmal soll scheiden”72. Érezhetı a különbség, ahogyan különbözı mó-
don reflektál a zeneszerzı a két passióban Jézus halálára. A Máté-passióban nem 
jelenik meg a megdicsıült Jézus, hanem a saját halálán elgondolkodó emberekbıl 
álló gyülekezet. 

Igen érdekes a 60. számú basszus-ária. A szerzı a halálban gyızedelmeskedı 
Jézusról a halála által megváltott gyülekezetre irányítja a figyelmet, amelyet az ária 
közben a korált megszólaltató kórus szimbolizál. Szintén a jánosi koncepció érezhe-
tı a hangnem (lásd késıbb), illetve a táncos ritmika mögött. Azzal, hogy Bach a 
basszus szólista mellé a kórus által énekelt korál-strófát is beilleszti a tételbe, mintha 
azt akarná szimbolizálni, hogy Jézus halálát nem lehet csak egy oldalról és egy idı-
bıl szemlélni: idı és tér feletti eseményt lát maga elıtt a zeneszerzı. 

A 63. szoprán-ária tulajdonképpen ellentétes a jánosi koncepcióval, hiszen itt 
tulajdonképpen egy gyász – illetve siratóének áll elıttünk, amely Jézus halálán el-
mélkedik. De ha figyelembe vesszük a „dem Höchsten zu Ehren” szövegrészt, akkor 
mégsem teljesen idegen attól.  

 

6.3.3. Korálok 
A Bach elıtti mesterek, mint például Eccard, Prätorius, a korál dallamát harmoni-
zálták meg; Bach azonban a szöveget. Számára a korál dallama mint olyan, megha-
tározatlan karaktert hordoz magában. Akkor válik „személyiséggé” a dallam, amikor 
szöveget kap, s ennek természetét veszi fel a harmónia.73 

A János-passió egyik legfontosabb oszlopát a korálok alkotják. Itt sokkal in-
kább megmutatkozik mind Bach tudatos szövegválasztása, – mivel jóval több szö-
vegforrás állt rendelkezésére, mint a szabad költeményeknél - mind pedig zeneszer-
zıi érzékenysége, ahogy a szöveghez alkalmazkodva megharmonizálja a korálokat. 
Már csak azért is foglalnak el fontos helyet a korálok a passióban, mert – mint már 
említésre került – jóllehet a gyülekezet nem énekelte azokat, de ismerte szinte vala-
mennyit. 

Az elsı korál, amely felcsendül a passió során, a 7. tétel a mőben. („O große 
Lieb”). A tétel Jézus tanítványai iránti gondoskodására vonatkozik. Kétségtelen, 
hogy Bach korának Bibliát ismerı hallgatói kihallották a korál szövegébıl a Jn 
15,12kk-et: „Az az én parancsolatom, hogy úgy szeressétek egymást, ahogyan én 
szerettelek titeket. Nincs senkiben nagyobb szeretet annál, mintha valaki életét adja 
barátaiért.”74 

A „Vater unser” lutheri korál megfelelı versszakának beszúrásával Bach nem 
csak az Istennek mint Atyának engedelmeskedı Jézus alakját rajzolja meg, hanem 
éppen azáltal, hogy az éneket mindenki ismerte és tudta, a gyülekezet számára is 

                                                 
72 „Mellılem el ne távozz, ha majd én távozom” RÉ 341.6 
73 SCHWEITZER: Johann Sebastian Bach, 410. 
74 DÜRR: Die Johannes-Passion von Johann Sebastian Bach, 50. 
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nyomatékosítja az Isten akaratának elfogadását. S ez nem pusztán zeneszerzıi, vagy 
szerkesztıi technika Bachnál. Sokkal inkább személyes hitvallás hallható ki ebbıl. A 
Bach által választott korál tulajdonképpen itt kilép a passió kereteibıl, s a Sitz im 
Leben-je az a gyülekezet, ahol a passió éppen megszólal. A korálok lényegében ezt a 
funkciót töltik be Bach passióiban: összekapcsolják az evangélium eseményeit a 
mával, s a ma embere számára vonnak le konzekvenciákat, illetve a ma embere 
reflektál a korálok által az akkor és ott történtekre. 

A „Durch dein Gefängnis, Gottes Sohn” kezdető korál Postel passiójából származik, 
ahol is áriának van szánva. Bach csupán egyetlen szót változtatott benne, ezzel 
azonban az egész szöveg értelme megváltozott. „Muß” helyett ezt írja: „ist uns die 
Freiheit kommen.”75 Friedrich Smend szerint a János-passió zenei felépítése zseniális 
formaelvet követ. Ez a korál az egész passió lelke. A passiótörténet egészét tömör 
prédikációként értelmezı korál körül zenei felépítésükben azonos vagy nagyon 
hasonló kórusok csoportosulnak. A két lírai tétel („Betrachte, meine Seel” – Erwäge, wie 
sein blutgefärbter Rücken” és Eilt, ihr angefochtnen Seelen”) egy-egy kórushoz csatlakozik, 
a két sorrend pontosan megegyezik egymással.76 A mő központi egységének kezdete 
és vége egyaránt korál.77 A korál jelentıségére a hangnemi összefüggéseknél is tör-
ténik majd utalás. A szövegösszefüggés tekintetében is figyelmet érdemel a korál 
helye a passióban. Elıtte a következı bibliai mondat áll: „Ettıl fogva Pilátus igye-
kezett ıt szabadon bocsátani.” (Jn 19,12a) Így itt tulajdonképpen egy fogalmi triáda 
áll elıttünk: Jézus szabadon bocsátása Pilátus által (1.) és az ember szabadsága (2.) 
Jézus fogsága által (3.). Ez rendkívüli érzékenységre vall a zeneszerzı részérıl, hogy 
éppen erre a helyre illeszti be a korált. Mintha Bach ez által azt fogalmazná meg, 
hogy ember Jézusnak (Istennek) szabadságot nem adhat, de az ember szabadsága az 
Isten fogságába került. Az is sokat árul el Bach teológiai koncepciójáról, hogy az 
eredetileg áriának szánt szöveget korálként zenésíti meg. Így a szöveg mondanivaló-
ját tulajdonképpen a ma gyülekezetének szájába adja.  

A 20. („Petrus der nicht denkt zurück”) és a 56. („Er nahm allas wohl in Acht”) korá-
loknak ugyanaz a dallama. Azonban Bach egészen másként harmonizálja meg a két 
versszakot. Míg az elsı mollban indul, a második dúrban. Figyelemre méltó, hogy 
az elsı feldolgozásnál az elsı korál sor utolsó akkordja disszonancián zár, ezzel 
érzékeltetve Péter tagadásának „disszonanciáját”; az 56. számú korál elsı sorának 
utolsóelıtti hangjaként Bach „D” helyett „Diszt” ír, amely a tanítványa és anyja 
iránt érzett jézusi könyörület és „érzékenység” jele lehet.78 Említésre méltó, hogy a 
                                                 
75 Míg a „muß” egyfajta bizonytalanságot és jövı idejőséget sejtetett, addig az „ist” bejezett, és már 
meglévıséget hordoz magában. 
76 Korál (27) – kórus (29) – arioso/ária (31,32) – kórus (34) – kórus (36) – kórus (38) – KORÁL (40) 
– kórus (42) – kórus (44) – kórus (46) – ária (48) – kórus (50) – korál (52) 
77 HARNONCOURT: Zene mint párbeszéd, 299. 
78 Világos, hogy Bach egyetlen hang megváltoztatásával egy teljesen más karaktert ad a korálnak. „A 
stílus és karakter egységét gyakran egyetlen hang megváltoztatásával éri el, olyan hangéval, amely ellen 
a korábbi állapotban a legzordabb zenei grammatikus sem emelhetett volna kifogást, de amely mégsem 
elégítette ki teljesen a vájt fülő zeneértıt. Még közhelyszerő tételeket is gyakran páratlanul elegánssá 
varázsol egyetlen hang megváltoztatásával, hozzáadásával vagy elvételével. Ilyen esetekben csak a 
legalaposabban iskolázott érzelem és legkényesebb, legcsiszoltabb ízlés dönthet. Ennek a kifinomult 
érzelemnek és csiszolt ízlésnek Bach tökéletesen a birtokában volt.”(FORKEL 1802-es Bach életrajzá-
ból. WOLFF: Johann Sebastian Bach, 436, in: The New Bach Reader.  
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20. tételben gyakran elıforduló kromatika Péter lelki gyötrıdésére reflektál, az 56. 
korál relatív egyszerősége, amely leginkább a hangnemétıl idegen, alterált hangok 
ritkább elıfordulásában mutatkozik meg, Jézus kijelentésének vigasztaló aspektusát 
tükrözi.79 Az utóbbi korál egy különlegesen szép pillanata a passiónak. Jézus tanít-
ványát anyjára, és anyját a szeretett tanítványra bízza. Kálvin e hely magyarázata 
során azt emeli ki, hogy Jézus borzalmas szenvedései közben sem feledkezett meg 
az édesanyjáról való gondoskodásról: „Amikor Megváltónk a szörnyő istenkárom-
lások miatt kimondhatatlanul elszomorodott lelkében, amikor megharcolta a sátán-
nal a rettenetes harcot, akkor egyszersmind nem tartotta vissza ıt mindez, hogy 
szeretett édesanyjáról ne gondoskodjék. Meg lehet tanulni ebbıl, hogy milyen nagy 
tiszteletet kell tanúsítsunk szüleink iránt, Isten akaratának megfelelıen.”80 Teológiai-
lag ezt a megállapítást már a korál szövege magában hordozza, s Bach kompozíciós 
technikája rávilágít a zeneszerzı érzékenységére, hogy a különbözı történések után, 
ugyanazzal a zenei textúrával miként operál másként. Ugyanígy érezhetı a különb-
ség a már említett 7. számú korál, s a szintén ugyanannak az éneknek másik két 
versszakát tartalmazó 27. szám között. Míg az elsıben talán a „szeretet” lehetne a 
kulcsfogalom, s ezt ábrázolja a nyugodt ritmika, addig a 27.-nél a basszus állandó 
nyolcad mozgása az „ég és föld királyának hatalmát” és gyızelmét szemlélteti.81 

A 68., záró korál különleges végkicsengést ad a passiónak. A kezdı „Ach Herr” 
bizonyára a nyitó kórus „Herr” akklamációjához kapcsolódik, s így egyfajta ívet 
alkot az elsı és az utolsó tétel. A korál kiválasztásával Bach tulajdonképpen az egész 
passiót valóban nem egy tragikus eseményként interpretálja, hanem mint az Isten-
dicséret tárgyát. Az, hogy a korál szövege az ember halálát Jézus halálával összekap-
csolja, megjelenik a Máté-passióban is. Érdekes, hogy a János-passió második, 1725-
ös változatából Bach kivette ezt a korált, s az „O Lamm Gottes unschuldig” ének fel-
dolgozását illesztette a mő végére; a harmadik verzió a „Ruht wohl” kórustétellel 
zárult, s a negyedik – végsı – változatban kerül ismét az „Ach Herr…” a passió 
végére. Elképzelhetı, hogy Bach számára világossá válhatott, hogy mennyire meg-
változtatja az egész mő teológiai és dramaturgiai koncepcióját a záró korál. Maga a 
korál a XVII. században széles körben elterjedt ének érájára nyúlik vissza, ahol az 
azt éneklı az áhítatos szemlélıdés tárgyává válik. A hasonló énekek még csak Bach 
korában váltak az istentiszteletek részévé. Ez arra utal, hogy Bach ebben a korálban 
kevésbé látta a liturgia tradicionális énekét, hanem sokkal inkább a lelki épülés mo-
mentuma lebegett a szeme elıtt.82 S ha a kezdı kórustételt nyitó imádságként ér-
telmezzük, amelyet a gyülekezet mond el, akkor a záró korálban az egyén fordul az 
Istenhez; így a passiótörténet szemlélése a keresztyén ember hitvallásává is válik 
egyben. 

 

6.3.4. Recitativók 
Az egész passió gerincét és vázát tulajdonképpen a recitativók adják. Bach recitati-
vói itt is, mint más mőveiben, drámai expresszivitást mutatnak. Különös érzékeny-

                                                 
79 GECK: Johann Sebastian Bach, 31.  
80 BOLYKI: Igaz tanúvallomás, 491. 
81 SCHWEITZER: Johann Sebastian Bach, 411. 
82 GECK: Johann Sebastian Bach, 31<32. 
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séget mutat a harmóniák, a ritmika, a hangközlépések, illetve hangközugrások te-
rén.83 Ahogyan Jézus szavait visszaadja, abból egyfajta túlvilági, majdhogynem élet-
telen méltóság árad, szemben a Máté-passió sokkal inkább emberileg ábrázolt Jézus 
képétıl – írja Schweitzer.84 A recitativókban nem csak egyszerően megzenésíti Bach 
a bibliai szöveget, hanem ábrázolja is a külsı és belsı történéseket, lelkiállapotokat 
egyaránt. 

A 2. számú recitativo elsı hangja („Jesus”) g”, éppúgy, mint a harmadik ütem 
végén, ahol szintén a „Jesus” szó áll; a négy ütembıl álló egység legmagasabb hangja 
a g”, Bach így emeli ki Jézus alakját a passió elején. Figyelemre méltó, hogy a B-
dúrban induló szakasz akkor modulál a sötét színezető f-mollba, amikor az evangé-
liumi tudósítás Júdásról beszél. Schweitzer megállapítása már a darab elején igazo-
lást nyer, amikor Júdásról és a Jézus elfogására igyekvı fıpapokról és farizeusokról 
„beszél” az evangélista, a fıként nyugodt nyolcadmozgást mozgalmasabb tizenha-
todok váltják fel, míg Jézus reflektálását és szavait ismét nyugodtabb ritmusképlettel 
oldja meg Bach. Jézus szavainak nyugodt, kimért, valóban méltóságteljes megzené-
sítése végigvonul és megfigyelhetı az egész mőben. Bach tehát egy olyan Jézus-
képet lát maga elıtt és rajzol meg kompozíciós eszközökkel, aki ura a történések-
nek. Egyetlen helyen válik mozgalmassá a Jézust megszemélyesítı basszista szóla-
ma. A 26. recitativóban a „meine Diener würden darob kämpfen” szövegrésznél, ahol a 
„kämpf” szótagra tizenhatod és harmincketted melizmát, illetve a kíséretbe a meg-
szokott negyed, illetve tartott hangok helyett tizenhatodokat ír Bach, szemléltetve 
ezzel a harcot. Schweitzer a tizenhatod-mozgást „tumultus”- motívumként értelme-
zi, amely Bachnál másutt is –fıleg kantátákban85 – elıfordul, s a lovak okozta harci 
zajt, a hadsereg vonulását ábrázolja.86  

Péter tagadó szavait ugyanúgy zenésíti meg Bach mind a kétszer. Elıször a d-h-
g hármashangzat felbontással, majd másodszor egy hanggal feljebb az e-cisz’-a ak-
korddal, érzékeltetve Péter fokozódó feszültségét. Igen szemléletesen ábrázolja a 
szerzı Péter sírását a 18. recitativo végén, amit a kíséret basszusának kromatikájával 
fokoz tovább. Talán éppen ezért emelhette át Bach ezt a szövegrészt Máté evangé-
liumából, mert nagy lehetıséget látott zenei ábrázolásában, éppen úgy, mint a 61. 
recitativo esetében, („A templom kárpitja…” Mt 27,51.52) ahol szintén adott a 
szöveg zenei interpretálása. Szinte már a János-passió klasszikus pillanataként emle-
getik a kakas hangját utánozó domináns-szeptim felbontást a 18. recitativóban, s 
késıbb a 30. számban a korbácsot és korbácsolást megjelenítı harmincketted, illet-
ve tizenhatod-triola sort. 

Különlegesen szép pillanata a passiónak a 39. recitativo vége: „Von dem an 
trachtete Pilatus, wie er ihn losließe”. A recitativo egészen addig mollban íródott, s az 
idézett szövegrésznél vált dúrra. Szinte kivételes a basszuskíséret nyolcad mozgá-
sokból álló zárlata is a mő során. Úgy tőnik, mintha Bach itt Pilátust akarta volna 
szimpatikus szereplıként feltüntetni, akit megérint Jézus beszéde. Biztosat nem 

                                                 
83 DÜRR: Die Johannes-Passion von Johann Sebastian Bach, 73.  
84 SCHWEITZER: Johann Sebastian Bach, 545. 
85 Pl. BWV 80. „Ein feste Burg ist unser Gott” 2. tétel „Erınk magában mit sem, de küzd értünk a 
hıs vezér…” 
86 SCHWEITZER: Johann Sebastian Bach, 464. 



Bibliai és teológiai implikációk J. S. Bach János passiójában 

 363

mondhatunk errıl, azonban tény, hogy rendkívül bensıséges ez a rövid szakasz, s 
ezzel Bach mindenképpen érzékeltetni akart valamit, talán Jézus beszédeinek embe-
rekre tett hatását. 

Érdemes ezen a ponton egy pillantást vetni János Pilátus-ábrázolására. Bolyki 
János kommentárja szerint János evangéliumának szerzıje Pilátus személyével, 
„lelki fejlıdésével” is törıdik. Azt a paradox gondolatot fejezi ki a perrıl szóló 
tudósítás szövege, hogy a helytartó bíróként megbukott, viszont igen jó tanúnak, 
hiszen hitelesíti Jézus ártatlanságát (19,6). Az író lélektanilag hitelesen végigvezeti 
Pilátus magatartását a közönytıl (18,31a) a felébredt érdeklıdésen (18,35c) és a 
megdöbbenésen át (19,8) az igazsággal való szembesülésig (18,38), s onnan – nem 
kevés kibúvási kísérlet után (18,39; 19,12) – a felismert igazság megtagadásáig 
(19,16).87 Bultmann szerint Pilátus a 19,9-ben elhangzott kérdése („Honnan való 
vagy te?”) Jézus emberi, illetve isteni származására vonatkozik. S Pilátus megérti 
Jézus válaszát, amikor a felülrıl adatott hatalomról beszél a helytartónak. Világos 
tehát, hogy Pilátusnak nem volt semmilyen személyes érdeke Jézus halálában. Nem 
viselkedik Jézus iránt győlölettel, mint a zsidók, akik kiszolgáltatták ıt neki. İket 
terheli a nagyobb bőn, a tulajdonképpeni felelısség. S a zsidók bőne tulajdonkép-
pen kettıs, mert a Jézus iránti győlöletükön kívül visszaélnek az állam hatalmával 
céljaik eléréséért. Pilátus szabadon akarja bocsátani Jézust, de tartása megtörik.88 
Annak ellenére, hogy nem állíthatunk biztosan semmit Bach eredeti zeneszerzıi 
szándékáról e rövid szakaszt illetıen, annyi bizonyos, hogy esetleges teológiai kon-
cepciója Pilátust illetıen helyén való volt. 

A 47. és a 49. recitativókban Bach a keresztre feszítést ábrázolja a zeneszerzı 
eszközeivel. Az elıbbinél egy szőkített szeptimakkord felbontással, míg utóbbinál 
gesz”-c”-c”-f”-desz” hangokkal, amelyek leírva és a megfelelı hangokat összekötve 
egy keresztet formálnak, s így nem csak hallható, de némiképp látható is a kereszt. 
A 49. számban másutt is értelmezi Bach a szöveget. A „Jesum von Nazareth” kereszt-
felirat bibliai szövegénél Bach adagio tempójelzést ír elı, ami ritka a recitativóknál; s 
a Desz-dúr hármashangzat felbontás, amelybıl a zenei anyag építkezik, méltóságot 
és pátoszt ad a szövegnek. 

Érdemes megemlíteni, hogy a Jézus haláláról tudósító mondat utolsó hangja 
(„verschied”) cisz’ – amely az egyik legmélyebb hang, amelyet az evangélista szere-
pét alakító tenoristának a mő során énekelnie kell. Bach ezzel igen valószínő, hogy a 
halál mélységét akarta érzékeltetni. Tudatos szándék látható abban is, hogy a Jn 
19,31<37 szöveget megzenésítı recitativóban, az ószövetségi utalásoknál Bach szán-
dékosan - ismét – kiírja az adagio tempójelzést. Ugyanígy az 55. tételben is a „Sie 
haben meine Kleider unter sich geteilet” zsoltáridézetnél. 

 

6.3.5 Kórusok (Turbák) 
A János-passió legdinamikusabb és sokszor leghatásosabb tételei a kórus tömegje-
lenetei, az ún. turbák. Összesen 14 ilyen rövid, de annál igényesebben megszerkesz-
tett és aprólékosan kidolgozott kórustétel található a passióban. A jánosi szenvedés-
történetben a nép kizárólag úgy szólal meg, mint amely Jézus halálát akarja. Nem 

                                                 
87 BOLYKI: Igaz tanúvallomás, 470. 
88 BULTMANN: Das Evangelium des Johannes, 512<513. 
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szólalnak meg a tanítványok együttesen, sem pedig a keresztnél a Jézusról hitvallást 
tevık, mint Máténál. Bultmann szerint „a zsidók Jánosnál már nem konkrét diffe-
renciáltságukban jelennek meg, mint írástudók vagy halászok, hanem mint a zsidók. 
János csak a népet és a vezetıket különbözteti meg, akiket vagy írástudóknak, vagy 
fıpapoknak, vagy farizeusoknak nevez. Ezen felül János számára a zsidók annak a 
világnak a reprezentánsai, amely megtagadja a hitet Jézustól.”89 Annak dacára, hogy 
Bach nem ismerte Bultmannt, mégis megérzett valamit ebbıl a megállapításból, 
amely számára világossá vált a bibliai szövegbıl. Hiszen az említett kórustételek is 
tükrözik Jézus elutasítását. Alapvetıen két csoportra lehet osztani a turbákat. Az 
egyikbe tartoznak az elsı hallásra vidám, olykor táncos karakterő, áttetszı és fényes 
kórusok (3; 5; 17; 34; 46; 50; 54;), s a másikba a drámai, igen dinamikus, tömör téte-
lek, amelyek telve vannak feszültséggel és indulattal (23; 25; 29; 36; 38; 42; 44). Míg 
az elsı csoportból egyfajta szkepticizmus, cinizmus árad, a másodikból kihallható a 
Jézus halálát követelı tömeg agresszív hangja. 

A 3. és 5. rövid tételek ugyanabból a zenei anyagból építkeznek, tekintettel az 
azonos szövegre. Egyfajta pimasz szemtelenség és flegmaság hallható ki a tételek-
bıl. Ugyanez mondható el az azonos zenei anyagot, de más szöveget tartalmazó 34. 
és 50. turbákról (az azonos zenei textúrát a mindkét szövegben elıforduló 
„Judenkönig” szó indokolja.) 

Hallva a zenét, látni lehet a gúnyosan meghajlást imitáló, és a köszöntést paro-
dizáló alakokat a 34. tételnél.90 A megkorbácsolás után a katonák megvetésük jele-
ként, s egyúttal elrettentésként trónra lépési paródiát játszottak el Jézussal. Ennek 
három mozzanata volt: a királyi ruhába öltöztetés (installatio), az üdvözlet 
(acclamatio) és a trónra ültetés (inthronisatio). János evangéliumának teológiai célja 
Jézus megaláztatása és megkínzása e jelenetével bemutatni azt, hogy mit tesz a „vi-
lág” Isten országa királyával. Írói eszköze, hogy történetének szereplıi öntudatlanul 
vagy akaratuk ellenére kimondjanak olyan igazságokat, amelyeket önmaguktól nem 
tudhatnak. Ezt teszik most a katonák, akik gúnyból nevezik Jézust „királynak”, de 
mégis annak nevezik.91 Az önmagában véve igen derős és vidám zene az eredeti 
kontextusából kiragadva valóban egy ıszinte hódolat ábrázolását adhatná, de a pas-
sióban elfoglalt helyén kifejezi ezt a jánosi kettısséget: a cinizmust és az ıszinte 
hitvallást. 

Hasonló szituációt és mentalitást érzékeltet Bach a 46. turbánál („Wir haben 
keinen König denn den Kaiser”) is. A mindössze négy ütembıl álló, szintén derős és 
vidám zenei anyag egy okos diplomáciai testület rövid és elegáns, ugyanakkor lé-
nyegre törı kijelentését dokumentálja. A magabiztosság, amely a rövid tételbıl árad, 
megfelel annak a megállapításnak, hogy a fıpapok ezzel a kijelentésükkel kijátszot-
ták utolsó, de biztos kártyájukat a helytartó ellen.92 

Igen szemléletes a 17. tétel („Bist du nicht seiner Jünger einer?”). A kórus egymás-
nak „felelgetı” szólamai szinte láttatják a hallgatóval, amint a kíváncsiskodó szem-
párok Péterre szegezıdnek. Ebbıl a rövid tételbıl valóban szemérmetlenség és 

                                                 
89 BULTMANN: Az Újszövetség teológiája, 289. 
90 SCHWEITZER: Johann Sebastian Bach, 542. 
91 BOLYKI: Igaz tanúvallomás, 478. 
92 BOLYKI: Igaz tanúvallomás, 483. 
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szemtelenség árad. Az 50. tétel a római katonák szavait foglalja magában, amint 
Jézus ruháján osztozkodnak. A cselló tizenhatod mozgása mintha a kocka pergését 
akarná imitálni.93 A viszonylag hosszúnak mondható turba talán azt hivatott ábrá-
zolni, hogy a római katonák számára Jézus halála csak egy volt a sok kivégzés közül. 
„Szerencsejáték a kereszt alatt! A jánosi irónia itt már ıszinte szomorúsággal vegyül. 
Nem a katonák érzéketlen tompasága a legnagyobb baj ennyi szenvedés láttán, ha-
nem szánalmas magatartásuk. Alakjukon keresztül János evangéliuma azokat mutat-
ja be, akik a kozmikus és világtörténeti esemény, azaz Jézus kereszthalála helyszínén 
és pillanatában csak azzal törıdnek, hogy a sorsvetés kinek juttatja közülük a hal-
dokló köntösét.” - írja Bolyki,94 s tulajdonképpen ez hallható ki Bach zenéjébıl is. 
Másrészt mindkét turba karakterét az is indokolhatja, hogy nem közvetlenül vonat-
koznak Jézus sorsára, sokkal inkább a történések peremén helyezkednek el. Bach a 
szövegeket zeneileg úgy formálta meg, hogy azok egy realisztikus hatást mutatnak.95 

A turbák másik csoportjába tartozó tételek között is szerepelnek azonos zenei 
anyagból építkezı kórusok. A 36. és a 44. tételeknél a szöveg indokolta az azonos 
zenei textúrát („Kreuzige”), a 38. és a 42. turbáknál nem a szöveg tartalma, hanem az 
argumentáció és a mondatszerkesztés („denn”) állhat az analógia hátterében.96 Ez 
utóbbi tételeknél nem lehet biztosan eldönteni, hogy Bach a kórustétel témájánál 
felhasználta-e Luther hasonlóan kezdıdı „tízparancsolat-énekét” („Dies sind die 
heilgen zehn Gebot”), mindenesetre a 38. turba szövege („Wir haben ein Gesetz”) indo-
kolná a tudatos citálást. Bach zenei kifejezésmódja tehát kifogástalannak tőnik e 
tételeknél. Azzal, hogy a törvényre vonatkozó „dem” névelıt egy szinkópa negyed-
hangjaként hangsúlyossá teszi, a zsidók argumentálását érzékelteti: „Ha te, Pilátus 
nem is találsz Jézusban semmilyen bőnt, úgy nekünk van egy törvényünk, és e sze-
rint, a zsidók törvénye szerint meg kell halnia”.97 Jóllehet, a zsidók ezzel a felkiáltá-
sukkal nem elsısorban a saját törvényüknek akartak érvényt szerezni, ami a 3Móz 
24,16 szerint kövezés lett volna, hanem magát Pilátust akarták arra kényszeríteni, 
hogy hozzon ítéletet.98 Ennek ellenére is kihallható a tételbıl a követelızés és az 
elszántság, amellyel Jézus kivégzését elérik a helytartónál. 

Albert Schweitzer szerint a János-passió tudósítása lényegében a fıpap és a Pi-
látus elıtti bírósági jelenet ábrázolása. Van benne valami izgatottság és szenvedé-
lyesség. Ezt a sajátosságot ragadta meg Bach és adta vissza zenéjében. A papok és a 
nép által énekelt kórustételek a János-passió cselekményének hordozói.99 S valóban, 
a bírósági jelenetek evangéliumi tudósítását − fıképp a Pilátus elıttit − oly módon 
komponálja meg Bach, hogy abban az egész cselekmény mozgatórugói, s a drámai-
ság hordozói a turbák, amelyek ezen kívül, mint az fent világossá vált, teológiai 
mondanivalót is magukban foglalnak. 
 

                                                 
93 SCHWEITZER: Johann Sebastian Bach, 543. 
94 i. m. 488<489. 
95 DÜRR: Die Johannes-Passion von Johann Sebastian Bach, 86. 
96 GECK: Johann Sebastian Bach, 40. 
97 DÜRR: Die Johannes-Passion von Johann Sebastian Bach, 85. 
98 BULTMANN: Das Evangelium des Johannes, 511. 
99 SCHWEITZER: Johann Sebastian Bach, 541. 
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6.3.6 Hangnemi összefüggések 
Kétségtelen, hogy Bachnál fontos szerepet játszottak a hangnemek, s mindegyik 
hordozott magában egy bizonyos karaktert, illetve affektust. Az alábbi táblázat az 
egyes tételek hangnemeit, illetve a recitativóknál a kezdı és záró hangnemet tartal-
mazza. Ez utóbbinál a táblázat nem tér ki az esetleg közben érintett hangnemekre, 
de ahol funkciója van azoknak, az késıbb részletezésre kerül. 
 
 
 

Szám Hangnem Szám Hangnem 

1. nyitó kórus g  16. rec. (18,24-25a) fisz-E  

2. rec.(18,1-4a) c-g  17. kórus (18,25b) E 

3. kórus (18,4b)  g 18.rec.(18,25c27; 
Mt 26,75) 

fisz 

4. rec. (18,5-7a) g-c 19. ária fisz 

5. kórus (18,7b) c 20. korál fisz-Á 

6. rec. (18,8) c-B 21. korál a 

7. korál g 22. rec (18,28-30a) d 

8. rec. (18,9-11) F-d 23. kórus (18,30b) d 

9. korál d 24. rec. (18,31a) d-a 

10. rec (18,12-14) F-d 25. kórus (18,31b) a 

11. ária d 26. rec. (18,32-36) a 

12. rec (18,15a) B 27. korál a 

13. ária B 28. rec. (18, 37-40a) F-d 

14. rec (18,15b-23) g-A 29. kórus (18,40b) a 

15. korál A 30. rec. (18,40c-
191) 

G 
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Szám Hangnem Szám Hangnem 

31. arioso Esz 46. kórus (15d) h 

32. ária c 47. rec. (19,16-17) h-g 

33. rec. (19,2-3a) g-B 48. ária g 

34. kórus (19,3b) B 49. rec. (19,18-21a) b-B 

35. rec. (19,3c-6a) c-g 50. kórus (19,21b) B 

36. kórus (19,6b) g-c-g 51. rec. (19,22) B 

37. rec. (19,6c-7a) g-F 52. korál Esz 

38. kórus (19,7b) F-d 53. rec. (19,23-24a) B-C 

39. rec. (19,8-12a) d-E 54. kórus (19,24b) C 

40. korál E 55. rec. (19,24c-
27a) 

a-A 

41. rec. (19,12b) H 56. korál A 

42. kórus (19,12c) E-cisz 57. rec. (19,27b-
30a) 

A-fisz 

43. rec. (19,13-15a) cisz-h 58. ária h-D 

44. kórus (19,15b) A-fisz 59. rec. (19,30b) h-fisz  

45. rec. (19,15c) h 60. ária  D 
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Szám Hangnem Szám Hangnem 

61. rec.  
(Mt 27,51-52) 

e 65. korál b 

62. arioso G-C 66. rec. (19,38-42) b-c 

63. ária f 67. záró kórus c 

64. rec. (19,31-37) c-B 68. záró korál Esz 

 
 
 
 

Megfigyelhetı, hogy a passió elsı 14 tételének hangneme „b”-s hangnemekben, 
fıként mollban íródott. (Ez utóbbit valószínőleg meghatározza a korálok moll-
dallama.) Ezzel szemben az ítélet kimondása, a keresztre feszítés, illetve Jézus halála 
elbeszélésénél (40-47. illetve 55-62. tételek) a keresztes hangnemek dominálnak. 
Elképzelhetı, hogy Bach ez által a mélypont és csúcspont közötti különbség érzé-
keltetésére törekedett. Figyelemre méltó, hogy a két kórustétel (3. ill.5. „Jesum von 
Nazareth”) tulajdonképpen ugyanazt a zenei anyagot tartalmazza, ugyanazon szö-
veggel. Bach míg az elsıt g-mollban, a másodikat már c-mollban komponálja meg. 
Ez a szubdomináns irányú elmozdulás mindenképpen a drámai helyzetet szemlélte-
ti, az viszont kétséges, hogy ezzel akarta volna Bach érzékeltetni Jézus elfogóinak 
földre esését; mindenesetre tetszetıs magyarázatnak tőnik. 

Az, hogy a c-mollban kezdıdı 6. recitativo az utána következı korál g-moll-ja 
ellenére B-dúrban zárul („so lasset diese gehen”), valószínőleg Jézus tanítványai 
iránt érzett szeretetét hivatott kifejezni, megjelenítve ezzel a tanítványait féltı Mes-
tert.100 

Az, hogy a 15. számú korált A-dúrban (az elsı „keresztes” hangnem a passió 
során) harmonizálta meg Bach, kétségkívül kiemeli környezetébıl, de nagyobb je-
lentısége nem lehet. Annál inkább a 19. számú fisz-moll áriának (Ach, mein Sinn), 
hiszen ez egy kevésbé használatos hangnem magánál Bachnál is. Elképzelhetı, hogy 
a szövegben leírt bolyongást és útkeresést szimbolizálta azzal, hogy egy ritkábban 
használatos hangnem területére tévedt. A 20. számú – alapvetıen dúr dallamú – 
korál elsı sorát mollban harmonizálja meg, s csak a második sortól folytatja dúrban. 
Ez egyrészt annak tudható be, hogy az elızı ária ugyanabban a hangnemben volt – 
tehát fisz-mollban -, de a szöveghez („Petrus, der nicht denkt zurück”) jobban il-
leszkedik a melankolikusabb moll hangzás. 

                                                 
100 BOLYKI: Igaz tanúvallomás, 452. 
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A passió egyik kulcsfontosságú tételének nevezett 40. számú korál („Durch 
dein Gefängnis Gottes sohn”) É-dúrban íródott. Ha figyelembe vesszük a kvint-
kört, akkor valóban ez a tétel van a „legmagasabb” hangnemben a János-passióban, 
s ez megfelel a korábban említett teológiai koncepciónak. Talán az sem véletlen, 
hogy a 48. számú basszus-ária szintén g-mollban van, harmonizálva a nyitó kórusté-
tellel. A 49-es recitativo („Allda kreuzigten sie ihn”) b-mollban indul, ami viszont a 
„legmélyebb hangnem” a passióban. A hangnemválasztás bizonyára a történések 
mélypontját hivatott szemléletessé tenni. Talán az sem tőnik spekulációnak, hogy az 
57-es recitativo vége („Es ist vollbracht”), illetve a rövid 59-es recitativo vége („Und 
neigte das Haupt und verschied”) szintén fisz-mollban van. A kevésbé gyakori 
hangnem a páratlan eseményt szimbolizálhatja. 

A már tárgyalt 56. számú korál hangneme Á-dúr, s az azt közrefogó 55. recita-
tivo vége, illetve az 57. eleje szintén ebben a hangnemben íródott, míg a recitativók 
többi része mollban van. Azzal, hogy Bach dúrban zenésíti meg Jézus anyjához és 
tanítványához intézett szavait, illetve annak következményét, érzékeltetni akarta a 
jelenet bensıséges és emocionális voltát. A kereszten lévı szenvedı az ıt „siratók” 
felé fordul. A dráma és a szenvedés egy pillanatra megszakad, s valami „lélekemelı” 
dolog történik. Ezt nem biztos, hogy a bibliai szöveg olvasói elsı olvasatra átérzik, 
de Bach zenéjének hallgatói azonnal megtapasztalhatják. 

Az 58-as alt-ária középrésze, és a 60-as basszus-ária D-dúrban íródott. Tulaj-
donképpen az egész passió során – alaphangnemként – csak e két tételben fordul 
elı ez a hangnem. S nem véletlenül. Mindét szöveg Jézus halálára reflektál, s mind-
kettı kapcsolódik az „Es ist vollbracht” – „elvégeztetett” kifejezéshez. A D-dúr 
Bachnál, de általában a barokkban, az egyik legfényesebb hangnemnek számított, 
azért is, mert a trombiták ebben a hangnemben szóltak a legfényesebben. Többek 
között a H-moll mise „Credójának” „Et resurrexit” tétele is ebben a hangnemben 
íródott. Tulajdonképpen itt nem lehet másról szó, mint János evangéliumának teo-
lógiai koncepciójáról és passióábrázolásáról, miszerint Jézus halála egyben megdi-
csıülése is. Itt kell kitérni egy sokat sejtetı hangnemi szimmetriára is. Az 57. recita-
tivo vége fisz-mollban, az 58. ária eleje h-mollban, közepe D-dúrban, vége ismét h-
mollban, majd az 59. recitativo ismét fisz-mollban van. Így egy öt tagból álló egység 
közepe van D-dúrban, ahol a szöveg a következı: „Der Held aus Juda siegt mit Macht 
und schließt den Kampf” („Júda hıse hatalommal gyız, bevégzi a harcot). Tehát Bach 
interpretálásában Jézus halálának központi mondanivalója valójában a gyızelem, 
illetve annak zenei ábrázolása. 

Meg kell említeni a 63-as szoprán-áriát e helyen. Az f-moll talán különlegesnek 
is mondható hangnem Bachnál. Ebben a hangnemben van a BWV 12-es, „Weinen, 
Klagen, Sorgen, Zagen” kantáta nyitótétele, s az azt alapul vevı „Cricifixtus” a H-
moll mise Credo-jából. Mindkét említett Bach-tétel ugyanazt a karaktert hordozza 
magán: szomorúság, fájdalom árad a tételekbıl. Így nem véletlen, hogy a János-
passió eme áriájánál ezt a hangnemet alkalmazza. 

Szintén figyelemreméltó és ritkaságként is interpretálható, hogy a 65-ös korált 
b-mollban harmonizálta meg Bach. Elképzelhetı, hogy itt Jézus halálát úgy szemléli 
a szerzı, mint amit az ember okozott, s ez az ember számára bizonyos mélypontot 
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jelent. Ne feledjük, hogy a korálok a ma emberét, a gyülekezetet jelképezik. Így ez a 
tétel a bőnbánat aktusa lehet. 

A záró kórus éppúgy, mint a Máté-passió utolsó tétele, c-mollban van. A régi 
hangnemelmélet szerint „a c-moll szerfelett kellemes, ugyanakkor szomorú hang-
nem, olyan darabra illik, amely álommal kapcsolatos.”101 Ez mindkét passiónál tet-
ten érhetı. (János-passió: „Ruht wohl”; Máté-passió: „Ruhet sanfte, ruhet wohl”) 
Ugyanakkor Bachnál igen gyakran a c-moll heroikus és dinamikus karaktert hordoz 
magán, és semmiképpen sem tragikus, vagy szomorú. Ez utóbbi karakter ismét 
megfelelne a jánosi koncepciónak. A záró korál Esz-dúr hangneme egyrészt az 
egyik leglogikusabb hangnem az elızı tétel c-mollja után. Másrészt azonban egyfaj-
ta pátoszt és méltóságteljességet hordoz magában. 

Látható tehát, hogy Bach sok esetben tudatosan használt, vagy éppen került bi-
zonyos hangnemeket, ezzel is törekedve arra, hogy a jánosi szenvedéstörténetet 
minél inkább szemléletesebben és bizonyos teológiai érzékenységgel ábrázolja. 
 

7. Összegzés 
„A XIX. században sokat kritizálgatták a János-passiót, többen Bach szemére hány-
ták a sietségét; megállapították, hogy tételeit inkább egymás mellé sorolta, és hiány-
zik az összefoglaló elgondolás.”102 Ez a kritika talán érvényét veszti, legalábbis ve-
szít erejébıl, miután e dolgozat rávilágított Bach nemcsak páratlan zenei, de egyben 
különlegesnek mondható teológiai alkotására is. Annak ellenére, hogy teret engedett 
a szubjektív véleménynek és idınként a spekulációnak is, több ponton leleplezte 
Bach gondolkodásmódjának, zeneszerzıi koncepciójának, szövegválasztásának és 
értelmezésének tudatos, biblikus és teológus voltát. 

Az, hogy sem Bach elıtt, sem utána nem tudta egyetlen zeneszerzı sem oly hi-
telesen visszaadni, annyira érzékenyen láttatni, s olyannyira mélységeiben és valósá-
gában ábrázolni a szenvedéstörténetet, mint ı, nem képezheti vita tárgyát. Bach 
passióiban mintha az isteni tökéletesség és az emberi eredetiség találkozna. S ezt a 
dialektikát Forkel fogalmazza meg a legjobban a Bachról írt életrajza végén: „Csakis 
a legcsodálatosabb lángelme és a fáradhatatlan tanulás egyesítésével válhatott képes-
sé Johann Sebastian Bach arra, hogy bármerre forduljon, példátlan mértékben kiter-
jessze mővészetének határait, olyannyira, hogy utódai még csak meg sem tudják 
ırizni e megnagyobbított birodalmat teljes kiterjedésében; csakis ez tette képessé 
arra, hogy ennyire nagyszámú s tökéletes mőveket alkosson, amelyeknek mindegyi-
ke a mővészet igazi eszménye és múlhatatlan mintaképe, s az is marad mindörök-
ké.”103 

A mai koncerthallgató talán nem is sejti, milyen és mennyi elképzelés, szándék, 
értelmezés állhat akár egyetlen hang mögött is. S talán a ma teológusa sem gondol 
bele sokszor, hogy egy zenemő, mint a János-passió, önmagában igehirdetéssé, de 
legalább is igemagyarázattá válhat. Jóllehet, nem várható el, hogy minden zenehall-
gató kommentárokkal induljon hangversenyre, s a lelkész partitúrával a kezében 
készüljön az igehirdetésre. De gazdagabb lehet a zenehallgatás élménye és az igema-

                                                 
101 HARNONCOURT: Zene mint párbeszéd, 323. 
102 KOLNEDER: Bach-lexikon, 182. 
103 WOLFF: Johann Sebastian Bach, 537.  
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gyarázat szolgálata, ha Bach zenéjének teológiai, illetve bibliai implikációit figyelem-
be veszik. Bach zenéjének ezt az interkulturális aspektusát találóan fogalmazza meg 
John Eliot Gardiner a Bach kantáták összkiadásának egy lemezborítóján: „Egy ze-
neszerzı sem emlékeztet minket arra úgy, mint Bach, hogy az emberiségnek egy 
közös öröksége van. Az ı egyházzenéje jóllehet a lutheri liturgiában gyökerezik, de 
mégis magában hordozza a reménység és a hit üzenetét, amely mindannyiunkat 
megérint, függetlenül kulturális és vallásos hátterünktıl, vagy zenei ismeretünktıl.” 
Így Bach passiói és kantátái „találkozóhelyévé” válhatnak a teológus és zenész, a 
hívı és nem hívı párbeszédének, hogy az egyik jobban hallhassa, s hogy a másik 
jobban érthesse. 
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