
„Nemegyszer nyílt rá alkalmam, hogy összehasonlít-
sam főbb műveinek több példányát, és meg kell vallanom, 
hogy egyszerre éreztem meglepetést és örömöt, amikor 
tapasztaltam, hogyan javítja ki apránként a hibást jóra, a 
jót jobbra és a jobbat tökéletesre” – írja Johann Nikolaus 
Forkel, az első Bach-életrajz szerzője 1802-ben, a mester 
saját műveit folytonosan átdolgozó, javító munkája kap-
csán.1  E változtatások során természetesen nem kizárólag 
díszesebbekké váltak a kompozíciók (hiszen nemegyszer 
éppen egyszerűbbekké, lényegre törőbbekké le�ek, vagy 
akár egészen radikális átformálódáson is keresztülmehet-
tek); a különféle változatok egybevetése ugyanakkor ta-
nulságos bepillantást enged Bach zeneszerzői műhelyébe, 
a komponálás folyamatába, amely alkotófolyamatot az 
egy verzióban ránk maradt művek esetében ál-
talában csak nehézkesen, hipotetikusan lehet 
rekonstruálni. Vizsgálódásunk első állomása-
ként éppen egy ilyen több változatban fennma-
radt tételt veszünk szemügyre. Már most tisz-
táznunk kell, hogy a következőkben nem 
első sorban a jelekkel2  ábrázolt díszítésminták-
kal (trillák, mordentek, előkék stb.) és azok elő-
adásával foglalkozunk – már csak azért sem, 
mert Bach elődeihez és kortársaihoz képest jó-
val akkurátusabban (konkrét ritmusokkal és 
hangokkal) jegyezte le díszíte� dallamait –, hanem „a dí-
szítés” bachi életműben található különféle megjelenéseit, 
változó jelentéseit, változatos kontextusait kíséreljük meg 
sorra venni, természetesen a teljesség igénye nélkül.

A Wohltemperiertes Klavier 2. kötetének nyitótétele, a 
C-dúr prelúdium (BWV 870) hat különféle változatban, 
de lényegét tekintve három főalakban maradt ránk.3  
Az 1720-ból datálódó első, 17 ütemes verziót (BWV
870a) Bach később alaposan átírta, s nagyszabású, 34
ütemes tétellé bővíte�e. Ennek az autográf változat-
nak (BWV 870b) ismeretes egy díszíte�ebb verziója
is (BWV 870), amely veje, tanítványa, Johann Chris-

toph Altnikol kézírásával hagyományozódo� ránk – ez 
utóbbi tekinthető a mű legkiérleltebb, végleges formá-
jának. A díszítések (roulade-ok) révén a mű gazdagabb, 
változatosabb, érdekesebb le�; a harmincke�edes 
ritmus neki-nekilódulása következtében a korábbi fo-
lyamatos tizenhatod-mozgás motorikussága izgalma-
sabbá, a dallamfolyondárok áramlása organikusabbá 
és nem utolsósorban virtuózabbá vált. A változtatás 
következtében a kompozíció már a legelső ütemekben 
felfedi kromatikus jellegét (c-h-b-a); egyben e kromati-
ka felmutatása révén jobban ráirányítja a "gyelmet egy 
egyébként rejte" (s általában rejtve is maradó) gesztus-
ra: a szerző „aláírja” a ciklust, a nyitótételbe beleszövi 
nevének hangzó betűit (B-A-C-H).

Feldíszítés

Ékítsd magad, kedves lélek,
Hagyd el már a bűnt és vétket,
Jöjj, hogy napnak fénye érjen
S tündökölj i" fényességben;
Ura irgalomnak s üdvnek
Lát ím vendégül most téged.
Ő kormányoz fönn a mennyben
S jő, hogy benned szállást leljen.4 

Göncz Zoltán

„Ékítsd magad, kedves lélek”  
J. S. Bach dallamainak ornamentikájáról
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Különösen hálás feladat volt Bach számára egy olyan 
koráldallam feldolgozása, amelynek már szövege is a díszí-
tésre szólít fel. Az orgonára íródo� Schmücke dich, o liebe 
Seele (Ékítsd magad, kedves lélek) korálfeldolgozás (BWV 
654) egyedülálló szépsége, mélysége már Schumannt is
lenyűgözte. Mendelssohnt – aki orgonistaként játszo�a is
a kompozíciót – a következő patetikus vallomásra sarkall-
ta: „Ha az élet megfosztana minden reménytől és hi�ől, e
páratlan korál visszaadná mindke�őt.”

A sarabande-ritmusú tételben a koráldallam feldíszítése több 
síkon, és eltérő módon történik. A komótosan lépdelő pedál fe-
le� újra és újra megszólaló ritornell-dallam már eleve a korál 
első sorának díszíte� változata. A legfelső szólamban hallható 
cantus /rmust azonban Bach nem a megszoko� stratégiával 
kolorálja, hanem lépésről lépésre, fokozatosan. Az első három 
hang még díszítetlen (ezeken hangzik el ugyanis az ékítésre 
való biztatás), és (a kérést mintegy teljesítve) csak ezután kez-
dődik el az egyre aprólékosabbá váló ornamentáció, amely a 
dallamsorok záróhangja elő� mindig trillába torkollik. 

Az utolsó cantus /rmus belépéseknél a dallamok dekorá-
lása teljessé válik, már a kezdő hangok is díszt kapnak; az 
utolsó korálsor pedig – egy énekesmadarat is megszégye-
nítő módon – szinte eksztatikusan csapongóvá lelkesül.

Lecsupaszodás

Ember, sirasd nagy vétkedet, 
Mert érte Krisztus a mennyet
Elhagyva földre szállo".
Tiszta és kedves Szűzanya,  
Szülte őt nékünk Mária,
Hogy legyen közbenjárónk.
Holtaknak ado" életet, 
Meggyógyíto" sok beteget,
Míg eljö" az órája,
Hogy értünk áldozat legyen, 
És minden vétket felvigyen
A kínterhes keresztfára.5 

Az O Mensch, bewein’ dein’ Sünde groß (Ember, sirasd nagy vét-
kedet) passiókorál orgonafeldolgozásában (BWV 622) a díszí-

te� koráldallam – akárcsak az előző kompozícióban – a legfelső 
szólamban hallható. A lassú tempójú, négyszólamú műben meg-
határozóak a skálaszerű, lépdelő dallamok, heves mozdulat, na-
gyobb ugrás alig található. Az utolsó korálsort tartalmazó záró 
ütemekben Bach több zenei eszközt kapcsol össze a korálszöveg 
jelentéstartalmának minél mélyebb kibontása érdekében.

Jóllehet a koráldallam szinte végig kolorált, a mű végéhez 
közeledvén a cantus /rmus két alkalommal díszítetlenül, esz-
köztelenül, a maga egyszerűségében jelenik meg. A kereszt-
áldozathoz érkezünk. A lapidáris koráldallamot mindkét 
megjelenésekor a pedálban hallható jellegzetes, kromatikus 
dallamképlet, a passus duriusculus6  hordozza; a vonszolódva 
emelkedő pedál-dallamot a két középső szólam súrlódó disz-
szonanciái teszik még fájdalmasabbá. A cantus /rmus legutol-
só dallamsora, miután eléri legmagasabb hangját (asz’), irányt 
vált, s – mintegy a pedál dallamára válaszként – ereszkedő 
passus duriusculusszá alakul. 

A kompozíció végén a korálszöveg minden egyes szava je-
lentőséget kap, s ez drámai módon hat a zene folyamatára.  
A „kereszt” (Kreuze) szó végén Bach döbbenetes hangnemi ki-
térőt tesz: váratlanul egy Cesz-dúr akkord jelenik meg, az addig 
folyamatos mozgást is megdermesztve. (A barokk érában a „b” 
előjegyzéses hangnemeknek halálszimbolikája van; a hét „bés” 
Cesz-dúr mindhét hangja lefelé van módosítva!) A feltáruló 
mélység szívbemarkoló, a hangzás félreérthetetlen! Az utolsó 
szónál („lange”)7  az eleve Adagio assai (nagyon lassú) tempó 
még lassabbá (Adagissimo) válik. A kompozíció enyhet adó zár-
latához érkezik, s ekkor – hihetetlen érzékenységről és tudásról 
tanúbizonyságot adva – (mintha valakinek egész élete suhan-
na el emlékeiben) sűríte�en még egyszer lepereg a korál négy 
utolsó hangja (asz-g-f-esz) – elvégeztete�.

 Megbocsátás

Irgalmazz nekem
Istenem, könnyeimért;
Nézd, i",
Elő"ed zokog szívem és szemem 
Keserűen.
Irgalmazz 
Istenem, könnyeimért.

GÖNCZ ZOLTÁN



51

Ez az ária azt követően szólal meg a Máté-passióban 
(BWV 244: 38–39), miután Péter háromszor tagadta 
meg Jézust. A tétel nemcsak a passió egyik legszebb része, 
de Bach életművének is egyik legkifejezőbb, legmegrá-
zóbb pillanata.8  Az árulásig vezető folyamat részletesen, 
dramaturgiailag hitelesen és érzékletesen van kibontva. 
Péter helyzete egyre szorongatóbb: a két szolgálólány 
után harmadjára már a teljes kórus bizonygatja fenyegető-
en „Bizony te is közülük való vagy”. A harmadik, immár 
átkozódó és esküdöző heves tagadás után megszólal a 
kakas, Péter szembesül múltbeli, Jézusnak te� ígéretével, 
s jelen idejű gyarlóságával. Az evangélista kilép addigi 
tárgyilagos szerepéből, dallama – a szinte megsemmisü-
lő Péter szégyenére re%ektálva, s egyben megelőlegezve 
a következő ária hangvételét – fájdalmassá, elgyötör�é 
válik. De még valami összeköti a két tételt! S ez nem más, 
mint a harmadik tagadás – „Nem ismerem ezt az embert” 
– dallama.9

Nem véletlen, hogy a tagadószóra (nicht) énekelt to-
vábbereszkedő hangok10  nem kerülnek át az énekes és 
a szólóhegedű szólamába: a tagadás visszavonódik – a 
bűn bűnbána�á alakul. Az ária fődallama már legelőször 
díszítőhangokkal (előkékkel és hosszú előkékkel) szólal 
meg a szólóhegedűn, amitől még kifejezőbbé válik. 

Hosszasan lehetne még elemezni az ének- és a hegedű-
szólam kapcsolatát, a keresztet formázó motívumokat, a 
dallamok csipke"nomságú ornamentikáját, a zenekari 
kíséret jellegzetességeit, de az igazi titokhoz aligha ju-
tunk közelebb. Ugyanis ami ebben az áriában megva-
lósul, az nem kevesebb, mint az, hogy a bűnvallással és 
bűnbána�al párhuzamosan, egy időben megtörténik a 
megbocsátás is. 

Ez a zene vigasztal. Ez a zene feloldoz. Ez a zene maga 
a kegyelem.

Elmosódás

A Phoebus és Pán párviadala című világi kantátában11  
(BWV 201) az ornamentáció újabb zenei lehetőség kifejté-
sének eszközévé válik, a díszítések12  alkalmazásával rend-
kívül rea lisztikus visszhanghatást ér el Bach. Úgy is fogal-
mazhatunk, hogy maga a visszhang válik díszítőelemmé. 

Az ekhó eleve kedvelt, játékos megoldás a barokk 
zenében,13  azonban ezt az akusztikai jelenséget ilyen 
„fotórealista” módon még senki sem komponálta meg 
Bach elő�. Phoebus „vizsgaáriájának” elején a ritornell-
dallam a fuvolán, az oboa d’amorén és a szordinált I. he-
ge dűn szólal meg. Az 1. ütemben teljesen párhuzamosan 
(egyszerre), azonban a 2. ütemben a fafúvós hangsze-
rek és az I. hegedű szólamai szétcsúsznak, méghozzá 
úgy, hogy az előkék és a trilla eleve lehetetlenné teszik 
a szinkronicitást. A 2. ütem utolsó felében (az egyedül 
maradt szordinált I. hegedű pianóján) már csak a dallam 
felismerhetetlenné torzult legvégét halljuk. A visszhang 
díszítések és roncsolt dallamfoszlányok ra"nált elegye-
ként, „beépíte� hibaként” artikulálódik. Ha valóban  
a leírt ko�ának megfelelően, értőn adják elő e részt,14  a 
hatás olyannyira megdöbbentő, hogy első hallásra nem 
is értjük, mi történt, s először leginkább tényleg valami 
előadási hibára gyanakszunk. (Ilyen túltelíte�, vissz-
hangszerű struktúrákat a XX. században Ligeti György 
mikropolifon kompozícióiban hallhatunk.) 

De hogyan kerül a visszhang – főképp ilyen „hiper-
realista” módon – Phoebus áriájába? Ekhónak semmi 
dolga nem volt Apollóval, annál inkább – igaz, nem Ovi-
dius Átváltozásokjában15  – Pánnal. Lehet, hogy Phoebus 
már áriájának legelején éreztetni akarja fölényét Pánnal 
szemben? Tudomására hozva: tudja, hogy megölte a 
nimfát. 

De lehet, hogy másról van szó. Lehet, hogy a „beépíte� 
hiba”, a bizonytalanság, elmosódo�ság nem egy múltbeli 
eseményre, hanem egy jövőben bekövetkezendőre vo-
natkozik, annak előszele. 

Nem kizárt, hogy Bach barokk „mikropolifóniájának” 
lehetséges értelmezéséhez éppen Ligeti mikropolifon 
műveinek elemzése visz közelebb. Herman Sabbe – Li-
geti kompozícióinak kapcsán – a következőket írja a 
visszhangról: „Az ekhó fele�ébb kétértelmű. Tükör-
ként, elnyújtásként, imitációként megkötő, tehát Eroszt 
szolgáló princípium. Mint viszályt szító megke�őződés, 
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az ekhó ugyanakkor a disszociáció, a diszkontinuitás 
princípiuma is. Minél tovább haladunk a [visszhang]tí-
pusok sorában, annál erősebben érvényesül az ekhónak 
*anatoszt képviselő hatása.16”  S mintha tényleg így 
lenne: a könnyed, rebbenő trilla, a kósza előke, az apró 
rezdülés, a szinte mérhetetlen elmozdulás mintha egy 
közelgő tragédia hírnöke lenne. Ami történik, Ovidius 
Átváltozásokjának 10. könyvéből is ismert: Hyacinthusra 
(az ária címze�jére) ugyanis a nyugati szél, Zephyr is 
szemet vete�, s mivel Hyacinthus Apollót választo�a, a 
féltékeny Zephyr a napisten elhajíto� diszkoszát kissé 
arrébb fújta, amely így halálra sebezte a spártai herce-
get. Talán éppen ez a történet adja a magyarázatát, miért 
kerültek egyáltalán a szelek ebbe a kantátába; talán ez a 
jövőben bekövetkező „baleset” az oka annak, hogy a kan-
táta legelején – a nyitótételben – megpróbálják a szeleket 
visszaparancsolni barlangjukba.

Könnyed, rebbenő trilla, kósza előke, apró rezdülés, 
szinte mérhetetlen elmozdulás…

Szétosztódás

Oszd meg kenyeredet az éhezővel, vidd be házadba a 
szegény bujdosókat, ha mezítelent látsz, ruházd fel, és 
ne zárkózz el testvéred elől! Akkor eljön világosságod, 
mint a hajnalhasadás, és hamar beheged a sebed. Igaz-
ságod jár elő"ed, és az Úr dicsősége lesz mögö"ed.

A BWV 39-es kantáta (Brich dem Hungrigen dein Brot) 
súlyponti tétele az akkordikus és polifon szakaszokat 
egyaránt tartalmazó nyitókórus, amelynek szövege 
Ézsaiás könyvéből való (58: 7–8). A kezdetben magá-
nyos, elszigetelt hangokkal, a szinte csak szünetekből álló 
zenekari szólamokkal hatásosan érzékelteti Bach a nyo-
masztó ínséget. Ez a sivár hangzás mintegy varázsütésre 
átalakul, kitelik: a fuvolák és oboák – immár kapcsolatba 
lépve – egymásnak adják újonnan lelt dallamaikat. Mi-
elő� az első szó elhangzana, a basszus-szólam emblema-
tikus zenei példával szemlélteti, valaminek fel-, elosztá-
sával nem szegényebbé, de egyre gazdagabbá válhatunk: 

fokozatosan díszesedve, először csak 5, majd 6, 7, végül 8 
hang hangzik el ugyanannyi idő ala� (a teljes skálára ki-
kerekedve) – nem nehéz a kenyérszaporítás csodájára is-
merni, hiszen erre utal már maga az ötös szám is, ugyanis 
Jézus mind a négy evangéliumban17  öt kenyérből vendé-
gel meg ötezer embert. 

Lezáródás

Trónusod elé járulok
Istenem, és alázatosan kérlek,
Ne fordítsd el kegyes arcod
Tőlem, szegény bűnöstől.

Adj nekem boldog véget,
Ébressz föl az utolsó napon,
Uram, hogy örökkön lássalak,
Ámen, ámen, hallgass meg.

A Vor deinen <ron tret’ ich hiermit (Trónusod elé járulok) 
korálfeldolgozás (BWV 668), amelyen Bach – minden 
bizonnyal18  – élete utolsó aktív napjaiban dolgozo�, első 
látásra szinte alig tartalmaz díszítést. Az orgona legfelső 
szólamába helyeze� cantus /rmus mértéktartó dekorá-
lása tudatos zeneszerzői döntés, amelynek valószínű-
síthető okára – s a „mértékre” magára – a továbbiakban 
részletesen kitérünk. Mindazonáltal a kompozíció ban 
valójában nagyon sok „díszítés” hangzik el, ha nem is 
a megszoko� módon. A cantus /rmus belépései elő� a 
korál aktuális dallamsora és annak tükörfordítása meg-
jelenik fúgaszerűen az alsóbb szólamokban, többnyire 
arányában felére csökkente� hangértékkel, diminuáltan. 
A „diminúció” (kicsinyítés) a barokk kort megelőző-
en nem csak a dallamok kétszer (proportio dupla), vagy 
négyszer (proportio quadrupla) gyorsabb megszólalására 
vonatkozo�, a középkor zenetanában a díszítések gyűj-
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tőneve is volt (így az improvizált ellenponté is). Bach 
ebben a tematikusan roppant koncentrált művében – el-
lenpontszerkesztő művészetének legmagasabb csúcsaira 
jutva19  – a koráldallamot kontrapunktikus eszközökkel, 
saját magával „díszíti fel”, ezáltal egyfajta különös „dísz-
telen díszíte�séget” megvalósítva.

A cantus /rmus „takarékos” ornamentikájára visszatérve 
feltétlenül meg kell említeni, hogy kevés ingoványosabb 
területe van a Bach-kutatásnak a számszimbolikánál.20  
Mindazonáltal néhány „főszám” szigni"káns és kohe-
rens ismétlődése az életműben cáfolhatatlan. Ilyen pél-
dául a 14-es és a 41-es, amelyek a BACH, illetve a J. S. 
BACH névalakok betűsorszámainak összegei.21  A korál 
legfelső szólamban megszólaló dallamát Bach úgy „egé-
szíti ki” díszítőhangjaival – saját magát is a kompozíció 
részévé téve –, hogy annak első sora (Trónusod elé járu-
lok) 14 hangú22  lesz, míg mind a négy sor összesen 41 
hangot23  tartalmaz.
Bach művészetében a díszítés nem manír, nem öncélú ci-
coma. Az ornamentika révén többsíkúvá válik a kompo-
zíció, kitágítva a zene értelmezési tartományát, összete� 
konnotációkat generálva akár fogalmi (verbális), nume-
rikus, vagy akusztikus irányokba. A dallamdíszítés nem 
csupán a legfelső szólamban megy végbe, a dekoráció 
általában a mélyebb rétegekre is á�evődik, sőt annyira 
összefüggő, szerves szövedék alakul ki, hogy a jelenséget 
akár fordítva is szemlélhetjük: a díszes dallam a funda-
mentális rétegek emergenciája révén jön létre. 

Bach díszítőművészetének csillogása nem a lakk fedő-
réteg talmi fénye, hanem a drágakövek belső kristály-
szerkezetében ébredő tüzek kivetülése. Az alkotómunka 
intenzitása következtében a fraktálszerű, ornamentikus 
mozzanatok, a kicsiny mozgások mögö� is végtelen táv-
latok nyílnak, s a mű idejének kvantumai – a látszólag el-
illanó pillanatok – az örökkévalóságot rejtik magukban.
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