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1. Bevezetés 

 

 Azért választottam ezt a témát, mert középiskolás koromtól foglalkoztatott az a 

kérdés, hogy J. S. Bach: d-moll toccatája valóban szólóhegedű mű lehetett eredetileg? 

Két főtárgyam, hegedű és orgona tanulmányaim során felfedeztem, hogy a barokk 

zeneművek között léteznek bizonyos hegedű művek billentyűs átiratban. 

Érdeklődésemet tovább erősítette, mikor hallottam Nicolaus Bruhns-ról, aki 

„szólóhegedűn játszva orgonapedálon kísérte magát”
1
. Elkezdtem kutatni olyan hegedű 

művek után, amelyeknek létezik billentyűs átirata. Tanulmányaim előrehaladtával egyre 

több ilyen művet ismertem meg, kiváltképp Johann Sebastian Bach művei között.  

 Dolgozatom célja, hogy a két különböző hangszerre komponált művek zenei 

nyelve közötti kapcsolatokat kutatni, kideríteni, hogy melyik változat létezett elsőként. 

Erre a célra azokat a műveket gondolom legjobb példáknak, amelyekből fennmaradt 

Bach saját átdolgozása. Ilyen művek a következők: 

- g-moll hegedű szólószonáta (BWV 1001) fúga tétele és a d-moll prelúdium és fúga 

orgonára (BWV 539), 

- a-moll hegedű szólószonáta (BWV 1003) és a d-moll szonáta csembalóra (BWV 964) 

- E-dúr partita (BWV 1006) Preludio tétele és a Wir danken dir, Gott, wir danken dir 

kantáta (BWV 29) sinfonia tétele, 

- a-moll hegedűverseny (BWV 1041) és a g-moll csembalóverseny (BWV 1058), 

- d-moll hegedű kettősverseny (BWV 1043) és a c-moll csembaló kettősverseny (BWV 

1062). 

 Fontosnak tartom még megemlíteni a d-moll tokkáta és fúgát (BWV 565), mert 

egyrészt ennek a műnek a kapcsán kezdtem el a kutatásom, másrészt Peter Williams: d-

moll tokkáta és fúga orgonára BWV 565 – J. S. Bach műve? című cikkben 

megfontolandó gondolatok vannak, viszont ezt a művet nem maga a szerző írta át, 

hanem rekonstrukcióból ismerjük, sőt Peter Williams cikkében a mű szerzőjének kilétét 

is vitatja.  

 A d-moll toccatán kívül ismerünk még olyan műveket, melyek Bach 

csembalóversenyei, viszont eredeti változatuk nem maradt fenn. Ezek rekonstrukciói 

nem meggyőzőek, mert nem Bachtól származnak, hanem a 19. század végén, 20. század 

elején készültek. Ez úgy lehetséges, hogy a csembaló változatból könnyebb kitalálni az 

                                                           
1
 Péteri Judit: Régi zene 2. Tanulmányok, cikkek, interjúk. Zeneműkiadó Vállalat, 1987, Budapest. Peter 

Williams: D-moll tokkáta és fúga orgonára, BWV 565 – J. S. Bach műve? p 122 
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eredeti változat, mert a csembaló bal kéz szólamát elhagyva megkapjuk az eredeti 

művet. Erre a következtetésre abból jutottam, hogy megnéztem a szerző saját átiratait. 

Ilyen rekonstruált művek a következő mű-párok:  

- c-moll csembaló kettősverseny (BWV 1060) és c-moll hegedű-oboa kettősverseny 

(BWV 1060R), 

- d-moll csembalóverseny (BWV 1052) és d-moll hegedűverseny (BWV 1052R) 

- f-moll csembalóverseny (BWV 1056) és g-moll hegedűverseny (BWV 1056R) 

- C-dúr concerto 3 csembalóra (BWV 1064) és D-dúr concerto 3 hegedűre (BWV 

1064R) 

Ezen műveket csak megemlítem, viszont ebben a dolgozatban nem foglalkozok 

részletesen velük. 
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2. A g-moll hegedű szólószonáta (BWV 1001) fúga tétele és változatai 

 

 A 3 szólószonáta és 3 partita hegedűre 1720 körül keletkezett Köthenben, ennek 

első szólószonátája a g-moll szólószonáta (BWV 1001), melynek második tétele a Fúga 

(Függelék 1. ábra). Lipcsei évei alatt, 1720 után, keletkezhetett a mű két változata: a d-

moll preludiúm és fúga (BWV 539), valamint a g-moll fúga lant- vagy lantcsembaló
2
-

változata (BWV 1000). Az átiratokkal kapcsolatban mindjárt szeretném a Bach család 

egyik emlékét felidézni, hogy J. S. Bach gyakran improvizált billentyűs hangszeren a 

szólóhegedűre írt tételei felett, ami támpontként használható abban a feltételezésben, 

hogy a billentyűs változatok a későbbiek. Vannak más meggyőző érvek például a g-

moll fúga (BWV 1001) és a d-moll fúga (BWV 539) Bach esetében a leglogikusabbnak 

feltételezhető lépés, hogy a négyből csinál ötszólamú fúgát. 

 Az eredeti hegedű és a lantcsembaló változat g-mollban van, míg az orgona 

változat d-mollban. A hangnemek megválasztása ebben az esetben kivételes, mert a 

legtöbb esetben szekunddal lejjebb van a billentyűs transzpozíció. Itt a hegedű és a 

lantcsembaló változat ugyan g-mollban van, viszont egy oktávval lentebb kezdődik a 

lantcsembaló változat a hegedűhöz képest. Az orgona változat egy kvarttal került 

mélyebbre. Ennek oka az lehet, hogy a billentyűs hangszerek hangterjedelme 

korlátozott, főként a diszkantban, mivel a Bach korabeli billentyűs hangszerek 

hangterjedelme a nagy c és a kétvonalas c között mozgott. Ez a szükségszerű 

transzponálás viszont felveti a kérdést a barokk zene egy másik fontos aspektusának 

dolgában, a hangnem szimbolika szerepében. A hangnemszimbolika szintén 

meghatározza a megjelenítendő affektust. Ezek alapján felvetődik a kérdés, hogy 

ezekben az esetekben mennyire volt valóban fontos Bach számára a 

hangnemszimbolika? Fontos volt és az átiratok esetében az eredeti változatát kell 

figyelembe venni. A fúga eredeti hangneme g-moll, amiről a következőket írja Bach 

korának híres zeneteoretikusa, Johann Mattheson: „majdnem a leggyönyörűbb 

hangnem, mely egyesíti magában a komolyságot, a kedvességet, a kecsességet és a 

                                                           
2 A korabeli feljegyzésekből csak annyit tudunk, hogy az 1700-as években készítettek lantcsembalókat, 

ám a hangszer külsejéről, mechanikájáról semmiféle dokumentum nem maradt fenn. Bach olyannyira 

szerette ezt a hangszert, hogy több művéből is készített átiratot rá. A Fejér megyében élő Romanek 

Tihamér kézműves mester volt az, aki hihetetlen kreativitással megvalósította és ma is folyamatosan 

tökéletesíti azt a billentyűzettel ellátott lantot, amelynek fejlesztését még J. S. Bach szorgalmazta. 
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szívélyességet. Lehet nagyon vidám, vagy áhítatos, vagy mérsékelten jajgató”.
3
 

Ugyanakkor az átirat sem veszít feltétlenül eredeti affektusából, hiszen a korabeli 

leírások különböző hangnemi meghatározásai között átfedések is vannak. 

 Az eredeti hegedű változat 94 ütem, viszont az orgona és a lantcsembaló változat 

96 ütem. Ennek az az oka, hogy az eredeti hegedű változat 4 szólamú, az orgona 

változat 5 szólamú, a lantcsembaló változat 3 szólamú. A lantcsembaló változat 

szólamszámának pontos meghatározását kissé megnehezíti, hogy mindjárt 7 

témabelépés van az első 7 ütem alatt, de a tételt alapvetően 3 szólamú szerkesztésmód 

jellemzi. 

 Először az 5. ütem közepétől tér el a hegedű és az orgona változat: az 

orgonaváltozat 6. üteme nem létezik semmilyen formában a hegedű változatban, ennek 

oka a szólamok számának bővítése (Függelék 2. ábra). A lantcsembaló változat még 

ennél is izgalmasabb: az 5. ütem közepétől 3 ütem átvezetés van az első közjátékig, míg 

az eredeti hegedű változatban csak 1 ütem. A lantcsembaló változatban figyelhető meg 

a legtöbb a bővítés a fúgaexpozícióban, amely a 8. ütem közepéig tart (Függelék 3. 

ábra). 

 Témabelépések szempontjából viszont feltűnő, hogy az első 2 szólambelépés 

mindhárom változatnál ugyanabban a szólamsorrendben történik, míg a hegedű- és az 

orgonaváltozatban az első 3 témabelépés sorrendje is megegyezik. Ettől egy kissé eltér a 

lantcsembaló változat, ahol az eredeti szólambelépések mellett a basszusban is 

megjelenik a téma. Ami mind a három változatra igaz: a legelső téma ugyanarról a 

hangról indul, mint az expozíciót lezáró utolsó téma (igaz, az orgonaváltozatban egy 

oktávval lejjebb szólal meg az utolsó témabelépés). 

 Az első közjáték a hegedűváltozatban a 7. ütemtől kezdődik, amit az 

orgonaváltozatban 1 ütemmel, a lantcsembaló változatban 2 ütemmel később 

hallhatunk. A művek ezen szakaszaiban a hegedű és a lantcsembaló változat a 

leghasonlóbb: a csembaló jobb keze egy oktávval lejjebb ugyanazt játssza, mint a 

hegedű. Mindössze félütemenként egy-egy basszushanggal van kiegészítve a 

tizenhatodos rész a hegedűhöz képest. Az orgona változatban a legfelső szólam egy 

kvarttal lejjebb hallható, akkordokat fűzve kíséretként a tizenhatodok alá. A 11. ütem 

közepétől ismét újdonságokat hallhatunk a hegedű és a lantcsembaló változathoz 

képest: a 11. ütem második felében a hegedűre leírt hangokat apró változtatással két 

                                                           
3
 Charles McDermott: Key Symbolism 
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szólam között osztja el az orgonaváltozatban, ahol a 12. ütemben nyolcadok helyett 

tizenhatodokkal vezet rá a témára (Függelék 4. ábra). A 13. ütem végén a felső szólam 

hangjai anticipálva vannak, eltérően a másik 

két változattól (Függelék 5-6. ábra). 

 

 

 

 Az eredeti változat 14. ütemétől egy újabb rész kezdődik. Ebben a részben 

hegedű és a lantcsembaló változat közelebb állnak egymáshoz, mint az orgonaváltozat. 

Utóbbiban a pedál szólamban egy önálló basszus szólamot hallhatunk, ez csak ebben a 

változatban szerepel. Az eredeti változat szólamai mellett egy, szintén csak az 

orgonaváltozatban létező témabelépést hallhatunk a 17. ütemben, a manuál szólamai 

közül a legmélyebb szólamban (Függelék 7. ábra). A továbbiakban az alsó két 

szólamban szintén újdonságokat hallhatunk a másik két változathoz képest, például a 

20-21. ütemekben (Függelék 8. ábra). 

Az orgonaváltozat 23-24. ütemében – 

eredeti változat: 22-23. ütem – egy 

virtuózabb megoldást hallhatunk, mely a 

hegedű és a lantcsembaló változatban 

nem létezik. 

 

 

Orgonaváltozat 15. ütem 

Hegedűváltozat 14. ütem 

Lantváltozat 16. ütem 

Orgonaváltozat 23-25. ütem 

Az előbbi ütemek eredeti változata 
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 A hegedű és a lantcsembaló változat a következőkben is nagyon közel áll 

egymáshoz. A lantcsembaló változat majdnem megegyezik az eredeti hegedűváltozat 

egy oktávval mélyebb változatával. Minimális különbségekkel találkozhatunk: például 

egy hosszabb hang többszöri megütése, mely hangszeres megoldást a csembaló 

hangjának gyors lecsengése miatt választhatta a szerző. 

Az orgonaváltozatban megegyezik a lejegyzés az eredetivel. Ennek az lehet az oka, 

hogy a hegedűn és az orgonán befolyásolható a hangok vége, azaz a hangszeres előadón 

múlik az, hogy meddig tart a hang. Ez egy megpendített húr esetén csak kismértékben 

befolyásolható.  

 A következő érdekesség, hogy az eredeti változatban a 28. ütem végén a legfelső 

szólamban halljuk a témát. A lantcsembaló változatban ez megegyezik az eredetivel. Az 

orgonaváltozatban ez a téma egy ütemmel később van, a 30. ütem végén. A 29. ütemben 

a legalsó szólamban halljuk a témát, ami egy bővítés. 

 

Az eredeti változat 28-34. ütemei (Függelék 9. ábra) az orgona változatban (Függelék 

10. ábra) 30-36. ütemek nagyon különbözőek. Az orgonaváltozatban teljesen más zenei 

anyagot hallhatunk, viszont logikában követi az eredetit, ugyanannyi ütem. A 

lantcsembaló változat az eredeti hegedűváltozatot követi. 

 

 

Hegedűváltozat 
Lancsembalóváltozat 

Hegedűváltozat 

Orgonaváltozat 28. ütemtől 

Hegedűváltozat 

Lantcsembaló változat 
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 A lantcsembaló változat 32-33. ütemben megmarad a háromszólamúságnál 

annak ellenére, hogy a hegedűváltozatban az ennek megfelelő 30-31. ütemekben 

négyszólamúság van. Történik ez úgy, hogy a hegedűváltozat négyszólamú fúgája négy 

szólamot is használ, lantcsembaló változat négy- és ötszólamú részei ellenére 

háromszólamú fúga marad. Talán ez a fajta ellentmondásosság mutathat rá e változat 

félig-meddig improvizatív voltára. 

 

 A lantcsembaló változat 37-39. ütemei és a hegedűváltozat 35-37. ütemei között 

feltűnő különbség, hogy a hegedűváltozat félkottáit a lantcsembaló változatban 

nyolcadokra bontja (Függelék 11. ábra), de ez nem szabályszerű, mert ahol két mozgó 

szólamot is hallunk, ott meghagyja a félkottát annak érdekében, hogy kihallatszódjon a  

 

 

mozgás. A hegedűváltozatban azért csak akkordokat írhatott, nem írta ki ilyen pontosan 

a ritmust, mert több megoldás is lehetséges. Ha több előadót meghallgatunk, akkor 

azonnal észrevehetjük a különböző megoldásokat. A lantcsembaló változat 42. 

ütemében kétvonalas e fölé nem megy a felső szólam, így a másik két változathoz 

képest ellentétes irányba vezette a szerző az ütem 6. nyolcadát Ez ismét a billentyűs 

hangszerek hangterjedelmének korlátozottsága miatt történhetett. 

Az orgonaváltozatban a 37. ütem közepétől a 39. ütem végéig tartó rész az eredeti 

szólamok mellett kibővül még két ellenpontozó szólammal, majd a 40-43. ütemek 

balkéz szólamát harmóniákkal egészíti ki (Függelék 12. ábra). 

 A második közjáték az orgonaváltozatban a legszövevényesebb: az egyik 

nyolcados ellenszólam két újabb szólam által egészül ki 4 szólamú akkordikus 

szakasszá (Függelék 13. ábra). 

Hegedűváltozat 42. ütem, 

második közjáték 

Hegedűváltozat 40. ütem Lantváltozat 42. ütem 

Orgonaváltozat 42. ütem 

Hegedűváltozat 35-38. ütem 



~ 8 ~ 
 

A lantcsembaló változatban az eredeti tizenhatodos zenei anyaghoz egy basszus szólam 

kapcsolódik (Függelék 14. ábra). Érdekes, hogy az utóbbi változatban a 49. ütemnél a 

jobb kéz anyaga abszolút magasságba kerül a hegedű változattal: 

 

 

Ezt a megoldást az 51. ütemben a bal kéz is követi, ami egészen az 53. ütem közepéig 

tart, ahol a lantcsembaló változat szólama már nem ugrik fel a kétvonalas b-re, hanem 

egy oktávval a hegedűváltozat eredetije alatt folytatja (Függelék 15-16. ábra). 

 A lantcsembaló változat 54. ütemben a második nyolcad ütés helyén minden 

szólamban szünet van, eltérően a másik két változattól. Természetesen az utóbbiakban 

is felfedezhető a formai határpont, viszont a lantcsembaló változatban ki is írta a szerző 

a szünetet. 

 A lantcsembaló változatban az 54. ütem négy szólamban indul, akárcsak az 

eredeti változatban. A továbbiakban viszont háromszólamú marad a lantcsembaló 

változat szövege egészen a 84. ütemig, míg a hegedűváltozat nyolcad mozgásai helyett, 

tizenhatod-meneteket találunk az orgonaváltozatban (Függelék 17-18. ábra). 

 Emellett az orgonaváltozatban izgalmas ellenszólamokat hallhatunk, amik a 

hegedűváltozatban nem szerepelnek. Ezeket a pedálszólamban és a bal kéz egyik 

szólamában hallhatjuk. Ezt figyelhetjük meg az orgonaváltozat 60-61. ütemében, 

melynek megfelelő részét a hegedűváltozatban a 58-59. ütemben találhatjuk: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lantváltozat 49. ütem 

Orgonaváltozat 60-61. ütem 

Hegedűváltozat 

Hegedűváltozat 



~ 9 ~ 
 

 A 3. közjáték a hegedűváltozatban 64., orgona- és lantcsembaló-változatban 66. 

ütemekben kezdődik. Az orgonaváltozatban három szólamra osztja el a közjáték 

anyagát, amit imitációval színesít: 

 

 

 

 

 

 

A lantcsembaló változatban egy basszus szólammal egészíti ki a szerző az eredeti 

hegedűváltozat anyagát. 

 

 

 

 

 

 Az orgonaváltozatban a 68. ütem második felében megváltoztatja a szekvencia 

anyagát a hegedűváltozathoz képest, ezt a megoldást figyelhetjük meg az e-moll 

triószonáta (BWV 528) második tételének végén is. (Függelék 19. ábra) 

 

 

 

 

 

 A 70. ütemben a lefelé lépő tercek szekvenciája helyett egy variált formát 

hallhatunk az orgonaváltozatban (lásd a következő oldalon), amely itt emelkedett, 

magasztos képzeteket vagy érzelmeket fejez ki. Ezt az alakzatot a retorikában az 

anabasis
4
 szóval illetik. Ennek kapcsán szeretnék most kitérni arra, amit a retorikáról, 

mint a barokk komponálásmód meghatározó eleméről hallottam: Az ókori szónoklattan 

                                                           
4
 Klembala Géza: Retorikai elemek Monteverdi vokális művészetében (Doktori értekezés, 2005.) 

Hegedűváltozat 66. ütem 

Lantváltozat 68. ütem 

Hegedűváltozat 66-67. ütem 

Orgonaváltozat  68-69. ütem 

Hegedűváltozat 
Orgonaváltozat 
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különféle mesterfogásait és a szónoklat felépítésének szabályát nevezték retorikának, 

amely az 1600-as évek során, a szöveg és zene kapcsolatából kibontakozó új, barokk 

zenei nyelv és kompozíciós formaépítkezés irányítója lett. Monteverdi korának 

operáiból kezdett megszületni az a zenei nyelv, amelynek zenei figurái a legkülönfélébb 

érzelmeket voltak hivatott megjeleníteni, és amelyeket különféle – szinte láttató erővel 

bíró – zenei figurákkal jelenítettek meg: „Zene és retorika közeli rokonai egymásnak. 

Mindkét művészet időbeliségében él; egy beszéd sikere – éppúgy, mint a zene hatása – 

nagymértékben függ az interpretációtól; s a zenész és a szónok is azonos célt követ: 

meg akarja győzni közönségét.”
5
 Például az ismétlés a beszédben és a zenében is 

ugyanazt a célt szolgálja: nyomatékosít. Mindez hangszertől függetlenül létezett a 

barokk zenében, ezért egy bizonyos figura nem feltétlenül azért van jelen mindkét 

hangszer zenei anyagában, mert mindkét hangszeren hangszerszerű, hanem mert 

ugyanazt az affektust akarja megjeleníteni a szerző. Ez is egy érdekes összekötő kapocs 

az eredeti művek és átirataik között, amely szintén alapját adja az eredeti művek és 

átirataik összevetésének.  

Visszatérve a g-moll fúga orgonaváltozatának megújult figurájához: az 

eredetileg világi környezetbe szánt kompozíció az átdolgozás során nemcsak hogy 

szakrális környezetbe került, de annak affektustartalma is gazdagodott. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A hegedű- és lantcsembaló változat között nincs ennyire lényeges eltérés, mindössze a 

már említett oktáv különbség a két változat lejegyzése között. 

 

 

 

                                                           
5
 Péteri Judit: Régi zene 2, Tanulmányok, cikkek, interjúk. Zeneműkiadó Vállalat, 1987, Budapest. Isolde 

Ahlgrimm: Retorika a barokk zenében. p 40 

Hegedűváltozat 68. ütem 

Orgonaváltozat 70. ütem 
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 Ezt követően az orgonaváltozat egy új, nyolcadolós ellenszólammal gazdagodik, 

amely szintén új ötlet a másik két változathoz képest: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 A közjáték végén a lantcsembaló változat 76. ütemében a tizenhatod lefutás 

helyett szabályos témafejet találhatunk. Ez csak a lantcsembaló változatban létezik ilyen 

formában, az orgonaváltozatban az eredeti tizenhatodos megoldás hallható. 

 

 

 

 

 

 

 

 A lantcsembaló-változat 84. ütemben (Függelék 21. ábra) egy akkord erejéig 

ötszólamú, majd két ütemig négyszólamúvá válik a mű textúrája, aztán ismét három 

szólamot hallhatunk, akárcsak az eredeti változatban (Függelék 20. ábra). Ez azért 

rendhagyó, mert egy alapvetően háromszólamú fúgában nem megszokott, hogy hirtelen 

megjelenik még kettő szólam. Ez az a pillanat a műben, amikor utoljára halljuk a 

fúgatémát, olyan mintha egy összegzése lenne ez a tételnek. Az orgonaváltozatban 

viszont van néhány eltérő rész: amellett, hogy a témafejet először eggyel, majd kettővel 

kevesebb nyolcaddal kezdik a különböző szólamok az orgonaváltozat 76. ütemétől; a 

77. közepétől a 78. ütemig a 32. ütemből ismerős megoldással találkozunk: 

 

 

 

Orgonaváltozat 71. ütem 

Hegedűváltozat 69. ütem 

Lantcsembaló-változat 71 ütem 

Hegedűváltozat 74. ütem 

Orgonaváltozat 76. ütem 

Hegedűváltozat 75-77. ütem 

Lantcsembaló-változat 76. ütem 
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Az utolsó témabelépés mindhárom változatban a legalsó szólamban hallható. 

 A mű egy improvizációra emlékeztető kódával ér véget. A hegedűváltozathoz 

képest, a lantcsembaló változat itt is gazdagabb egy basszus szólammal és ez a basszus 

szólam sokszor megegyezik az eredeti változatban szereplő ütemenkénti első 

hangokkal, míg a hegedűváltozatban az az érzésünk, hogy az újból megszólaló kis g 

hang egyfajta virtuális orgonapontot képez: 

 

 

 

 

 

 

 Az orgona változatban akkordokkal kiegészítve hallhatjuk a kóda elejét, majd a 

93. ütemben a bal kézben egy plusz ellenszólamot hallhatunk, amely a másik két 

változathoz képest új megoldás (Függelék 23-24. ábra). 

 A záró ütem díszítőfigurája mindhárom változatban megegyezik, noha 

improvizatív jellegéből fakadóan ez is egy olyan hely lehetne, ahol Bach új 

megoldásokat talál. Ami mégis különbség az a hangszerek lehetőségéből fakadóan 

adódik: akkordikus hangzásukban gazdagabbak: 

 

 

Orgonaváltozat 77-79. ütem 

Hegedűváltozat 87. ütem Lantcsembaló-változat 89. ütem Orgonaváltozat 89. ütem 

Hegedűváltozat 

Lancsembaló-változat 

Orgonaváltozat 
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A 3 kadenciális díszítmény egyezésére egy viszonylag új keletű kutatói módszer 

eredménye ad magyarázatot: Helga Thoene német zenetudós Bach szólóhegedűre írt 

műveit különféle számszimbólumok alapján is vizsgálta, benne a betűknek és 

hangneveknek a latin abc-ben elfoglalt helyértékük összege, illetve azoknak más 

szakrális szavaknak és szimbólumoknak egymásnak való megfeleltetésén keresztül. 

Számos rendkívüli felfedezése közül az előbb említett kadenciát, mint Bach zenei 

aláírását említi:
6
 

 

 

 

 

 

 

 

 Érdekes eltérésként jelentkezik, hogy míg az orgonaváltozat pikárdiai terccel 

zárul, míg a hegedű- és a lantcsembaló változat mollban maradnak.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6
 Helga Thoene: Johann Sebastian Bach: CIACCONA Tanz oder Tombeau? 
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3. Az E-dúr szólópartita hegedűre (BWV 1006)  

Preludio tétel és változatai 

 

 Ebben a fejezetben az E-dúr partita nyitótételét szeretném párhuzamba 

állítani annak két szerzői változatával. A hegedű változat (Függelék 25. ábra) 

keletkezéséről röviden már írtam az előző fejezet elején, így itt csak a változatok 

keletkezését részletezem. Ez a két változat a következő:  

 

- Wir danken dir, Gott (BWV 29) kantáta Sinfonia tétele 

- E-dúr lant(csembaló) szvit (BWV 1006a) Preludium tétele. 

 

 A BWV 29-es kantáta a hagyományos liturgikus funkciója mellett az 1731. 

augusztus 27-i éves tanácsválasztási alkalmához is kapcsolódott
7
, így minden bizonnyal 

a kantátát megnyitó Sinfonia csillogó zenekari köntösben és az öröm hangnemében (D-

dúr) felhangzó zenéje éppen ezt az ünnepélyességet volt hivatott szolgálni. Az 

eredetihez képes egy szekunddal lejjebbi transzpozíció kapcsán két dologra 

gondolhatunk: a már említett, alkalomhoz illő ünnepélyes hangnemválasztásra (amely a 

korabeli trombiták szempontjából is megfelelőbb) vagy a korábban már szintén említett 

hangterjedelmi okokra, amely a korabeli billentyűs hangszereket jellemezte. Ebben az 

esetben kivételesnek mondható, hogy a diszkant szólam még így is szokatlanul magas 

hangon, a kétvonalas d-n kezdődik. A kantátának ezt a tételét Bach egészen pontosan 

egy obligát orgonára, 3 trombitára, timpanikra, 2 oboára, vonósokra és continuora 

komponálta. Az akkoriban teljesen újnak számító obligát orgonaszólam – amely egy 

virtuóz, szólisztikus szólamot jelent az addigi continuo szólammal ellentétben – zenei 

anyaga az E-dúr hegedűpartita Preludio tételén alapszik:  

 

                                                           
7
 Cristoph Wolff: Johann Sebastian Bach – A tudós zeneszerző. Park Könyvkiadó, 2004, Budapest p 444 

Hegedűváltozat 17. ütemtől 

Obligát orgonaszólam 17. 

ütemtől 
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A zenekari szólamok mind az eredeti zenei textúrából építkeznek és többnyire 

kíséretet játszanak, bár pár ütemig kisebb motívumokat is felvonultatnak, imitálva az 

orgona szólam tematikus anyagát vagy unisono megerősítve azt. Összességében: kettő 

rész kivételével a zenekari változat pontosan megegyezik az eredeti változattal. Ha 

pedig mindhárom változatot nézzük, akkor feltűnő azok terjedelmének ütemszámra 

pontos megegyezése. A kantáta nyitó tételének, az eredetitől eltérő részei egyrészt a 17-

28. ütemekben (lásd előző lap alján), másrészt 67-78. ütemekben találhatóak. A hegedű 

változatban ezek a részek három húron játszandók, négyből a negyedik tizenhatodra 

esik a dallamhang, míg a Sinfoniában ez határozottan a nyolcad ütésekre esik: így egy 

ál-kétszólamú részt hallhatunk, ami harmóniáiban megegyezik az eredeti változattal. 

Például a 20. ütemben felfedezhetjük az eredeti négyhangos változat rákfordítását, 

amely változtatás a (jelen esetben mindenféle affektustartalom nélküli) figurában 

vélhetően a hangszerszerű lejegyzésmód érdekében történt. 

 Az E-dúr partita Preludio tételének másik változata az E-dúr lant(csembaló) 

szvitben (BWV 1006a) lévő Prelude tétel. A szerzői kézirat formájában is fennmaradt 

átirat 1736-37-ben keletkezhetett
8
, amelyből az is kiderül,  

 

 

 

 

 

 

hogy Bach ezúttal a teljes partitát átírta lant(csembaló)ra. Az átirat Preludio tétele egy 

basszus szólammal egészül ki, emellett a tétel végén egy lefelé futó E-dúr felbontással 

is, így a zene egy nagy e hangon fejeződik be, míg a másik két változat a háromvonalas 

oktávban ér véget (hegedűváltozatban e hangon, kantáta nyitó tételében d hangon).  

 

 

 

 

 

                                                           
8
 Cristoph Wolff: Johann Sebastian Bach – A tudós zeneszerző. Park Könyvkiadó, 2004, Budapest p 572 

Lant(csembaló) változat kezdete 

Lant(csembaló) változat vége 
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4. A d-moll versenymű 2 hegedűre (BWV 1043)  

és a c-moll csembaló kettősverseny (BWV 1062) 

 

 A két mű közül a hegedű kettősverseny keletkezett korábban, 1730-31 körül. Ezt 

a művet a Collegium Musicum heti rendes koncertjeire komponálta Bach, ahogy a 

csembalóverseny átiratot is.
9
 Érdekességként jegyzem meg, hogy hegedű kettősverseny 

ránk maradt szólamanyagából a két szóló hegedű és a continuo szólam a szerző 

kézírásában maradt fenn, ami az IMSLP-n is megtalálható (bár ott tévesen, C. P. E. 

Bach neve alatt jegyzik). A versenymű a Vivaldi-féle concertok mintájára gyors-lassú-

gyors (itt: Vivace-Largo-Allegro) tempójú tételekből áll. A két versenymű második 

tételének tempómegjelölésével kapcsolatban elgondolkodtató különbség, hogy míg a 

hegedűs változatban Largo ma non tanto (lassan, de nem annyira), addig a csembalós 

változatban Andante (lépve) szerepel. Mivel ez az utasítás az utóbbi (a csembaló átirat 

1736-ban készült), így az eredeti tempómegjelölés ma non tanto-jának mértéke 

pontosabban meghatározható. A csembaló átirat az eredeti d-moll helyett c-mollban van 

lejegyezve, ahol a már többször említett nagyszekundos transzpozíció elsősorban 

hangterjedelmi okokkal magyarázható.  

 Először az első tételben vizsgáljuk a különbségeket. Mindkét műben a 

szólisták együtt játszanak valamelyik zenekari hegedűszólammal. Ez a hegedű 

kettősversenyben nem annyira feltűnő (pláne, hogy egyetlen szólamról lévén szó), 

ugyanakkor a csembaló kettősverseny esetében a helyzet bonyolultabb, mivel mindkét 

szólista egy-egy újabb szólamot fűz balkézzel, az eredeti jobb kéz szólamhoz. Persze a 

hangszerek hangzásának különbözőségéből fakadóan Bach a jobb kéz szólamát is 

megvariálja. Az első kisebb 

eltérés az 5. ütemben van, ahol a 

2. szólista jobb kezében 

variálódik a szólam: míg a hegedű 

kettős-versenyben átkötött 

félkotta van, addig a csembaló 

kettős-versenyben két nyolcad és 

egy negyed található ugyanitt. Ennek oka talán az lehet, hogy csembalón hamar lecseng 

a hang, míg hegedűn megoldhatóak a hosszan kitartott hangok. Ezzel a kis 

                                                           
9
 Cristoph Wolff: Johann Sebastian Bach – A tudós zeneszerző. Park Könyvkiadó, 2004, Budapest p 409 

Hegedűváltozat az 5. ütemtől 

Csembalóváltozat az 5. ütemtől 
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változtatással már a csembalón sem hal el túl korán a hang. Erre találhatunk további 

példákat a 10., 14., 18., 47., 52., 55. ütemekben, ahol az előbb említett akusztikus 

szándék következetes végigvezetése oly tudatos, hogy Bach a csembalóknak csak a záró 

akkordban írt félkottát. 

 A következő eltérés a 22. ütemben található, a tétel első szóló részében. Itt 

annyiban több a csembalóváltozat a hegedűváltozathoz képest, hogy a szólista a bal kéz 

szólamában egy tizenhatodos ellenszólamot játszik, aminek a hegedűváltozatban nyoma 

sincs (Függelék 26-27. ábra). A 26. ütemtől ugyanezt játssza a második szólista is, az 

első csembalista egy újabb – a hegedűváltozatból hiányzó – nyolcados ellenszólamot 

játszik.  

 A 30-31. ütem rövid tuttija után a csembaló kettősverseny 32. ütemében a két 

szólista jobb kézben a hegedűszóló anyagát játssza, bal kézben az első szólista a 

zenekari continuo szólam díszített, a második szólista pedig a continuo szólam variált 

változatát játssza. Bach újragondoló szellemének (ismét) szép példáját látjuk ezen a 

helyen: míg a hegedűváltozatban a continuo szólam kivételével a zenekar szünetel, 

addig a csembalóváltozatban a szólistákat a zenekar is kíséri (Függelék 28-29. ábra), de 

ugyanezt a megoldást találhatjuk a 71. ütemben is.  

 A 63. ütemtől ismét azt vehetjük észre, hogy míg a csembalószólók jobb keze 

várható módon megegyezik a hegedűszólókkal, addig a második szólista bal keze, 

continuot kettőző szólama mellé az első szólista egy új ellenszólamot játszik.  

 

 

 

 

A 69. ütemtől ismét egy újabb, a hegedűváltozatban nem létező ellenszólamot hallunk 

az első szólista bal kezében (Függelék 30-31. ábra). 

 A csembalóverseny második tételében, a zenekari continuo szólamhoz képest 

viszonylag kevés eltérés mutatkozik a szólócsembalók balkéz szólamában, mindössze 

néhány helyen tér, az viszont a mű modulációs feszültségekkel teli részéhez 

kapcsolódik úgy, mint a 24., 26-27., 29., 39-40. ütemekben (Függelék 32., 33. ábra). 

Szólóhegedű-szólamok, 63-64. ütem 

Csembalószólók, 63-64. ütem 
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Újabb hangszerspecifikus megoldás látható a 24. ütemben, ahol a csembaló 

kettősverseny második szólistájának 24. ütemében a jobb kéz szólam egy oktávon belül 

marad, míg a hegedűváltozat ambitusa két oktávot is felölel. A változtatás oka, hogy 

hegedűn hangszerszerűbb és mutatósabb is a kétoktávos felrakás, mint csembalón, ahol 

a két kéz kényelmetlenül és így a dallamformálást nehezítő módon keresztezné 

egymást. Emellett mindkét szólista egy, a hegedű változathoz képest is új nyolcad 

mozgásos ellenszólamot játszik. Ilyenekre találunk példát a 26-31., 35-36. és a 47. 

ütemekben.  

 A harmadik tételben ismét izgalmas balkéz szólamokkal egészül ki a 

kétcsembalós versenymű zenei anyaga. Erre láthatunk példát a 25. ütemtől: 

 

 

 

A csembaló kettősverseny 41-44. és 45-47. ütemeiben újabb ellenszólamokat hallhatunk 

a szólisták balkéz szólamaiban: 

 

 

 

 

 

 

 

 

A csembaló kettősverseny 72. ütemtől ismét újabb ellenszólamokat találunk a két 

szólista balkéz szólamaiban, ami a hegedű kettősversenyben nem szerepel (Függelék 

34., 35. ábra). A csembaló kettősverseny 80. ütemétől újabb variált basszus szólamot 

hallhatunk, ami ismét eltér a hegedű kettősverseny eredeti alakjától (Függelék 36. ábra). 

 

Szólóhegedű-szólamok a 25. ütemtől 

Csembalószólók a 25. ütemtől 

Szólóhegedű-szólamok, 41-42. ütem 

Csembalószólók, 41-42. ütem 
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5. Az a-moll hegedűverseny (BWV 1041)  

és a g-moll csembalóverseny (BWV 1058) 

 

 A két változat közül ebben az esetben is a hegedűváltozat keletkezett korábban 

(1730 körül), melyet a d-moll kettősversenyhez hasonlóan, szintén Lipcsében, a 

Collegium Musicum számára komponálhatott.
10

 A műből partitúra nem, csak a 

szólamok kottái maradtak fenn, melyek nagy részét – például a szólóhegedű szólamot 

(Függelék 37. ábra) – J. S. Bach írta le. Viszont találhatók olyan oldalak is, melyeket 

első házasságából származó fia, Carl Philip Emanuel Bach, és egyik tanítványa, Johann 

Ludwig Krebs írhattak le más, jelenleg ismeretlen másolók mellett.
11

 Hangnemek 

tekintetében az a-mollt vizsgáljuk meg, mint a mű eredeti hangnemét. Az a-moll 

panaszos, illedelmes, higgadt és némiképp altató, azonban azért nem kellemetlen.
12

 

 A mű három tételes: az első tétel tempójelzés nélküli, a második tétel Andante, a 

harmadik tétel Allegro assai. Gyors – lassú – gyors tételelrendezésével ez a concerto is a 

Vivaldi-féle modellt követi, ahol a tételek tutti és szóló szakaszokból épülnek fel. A 

csembalóátirat 1734-39 között keletkezhetett, amelyből szintén hozzáférhető az eredeti 

kéziratos partitúra, benne az átirat transzpozíciója az eredetihez képest nagyszekunddal 

mélyebbi. 

 Az eredeti és az átdolgozás ütemszáma az első tételben azonos. A 

hegedűváltozattól eltérően a csembaló változat akkordokkal kezdődik, mintha a 

szólószólam első hangjai egyfajta billentyűs partitúraként funkcionálnának (Függelék 

38. ábra).
13

 Erre a jelenségre további példákat találhatunk még a tétel során a 83., 124-

126., 159. és a 170-170. ütemekben:  

 

 

 

 Az első 24 ütemben a hegedű- és a csembalószólók megegyeznek. A 

szólóhegedű szólam a csembaló szólam jobb kezével – ezt az egész műben 

megfigyelhetjük –, a csembaló szólam balkeze az eredeti continuo szólammal halad 

                                                           
10

 Cristoph Wolff: Johann Sebastian Bach – A tudós zeneszerző. Park Könyvkiadó, 2004, Budapest p 409 
11

 https://www.bach-digital.de/receive/BachDigitalSource_source_00002500?lang=en, 2018. 04. 29. 
12

 Charles McDermott: Key Symbolism 
13

 https://www.bach-digital.de/receive/BachDigitalSource_source_00001156?lang=en, 2018. 04.29. 

Hegedűszóló, 83. ütem, 

1. tétel 

Csembalószóló, 83. ütem, 

 1. tétel 

https://www.bach-digital.de/receive/BachDigitalSource_source_00002500?lang=en
https://www.bach-digital.de/receive/BachDigitalSource_source_00001156?lang=en
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együtt, két apróság kivételével: a 3. és a 20. ütemek bal kezében egy plusz akkordhang, 

valamint egy felfelé futó futam jelentkezik újdonságként. 

 Az első szólórészben (a 24. ütemtől) egy teljesen új balkéz szólamot hallhatunk, 

ami a hegedűváltozatban nem létezik (Függelék 39-40. ábra). A 44. ütem balkéz 

szólama újabb kiegészítésekkel hozza a continuo szólamát, a 49-51. ütemek 

szólószólamába pedig a continuo-játék akkordikus háttere is beépül. 

 A hegedűverseny 55. ütemének zenekari continuo-zárlatához képest a 

csembalóversenyben mindkét szólam eltérő megoldást hoz:  

 

 

 

 

 

Az 57. és a 80. ütemben is találhatunk egy kisebb variációt a hegedű- és a 

csembalóverseny zenekari continuo szólamai között: 

 

 

 

 

 A csembalóverseny 56-61. üteméig ismét a continuo szólamot kettőzi a balkéz 

szólama, itt nincs semmilyen kiegészítés a hegedűversenyhez képest, viszont a 

csembalóverseny balkéz szólamának 62. ütemtől újabb bővítést hallhatunk (Függelék 

41. ábra), akárcsak a 73-80. ütemekben (Függelék 42. ábra). A 84. ütemtől megint egy 

kiegészítést fedezhetünk fel a bal kézben – az eddigiek mintájára –, ami szintén nincs a 

hegedűverseny egyik szólamában sem. Ez lényegében a tétel végéig ily módon 

folytatódik, ahol egy-egy kadenciánál a balkéz szólama hol a continuo-hoz csatlakozik, 

hol önálló szólamot játszik. 

 A hegedűverseny 91-94. ütemeiben lévő decima ugrásokat a 

csembalóversenyben terclépések helyettesítik (Függelék 43-44. ábra). Oka: míg ez a 

rész hegedűn egy fekvésben is biztonságosan megoldható, addig billentyűs hangszeren 

– kiváltképp egy gyors tételben – fölösleges bonyolultságot eredményez, bár van rá 

a-moll hegedűverseny, 55. ütem, 

zenekari continuo szólam 

g-moll csembalóverseny, 55. ütem, 

zenekari continuo szólam 

a-moll hegedűverseny, 57. ütem g-moll csembalóverseny 57. ütem 
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példa Bach billentyűs zenéjében, és csak nyolcad mozgásban
14

. A 105. ütemtől 

kezdődő, ál-kétszólamú részt is kicsit átalakította, megtartva az első tizenhatodok 

skálaszerű emelkedését, közben ellentétes irányba vezetve a másik ismétlődő 

háromhangos motívumot (Függelék 45-46. ábra). 

 A 106-107. és a 109-110. ütemekben egy ugyan bonyolultabb, de annak ellenére 

mégis hangszerszerű szekvenciát talál ki a szólóhegedű szólamához képest:  

 

 

 

Szólóhegedű, 129. ütemtől 

 

Csembalószóló, 129. ütemtől 

Hasonló megoldást találhatunk a 129-134. ütemekben. 

 A hegedűversenyhez képest oktávtörést fedezhetünk fel a csembalóverseny 

zenekari continuo szólamának 131. ütemében, amely a tétel 139. ütemre visszaáll 

eredeti alakjára. Elképzelhető, hogy a continuo hangszerek hangterjedelmének korlátja 

miatt döntött e módosítás mellett a szerző (Függelék 47-48. ábra). 

 A 145. ütemben ismét módosítást hallhatunk a hegedűversenyhez képest: két 

ütem alatt két oktávot kellene esnie az átirat szólamának is, viszont a 

csembalóversenyben csak egy oktávval kerülünk lejjebb.   

 

 

 

 

Ismét játéktechnikai okok adhatnak magyarázatot a két megoldás közötti különbségre, 

hogy ne kerüljön túl közel egymáshoz jobb és bal kéz szólama, ami által jobban 

elkülönülő, tisztábban kihallható marad a szólamvezetés is. 

 

                                                           
14

 Ide tartozik a korábban már elemzett kétcsembalós verseny (BWV 1062) első tételének első szólói, 

valamint a c-moll partita (BWV 826) capriccio tétele. 

Hegedűszóló, 145-146. ütem Csembalószóló, 145-146. ütem 
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 Míg a hegedűversenyben egy szólamban, a csembalóversenyben a tétel négy 

szólamban zárul a szólista tekintetében.  

 

 

 

 

 

A hegedűverseny második tétele négy ütem zenekari bevezetővel indul.  

 

 

A csembalóverseny változatban a szólista bal kézzel a continuo szólam jellegzetes 

ostinato basszusát, jobb kézzel pedig harmóniákat játssza. Ez a tétel közben is 

megfigyelhető, amikor a hegedűversenyben 2-2 ütemig szünet van a szólistának. Tehát 

a csembaló hol a szólista, hol pedig a zenekari continuo-játékos szerepében jelenik meg.  

 A szólista szerep a negyedik ütem végén jelenik meg egy olyan felfutással, ami a 

hegedűversenyben egyáltalán nincs, ott csak az 5. ütemben lép be a szólista (Függelék 

49-50. ábra). A tétel során jellemző, hogy a szólók alatt basszusként funkcionáló brácsa 

szólamot
15

 kettőzi a csembalista balkeze. A tétel 14. ütemének végén egy kiegészítést 

hallhatunk a csembalórész balkéz szólamában, amely a jobbkéz-figuráció 

ellenmozgásos kettőzésével a zenekar újbóli belépését készíti elő (Függelék 51-52. 

ábra). 

 A következő kisebb eltérés egy, a korábbi elemzésekben már többször említett 

hangszeres megoldás: míg a hegedűversenyben a félkották kitartása nemcsak, hogy 

problémamentes, de a változó dinamikával csak tovább színesíthető a szakasz, addig 

egy ilyen effektust egészen másképp kell a csembalón megoldani (17. és 31. ütem): 

jelen esetben Bach nem írt variánst, így a hosszú 

hangon egy lassan induló, majd egyre gyorsuló 

trillát lehet alkalmazni:  

 

 

 

                                                           
15

 Ebben az esetben, mint „bassetchen” azaz basszusocska funkcionál. 

g-moll csembalóverseny, 

2. tétel, 30-31. ütem 

 

Hegedűverseny 1. tételének vége Csembalóverseny 1. tételének vége 

A 2. tétel jellegzetes basszus-motívuma 
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 A harmadik tétel ütemmutatója és ritmusa az angol eredetű, a barokk szvitek 

gyors záró táncára, a gigue-re emlékeztet. 

 A csembalóverseny változat e tételének első 25 ütemében semmilyen bővítést 

nem fedezhetünk fel a hegedűversenyhez képest, míg a 26. ütemben meg nem jelenik 

egy – a hegedűversenyben nem szereplő – kis három nyolcados motívum a 

csembalószólam balkezében, amely némileg függetlenedve a zenekari continuo 

szólamtól, fenntartja a tánctétel sodró lendületét. Ez megoldás itt azért is figyelemre 

méltó, mert az eredeti hegedűverseny változatban épp ez a látszólagos megtorpanás az, 

ami egyfajta mókás pantomimszerűséget kölcsönöz neki (Függelék 53. ábra). Ilyenre 

példa még a 28., 47., 49., 96. és 98. ütemek. 

 A 33. ütemben egy sűrűbb ellenszólamot találunk, amely a következő 

ütemekben még kétszer ismétlődik meg szekvenciálisan (Függelék 54-55. ábra). Ezt a 

megoldást a tétel során újra felhasználja az 54-56. ütemekben is. 

 A 74. ütemtől egy újabb ellenszólamot fedezhetünk fel a balkéz szólamában 

(Függelék 56. ábra). Ezt a kétütemes egységet négyszer is hallhatjuk emelkedő 

szekvenciában. Ezt követően egy nagyon izgalmas részét hallhatjuk a tételnek: a 

hegedűversenyben a 82. ütemtől kezdve, míg a csembalóversenyben a 80. ütem végétől, 

ami egy rávezetés a 82. ütemre (Függelék 57-58. ábra): a hegedűversenyben itt egy 

akkordfelbontásos rész kezdődik, amit először egy virtuóz, három húrra hangszerelt,  

 

tizenhatod és nyolcad ritmusokra épülő felbontásokban hallunk. Ezek rendszerint – 

legyen akármilyen akkordfelbontás – egy oktávnál nagyobb távolságot járnak be néhány 

hang alatt. Ezután a zenekar orgonapontja fölött egy improvizatív jellegű, két ütemes 

rávezetéssel egy koronás domináns akkordra érkezünk:  

 

 

 

a-moll hegedűverseny, 3. tétel, 82-91. ütem 
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 Miközben a csembalóverseny változat 82. ütemétől szintén akkordfelbontásokat 

hallhatunk, az egyes ütemeken belül egy oktávnyi terjedelmen belül maradnak a 

figurációk hangjai, ellentétben a hegedűversennyel, ahol decima távolságot is elér a 

szólista szólamának ambitusa. 

 

 

 

 

Erre a változtatásra azért lehetett szükség, mert a hegedűverseny ezen része billentyűs 

hangszeren nem valósítható meg ilyen formában. A szerző célja a tizenhatodos 

mozgásból fakadó sodró lendület fenntartása lehetett. Míg a hegedűversenyben 

tizenhatodokból és nyolcadokból tevődik össze a szólószólam zene szakasza, addig ez a 

megoldás a csembalóverseny 84. ütemétől kétfelé bomlik: a jobbkézbe a nyolcadok, 

balkézbe a tizenhatodok kerülnek, mindkét szólamban akkordfelbontásokat képezve. A 

89. ütemtől megegyezik a két változatban a koronás akkordra való rávezetés, 

ugyanakkor a továbbhaladás módja mindkét változatban eltérő módon lett lejegyezve: a 

hegedűversenyben kevesebb ideig tart a kadenciális akkord és ha szó szerint vesszük a 

leírtakat, akkor az „rálóg” a continuo szólam témafejes belépésére. A 

csembalóversenyben mindez látszólag rendezettebben történik: a koronás akkordot az 

egész együttes egyszerre hagyja abba és a zene egy teljesen új ütemben indul tovább. A 

megvalósítás valószínűleg mindkét esetben ugyanaz, de a csembalóversenybeli 

lejegyzés mégiscsak világosabb. A magát folyton javító, újabb és újabb megoldásokat 

fáradhatatlanul kereső Bach részéről tipikusnak mondható az eljárás. Ebből a 

korrekcióból fakad a tétel belső bővülése is: amely így egy ütemmel több (142), mint a 

hegedűverseny (141). Az előadó gyakorlat körébe tartozik az a gyakorlat, amely az 

előbbi helyhez kapcsolódó kadencia-játék kérdését veti fel. A kottából első ránézésre 

g-moll csembalóverseny, 3. tétel, 82-92. ütem 
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ugyan nem derül ki, ugyanakkor néhány előadásban ennél a pontnál rövid 

kadenciaszerű anyagot hallhatunk egyes szólistáktól. Akad más hasonló hely is az 

életműben, mint pl. a III. Brandenburgi verseny II. tétele, ahol csak két kadenciális 

akkordot találunk, így ebből akár arra a következtetésre is juthatunk, hogy ebben az 

esetben is előadható valamilyen rövid improvizatív szóló.  

 Ezután álvisszatérés következik, majd a hegedűverseny 102. ütemétől indul egy 

újabb virtuóz terület, amely három ütem átvezetés után ismét egy háromhúros, 

akkordfelbontásos rész (105-116. ütem), amely már az igazi visszatérésre vezet rá:  

 

 Ennek megfelelően a csembalóversenyben a 103. ütemtől következik az újabb 

virtuóz rész, amely három ütemen keresztül megegyezik a hegedűversennyel. A 

csembalóverseny 106. ütemétől az eredeti akkordfelbontást futamokra, skálamenetekre 

cseréli, majd a 110. ütemtől visszahozza a koronás akkord előtti zenei textúrát.  

 Az igazi visszatérés a hegedűversenyben 117. ütemben indul, míg a 

csembalóversenyben a 118. ütemben. A tétel lezárása pontosan megegyezik a tételt 

indító 25 ütemmel. 

 

 

Fontos lenne itt még megemlíteni az a-moll hegedű szólószonátát (BWV 1003) és a d-

moll szonátát (BWV 964) csembalóra, amely utóbbi a teljes szólószonáta átirata. Ide 

tartozik még a C-dúr hegedű szólószonáta (BWV 1005) első tételéből készült 

csembalóátirat, a G-dúr Adagio (BWV 968) is, melyeket terjedelmi okokból kifolyólag 

jelen dolgozat keretei között nincs lehetőségem kifejteni, így azoknak részletes 

elemzésétől is el kell, hogy tekintsek. 

 

a-moll hegedűverseny, 3. tétel, 105-108. ütem 

g-moll csembalóverseny, 3. tétel, 106-108. ütem 
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6. Befejezés 

 

 Visszatérve a kutatásomat elindító kérdéshez, ami az volt, hogy a d-moll tokkáta 

és fúga valóban hegedű mű lehetett-e, kutatásom alatt kiderült, hogy a kérdés valójában 

az, hogy kinek a műve. A legrégebbi ismert kézirat Johann Ringk-é, aki Bach egyik 

tanítványának, Johann Peter Kellner tanítványa volt. A mű szerzőségének vitatottsága 

miatt ezen dolgozat témájához nem kapcsolódik.  

 Végigtanulmányozva Bach saját műveiből készített átiratainak jegyzékét és 

anyagát arra a megállapításra jutottam, hogy elsőként a hegedűváltozatok keletkezhettek 

és ezeket követte a kibővített billentyűsváltozat. Mindegyik műben egyedi 

megoldásokat fedezhettünk fel. Hasonlóképpen izgalmas kutatómunka Bachnak azon 

műveit megismerni és tanulmányozni, melyek más barokk zeneszerzők concertóinak 

átiratai. Ezek közül talán a leghíresebbek a Vivaldi concertókból készült átiratok 

orgonára és csembalóra. A téma léptékét tekintve ez esetben is csak egy nagyobb 

terjedelmű szakdolgozat témájaként tudnám megfigyeléseimet feldolgozni, ugyanis 

számos ilyen concerto átirat létezik. Ilyen művek például: 

 

- a-moll concerto orgonára (BWV 593) és a-moll hegedű kettősverseny (RV 522) 

- C-dúr concerto orgonára (BWV 594) és D-dúr hegedűverseny (RV 208) 

- d-moll concerto orgonára (BWV 596) és d-moll concerto két hegedűre és csellóra (RV 

565). 

De nemcsak Vivaldi concertóit írta át Bach, hanem weimari Johann Ernst herceg 

concertóit is: 

- G-dúr concerto orgonára (BWV 592) 

- G-dúr csembalóverseny (BWV 592, 592a) 

- C-dúr concerto orgonára (BWV 595). 

- Esz-dúr orgonaconcerto (BWV 597) – ennek eredeti változata nem maradt fenn. 

 1713-14-ből maradt fenn a 16 Konzerte nach verschiedenen Meistern (BWV 

972-987) című gyűjtemény, melyben 16 concerto átirat található, köztük Antonio 

Vivaldi, Georg Philipp Telemann, Johann Ernst, Giuseppe Torelli, Benedetto Marcello 

tollából kikerült műveknek átiratait fedezhetjük fel. 
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8. Függelék 

 

 

 

1. ábra g-moll szólószonáta (BWV 1001) a fúga eleje 

 

 

2. ábra d-moll prelúdium és fúga (BWV 539), a fúga eleje 
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3. ábra g-moll fúga lantra (BWV 1000), első 8 ütem 

 

 

4. ábra d-moll preludium és fúga (BWV 539) 11-14. ütemek 

 

 

 

 

 

 

5. ábra g-moll hegedű szólószonáta (BWV 1001) 

6. ábra Lantcsembaló változat (BWV 1000) 12-15. ütemek 
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7. ábra Orgonaváltozat 17-19. ütem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. ábra Orgonaváltozat 20-21. ütemek 

9. ábra Hegedűváltozat 28-33. ütemek 

10. ábra Orgonaváltozat, 30-36. ütemek 
11. ábra Orgonaváltozat, 30-36. ütemek 
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12. ábra Lantcsembaló változat, 37-43. ütemek 

13. ábra Orgonaváltozat, 37-40. ütemek 

14. ábra Orgonaváltozat, 44-45. ütem 

15. ábra Lantcsembaló változat, 44-45. ütem 

16. ábra Lantcsembaló változat 51-54. ütemek 

17. ábra Hegedűváltozat, 47. ütem 
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24. ábra Hegedűváltozat, 91-92. ütem 

19. ábra Hegedűváltozat, 53-54. ütem 

18. ábra Orgonaváltozat, 55-56. ütem 

20. ábra e-moll triószonáta (BWV 528),  

II. tétel, 38-39. ütem 

21. ábra Hegedűváltozat, 82-84. ütemek 

22. ábra Lantcsembaló változat, 84-86. ütemek 

23. ábra Orgonaváltozat, 84-86. ütemek 
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25. ábra E-dúr hegedűpartita (BWV 1006), Preludio eleje 

 

 

 

 

 

 

 

25. ábra Orgonaváltozat, 93. ütem 

26. ábra d-moll hegedű kettősverseny partitúrája,  

1. tétel, 21. ütemtől 
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27. ábra c-moll csembaló kettősverseny, 1. tétel, 1. szólista szólama a 21. ütemtől 

29. ábra c-moll csembaló kettősverseny, 

1. tétel, 32. ütem 

30. ábra d-moll hegedű kettős 

verseny partitúrarészlet, 

1. tétel, 69. ütem 

28. ábra d-moll hegedű kettősverseny, 

1. tétel, 32. ütem 

31. ábra c-moll csembaló 

kettősverseny,  

1. tétel, 69. ütem, szólók 
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35. ábra c-moll csembaló kettősverseny, 3. tétel, 72. ütemtől 

 

 

 

 

33. ábra c-moll csembalóverseny, 2. tétel, 38. ütem, szólók 

32. ábra d-moll hegedű kettősverseny, 2. tétel, 38. ütem, szólók 

34. ábra d-moll hegedű kettősverseny, 3. tétel, 72. ütemtől 
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36. ábra c-moll csembaló kettősverseny, 3. tétel, 80. ütem 

(legfelül a zenekari continuo szólam, alatta a két szólócsembaló szólama) 

 

 

37. ábra J. S. Bach: a-moll hegedűverseny (BWV 1041), 1. tétel eleje, szólószólam (szerzői kézirat) 
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48. ábra J. S. Bach: g-moll csembalóverseny (BWV 1058), 1. tétel eleje (szerzői kézirat) 

 

 

 

 

 

 

 

39. ábra a-moll hegedűverseny, szóló, 23-45. ütem 

40. ábra g-moll csembalóverseny, szóló, 23-45. ütem 
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42. ábra g-moll csembalóverseny, 1. tétel, 73-80. ütem 

43. ábra a-moll hegedűverseny, 1. tétel, 91. ütemtől 

44. ábra g-moll csembalóverseny, 1. tétel, 91. ütemtől 

45. ábra a-moll hegedűverseny, 1. tétel, 105. ütem közepétől 

46 ábra g-moll csembalóverseny, 1. tétel, 105. ütem közepétől 

41. ábra g-moll csembalóverseny, 1. tétel, 61. ütemtől 
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47. ábra a-moll hegedűverseny, 1. tétel, 131. ütem, zenekari continuo szólam 

48. ábra g-moll csembalóverseny, 1. tétel, 131. ütem, zenekari continuo szólam 

49. ábra a-moll hegedűverseny, 2. tétel, 4. ütemtől 

50. ábra g-moll csembalóverseny, 2. tétel, 3. ütemtől 

51. ábra a-moll hegedűverseny, 2. tétel, 14. ütem 

52. ábra g-moll csembalóverseny, 2. tétel, 14. ütem 

53. ábra g-moll csembalóverseny, 3. tétel, 25-28. ütem 
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55. ábra g-moll csembalóverseny, 3. tétel, 33-38. ütem 

54. ábra a-moll hegedűverseny, 3. tétel, 32-38. ütem 

56. ábra g-moll csembalóverseny, 3. tétel, 74-75. ütem 

57. ábra a-moll hegedűverseny, 3. tétel, 80-82. ütem 
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 58. ábra g-moll csembalóverseny, 3. tétel, 80-82. ütem 


	VEszakdolgozat

