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2000- ben Bach csellóra írt hat szólószvitjének nem kevesebb, mint négy kritikai
igénnyel készült, ún. urtext kiadása látott napvilágot. Ha ezeket a kottákat, valamint
a Neue Bach Ausgabe (a továbbiakban NBA) már 1988 és 1991 között megjelent kö-
teteit a kezünkbe vesszük, elsô pillantásra is szembetûnô különbségeket találunk. A
kottaszöveg alaprétege, a hangok és a ritmus legnagyobbrészt azonos, de az elôadás-
módra utaló jelzések: az artikulációs jelek és a díszítések igen nagy eltéréseket mu-
tatnak (a kiadások adatait lásd az 1. ábrán). Hogyan lehetséges ez, ha mindegyik köz-
readó ugyanazzal a kritikai hozzáállással végezte munkáját? És hogyan tudunk a ki-
adások, illetve az egyes konkrét szövegváltozatok közül jól választani?

A fenti kérdések gyakorló csellistaként kezdtek el foglalkoztatni, részletes
megválaszolásukra 2008- ban megvédett DLA disszertációmban tettem kísérletet.1

Dolgozatomban elsôsorban az artikulációt választottam vizsgálatom tárgyául,

1. ábra. A tárgyalt kritikai kiadások adatai

1 Scholz Anna: J. S. Bach: Hat szvit szólócsellóra (BWV 1007–1012). Elôadásmód, artikuláció. A források és a
kritikai kiadások problematikája. Témavezetô: Somfai László. Doktori értekezés, LFZE, 2008.



mivel ennek kapcsán találkozunk a legtöbb kérdéses területtel, és ez érinti a leg-
közvetlenebbül a darabok megszólaltatását. Disszertációmban kitértem a korábbi
kiadások és az eddigi kutatási eredmények összefoglalására, a kritikai kiadások ál-
talános jellemzôinek és a vitatott urtext terminus használatának vizsgálatára, a
Bach korabeli és a bachi vonósartikuláció tárgyalására, majd a választott öt kiadás
közreadóinak döntéseit típusonként, számos példával illusztrálva mutattam be és
értékeltem. Most ennek a jóval terjedelmesebb és szerteágazóbb dolgozatnak kí-
sérlem meg egy rövid kivonatát adni.

A forráshelyzet

A hat csellószvit áthagyományozásának fô problémája, hogy a daraboknak nem
maradt fenn szerzôi kézirata. A mûveket ma négy másolatból ismerjük, melyek
közül kettô Bach életében és közvetlen környezetében, kettô pedig a komponista
halála után, de még a 18. században, német területen készült (a négy másolat jel-
zése a szakirodalomban általában A, B, C és D). A kritikai kiadások közreadóinak
célja tehát a négy fennmaradt másolat alapos tanulmányozása után azok jelentôsé-
gének megállapítása, és a hitelesnek ítélt információk alapján az elveszett autográf
lehetô leghívebb rekonstruálása, illetve a szerzô szándékainak minél teljesebb
megismerése. Nagy valószínûséggel állíthatjuk, hogy a csellószvitek autográfja
eredetileg Bach szólóhegedûre írott darabjaival együtt egy kétrészes vagy kétköte-
tes gyûjteményt alkotott (a hegedûmûvek tisztán, szinte kalligrafikus igénnyel
írott, artikulációs jelekkel gondosan berendezett bachi autográf tisztázata ma is el-
érhetô).2

A két korábbi kézirat esetében a készítô személye nem vitás: az „A” jelzéssel
ellátott másolatot Anna Magdalena Bach (a továbbiakban AMB, 1701-1760) vetet-
te papírra, a „B” jelût pedig Bach személyes ismerôse, az orgonista Johann Peter
Kellner (1705–1772).3 A másolatok keletkezési idejét nem tudjuk egyértelmû ada-
tokkal meghatározni, de a felhasznált kottapapírok vízjelei, a kézírások elemzése
és egyéb, datált másolatok utalásai alapján elég nagy bizonyossággal állíthatjuk,
hogy Kellner másolata a korábbi, valószínûleg 1726- ból való, AMB pedig nem sok-
kal ezután, körülbelül 1727 és 1731 között írta le a szviteket. Kellner másolata
nem teljes: a c- moll szvit Sarabande tétele hiányzik, a Gigue- bôl pedig csak az elsô
kilenc ütem szerepel benne. Fontos megjegyezni, hogy a c- moll szvitet – melyben
Bach a cselló a- húrjának egy nagy szekunddal való lehangolását írja elô – Kellner a
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2 Erre abból lehet következtetni, hogy Bach felesége, Anna Magdalena a hegedû- és csellómûveket is le-
másolta, és a darabokat kétrészes gyûjteménybe foglalta; ezek a kéziratok fennmaradtak. A hegedû-
szólók bachi autográfjának címlapján a „Libro Primo” felirat olvasható, mely talán arra utal, hogy –
AMB másolatához hasonlóan – csatlakozott hozzá egy „Libro Secondo” is, benne csellószvitekkel. Ld.
pl. J. S. Bach: Sechs Suiten für Violoncello Solo BWV 1007–1012. Neue Ausgabe Sämtlicher Werke, Serie
VI., Band 2. [a továbbiakban: NBA VI/2.], hrsg. von Hans Eppstein, Kassel: Bärenreiter, 1988–91, 18.

3 A: Staatsbibliothek Preussischer Kulturbesitz, Berlin. Mus. ms. Bach P 269; B: Staatsbibliothek
Preussischer Kulturbesitz, Berlin. Mus. ms. Bach P 804.



másik három forrástól eltérô módon, a scordaturás írásmód transzponálásával,
hangzó notációban jegyezte le.4

A két kéziratot összehasonlítva azzal a sajátos helyzettel találjuk szemben
magunkat, hogy ugyan minden valószínûség szerint Kellner másolata a korábbi,
mégis jó néhány olyan egyedi megoldást és egyértelmûen szándékosnak tûnô,
plauzibilis, nem „hibás” variánst tartalmaz, mely AMB- nél nem szerepel. Mivel
nem túl valószínû, hogy ezek Kellner saját kiegészítései volnának (egyes varián-
sok jellege erre utal), a helyzetet csak úgy tudjuk megmagyarázni, hogy míg AMB
egy szerzôi autográf tisztázatról készített másolatot, addig Kellner Bach egy mun-
kapéldányából vagy a szerzô környezetében arról készült másik másolatból dol-
gozhatott.

Ha a G- dúr Menuet I. elejét bemutató 1. kottán (lásd a 356. oldalon) az A és B
másolatot összevetjük, rögtön feltûnik Kellner kottaképének zsúfoltsága: a sortá-
volság kicsi, a kottafejek nagyon közel helyezkednek el egymáshoz. A szárak és a
gerendák összképe gyors, sietôs mozdulatokat sejtet. Kellner nyilvánvalóan nem
tervez elôre: nem törekszik arra, hogy a tételek sor, illetve oldal elején induljanak,
ennél fontosabb szempont nála a helytakarékosság. A másolás célját csak feltéte-
lezni tudjuk, de a kézirat egésze arra enged következtetni, hogy Kellner nem tar-
totta fontosnak, hogy rajta vagy a saját körein kívül mások számára is érthetô
legyen a kottakép.5 AMB kottázása ehhez képest jóval tisztább, és egyéb másolata-
inak fényében valószínû, hogy sor- és oldalbeosztása megegyezik annak az auto-
gráf tisztázatnak a beosztásával, amelyrôl másolatát készítette.6 Emellett AMB-
nél az a kettôsség figyelhetô meg, hogy a gondosan, jól tagoltan, olvashatóan leírt
hangokhoz sok esetben hanyagnak tûnô, a hangfejektôl messze lévô, a legkevésbé
sem egyértelmûen elhelyezett ívek társulnak.

A két késôbbi kézirat (C, D) és a darabok legelsô nyomtatott kiadása (E) igen
szoros kapcsolatban áll egymással: a források között jól elkülönülô csoportot al-
kotnak.7 A két kéziratos másolatban a sor- és oldalbeosztás jól láthatóan elôre
megtervezett, és csaknem azonos. Választott példánkon is megállapíthatjuk, hogy
kottaképük sokkal jobban olvasható és levegôsebb, mint akármelyik korai másolaté
– emiatt terjedelmük is jóval nagyobb (az A 36, a B 25, a C és a D pedig 41 oldalt
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4 A számos javított vagy javítatlan hiba, melyet Kellner a transzponálás során követett el, arra utal, hogy
a másolatát olyan kézirat alapján készítette, melyben a scordatúrás lejegyzésmód szerepelt. Például
ilyen javítást láthatunk a Courante 4. ütemének elején, az Allemande 8. ütemének vége pedig javítat-
lan tévedés.

5 Ld. pl. J. S. Bach: Suiten für Violoncello solo BWV 1007–1012. Hrsg. von Ulrich Leisinger, Mainz und Wi-
en: Schott–Universal, 2000 [a továbbiakban: Leisinger], 4.

6 Ld. J. S Bach: Sechs Suiten für Violoncello solo, BWV 1007–1012. Hrsg. von Kirsten Beisswenger,
Wiesbaden: Breitkopf & Härtel, 2000 [a továbbiakban: Beisswenger], 77.

7 C: Staatsbibliothek Preussischer Kulturbesitz, Berlin. Mus. ms. Bach P 289 Adnex 9; D: Österreichi-
sche Nationalbibliothek Wien. Mus. Hs. 5007; E: J. S. Bach: Sonates ou Etudes pour le Violoncelle Solo, Pa-
ris: Janet & Cotelle, 1824. – Az elsô kiadás olyan nagy mennyiségû, egyértelmûen a közreadótól szár-
mazó hozzáadást (tempójelzést, ujjrendet, dinamikai és artikulációs jelet) tartalmaz, hogy egy kritikai
kiadás nem támaszkodhat rá, így a továbbiakban én sem veszem tekintetbe.



foglal el). Általánosságban elmondhatjuk, hogy a kötôívek elhelyezése – különö-
sen a C forrásban – sokkal pontosabb, és nemcsak jóval több kötôívvel (és díszítés-
sel) találkozunk, mint akár A- ban, akár B- ben, hanem staccatojelzések is sokkal
gyakrabban megjelennek (lásd a 2. ábrát). Sôt az is nemegyszer elôfordul, hogy
C és D forrás kötôívekbôl nemcsak többet, hanem gyökeresen másféléket tartal-
maz, mint A és B. Ez utóbbi jelenséget kiválóan illusztrálja a kottapéldánkon sze-
replô G- dúr Menuet I.: míg AMB és Kellner másolata a tétel igen sok ütemében
vélhetôen páros kötéseket ír elô a nyolcadokra, addig ugyanezeken a helyeken a
C és D forrás három összekötött hang után három különálló nyolcadhangot javasol
(például a 2., 3. és 6. ütemben). A közreadók véleménye megegyezik abban, hogy a
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1. kotta. A G- dúr Menuet I. a forrásokban



2. ábra. Staccato- jelek a kéziratokban

két késôbbi forrás – a sok hasonlóság ellenére – nem lehet egymás másolata, mivel
egyedi hibákat is tartalmaznak. Így tehát valószínûleg egy elveszett, közös modell
alapján készültek:
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3. ábra. A források egymáshoz való feltételezett viszonya



C és D másolat jelentôségének megállapításához kulcsfontosságú lenne, ha a
közös modelljükrôl, illetve keletkezésük idejérôl, helyérôl vagy másolójuk szemé-
lyérôl a jelenleginél több adat állna rendelkezésre. AMB és – valamivel kisebb mér-
tékben – Kellner másolatát is hitelesnek kell tartanunk, hiszen a szerzô közvetlen
környezetében készültek, minden valószínûség szerint egy autográf tisztázatról.
Ezek a másolatok mégis rengeteg megválaszolhatatlannak tûnô kérdést vetnek fel
a kötôívek rossz olvashatósága, látszólagos következetlensége miatt. C és D forrás
ezzel szemben sokkal jobban értelmezhetô, és számos helyen kidolgozottabb is,
de csak feltételezni tudjuk, hogy az elôadási jelek, amelyekkel A- hoz és B- hez ké-
pest gazdagodtak, illetve változtak, vajon kitôl származhatnak. Az NBA és a tár-
gyalt kritikai kiadások közreadói – részben különbözô kutatási eredményeik miatt
– különbözôen értékelik a C és D forrásról fellelhetô néhány adatot, és így jelentô-
ségüket is a Bach csellószvitek forrásai között.

A C jelû másolat két ember keze munkája: a C- dúr szvit elsô Bourrée- jában a
12. ütem végétôl jól láthatóan másik kézírással folytatódik. Az elsô részt a Bach-
kutatásban Anonymus 402- ként ismert másolónak tulajdonítják, aki egyéb 18. szá-
zadi, berlini kéziratok másolójaként gyakran felbukkan. A második rész másolója
az NBA- kötetet részletes jegyzetekkel ellátó Hans Eppstein szerint azonosítatlan,
egyéb munkáit Eppstein nem ismeri. A kézirat keletkezési idejét illetôen Anony-
mus 402 más, már datált munkái alapján Eppstein arra következtet, hogy a máso-
lat Berlinben készült a 18. század második felének elején.8

A Wiener Urtext sorozatban megjelent kötet közreadója, Ulrich Leisinger új
felvetéssel gazdagította a C forrásról Eppstein által kialakított képet: szerinte el-
képzelhetô, hogy miután Anonymus 402 munkája Berlinben félbemaradt, a kézira-
tot csak egy jóval késôbbi idôpontban, Hamburgban fejezték be ugyanazon modell
felhasználásával. Felvetését a kézirat második részének egyes jellegzetesen ham-
burgi vonásaival támasztja alá.9 A másolat modellje pedig elképzelése szerint nem
lehetett más, mint a szviteknek az a kézirata, mely az 1788- ban éppen Hamburg-
ban elhunyt C. P. E. Bach (1714–1788) hagyatéki katalógusában is szerepelt. A ka-
talógus ugyan nem említi, hogy J. S. Bach saját kéziratára vonatkozik a bejegyzés,
Leisinger szerint mégis elképzelhetô, hogy így volt, mivel olyan mûveknél is hi-
ányzik az „in origineller Handschrift” megjelölés, ahol egyértelmûen autográfról
van szó (például az Orgelbüchlein esetében).10

A D jelû másolatról Eppstein szerint az egyetlen biztos adat, hogy szerepel a
bécsi Johann Traeg (1747 körül–1805) zenemû- kereskedô 1799- es katalógusá-
ban. Eppstein Yoshitake Kobayashi kutatásaira, illetve az általános írásképre hi-
vatkozva állítja, hogy a 18. század végén készült kézirat talán Észak- vagy Közép-
Németországból került Traeg bécsi boltjába.11 Errôl a legnehezebben datálható
másolatról Leisinger kutatásai új részleteket hoztak felszínre. A kézirat készítôjét
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8 NBA VI/2., 15–16.
9 Leisinger, 5.

10 Uott, 7.
11 NBA VI/2., 16.



Leisingernek sikerült azonosítania azzal a másolóval, aki 1795- ben C. P. E. Bach
örököseinek megbízásából a Bach fiú egy csembalóversenyének (G- dúr, Wq 9,
1740–1742) a szólamanyagát részben lemásolta. Ezzel Leisinger egyrészt igazol-
ta Eppstein feltevését, másrészt ki is egészítette azzal, hogy a másolat az 1790- es
évekbôl és talán éppen Hamburgból, C. P. E. Bach mûködésének helyszínérôl
származik.12 Leisinger ezenkívül megállapította, hogy a címlapon szereplô szám-
jegyek (36/23) arra utalnak, hogy ez a kézirat nem eladásra szánt másolat volt,
hanem Traeg zenemû- kereskedésének házi példánya, amelyrôl a nála megrendelt
másolatok készültek. Mivel Traeg legkésôbb 1804- tôl eladásra kínálta a másolato-
kat, Leisinger azt sem tartja kizártnak, hogy a kézirat az elôzô évben elhunyt Gott-
fried van Swieten (1733–1803) hagyatékából származik, aki C. P. E. Bach halála
után annak özvegyétôl rendelhette meg a másolatot, sok egyéb Bach- mûvel együtt.

A közreadók alapelvei

Eppstein az elveszett autográf tisztázat viszonylagos hûségû, de mégis legmegbíz-
hatóbb másolatának AMB kéziratát tartja. Ezért alapelvként leszögezi, hogy „egy
új kritikai kiadás elsôdleges célja, hogy az A forrás alapjául szolgálhatott elveszett
autográf tisztázatot rekonstruálja, melynek során A tekintendô fô forrásnak.
Azonban a kiadás nem kell, hogy lemondjon a C, D, E forráscsoport gazdagabb dí-
szítésbeli és artikulációs információiról sem.”13 Eppstein úgy ítéli meg, hogy ha
AMB verzióját és a többi forrás kiegészítéseit – esetleg ossiaként megadva a külön-
bözô verziókat – egyetlen kottaszövegben közölné, áttekinthetetlenné válna a kot-
takép. Ezért két verziót közöl (Text I. és Text II.), melyek alapszövege elsôsorban
A alapján, de egyes esetekben a többi forrás segítségül hívásával jön létre, és majd-
nem azonos. Az artikulációs jelek és egyéb hozzáadott díszítôhangok, appoggiatú-
rák viszont Text I.- ben A alapján készültek, a Text II. pedig a C, D, (E) forráscso-
port sajátosságait tartalmazza. Kellner másolatának (B) a többi forrástól különbö-
zô megoldásai a jegyzetekben jelennek meg, az eltérô artikulációs jelek azonban
ott, ahol „A- t értelmesen kiegészítik,”14 az elsô kottaszövegben is.

Az artikulációval kapcsolatban Eppstein elôször részletesen jellemzi a máso-
lók kézírásának sajátosságait, kitér a hegedûszólók autográfjáról készített AMB-
másolat jelentôségére, majd megállapítja, hogy a források ellentmondásai és pon-
tatlanságai miatt „nem lehetséges a forrásokban szereplô kötôíveket a kiadásba
minden további nélkül átvenni”.15 Vagyis a kéziratok artikulációs íveinek megérté-
séhez nem elegendô pusztán a fakszimilék elszigetelt és közvetlen tanulmányozá-
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12 Leisinger, 4.
13 „Eine kritische Neuausgabe muss zunächst versuchen, den Abschrift A zugrundeliegenden Text der

verlorenen Reinschrift zu rekonstruieren, wobei A die Hauptquelle ist. Sie wird aber nicht auf die
reicheren ornamentalen und artikulatorischen Informationen der Quellengruppe C, D, E zu
verzichten dürfen.” NBA VI/2., 26.

14 „[wo sie] Quelle A sinnvoll ergänzen” – NBA VI/2, 26.
15 „[…] die Bogensetzung der Quellen nicht ohne weiteres in die Ausgabe übernommen werden kann.”

– NBA VI/2, 30.



sa, szükség van a kor konvencióit, illetve Bach kottázási szokásait, stílusát érintô
háttér- információkra is. Ezek alapján Eppstein az artikulációs ívek értelmezéséhez
a következô alapelveket állapítja meg: 1. Általános szabály, hogy a szomszédos
hangokat kötjük, az egymástól nagyobb hangköztávolságra lévôket elválasztjuk.
2. Az ütemsúlyok lefelé vonással játszandók (Abstrichregel), mivel Bach általában,
fôleg a gyors tételekben ilyen vonásokat alkalmazott. 3. A zeneileg analóg terüle-
tek azonos vonással játszandók. (Noha nem zárható ki, hogy Bach egyes esetek-
ben szándékosan eltérô artikulációt írt elô, Eppstein szerint Bach kézirataiból
mégsem olvasható ki ilyesfajta egyértelmû és általánosan jellemzô szándék).

Leisinger – nem utolsósorban az általa felfedezett új adatokra hivatkozva – ar-
ra a következtetésre jut, hogy a két késôi forrás (C, D) is elég nagy valószínûség-
gel autográf modell alapján készült. Ez a Leisinger szerint valószínû feltételezés
annyira megnöveli számára a két Bach halála után készült kézirat forrásértékét,
hogy szerinte egyenrangúnak kell tekinteni ôket a két korábbi másolattal (A, B).
Nem tartja valószínûnek, hogy a jövôben, például eddig ismeretlen kéziratok felfe-
dezése által esetleg bebizonyosodna, hogy a két kései kézirat nem tükrözi J. S.
Bach intencióit. Ám ha ez mégis bekövetkezne, C és D forrás változtatásai szerin-
te „nagy mesterségbeli tudásról”16 tanúskodnak, és hozzáértôktôl származnak,
így a 18. századi elôadói gyakorlatról mindenképp igen fontos és értékes informá-
ciókat közvetítenek. Leisinger a másolatok rosszul olvasható írásképe miatt nem-
csak nehéznek, hanem egyenesen lehetetlennek nevezi AMB és Kellner artikulá-
ciós íveinek rekonstruálását.17 Nem látja azonban komoly akadályát annak, hogy a
sokkal jobban olvasható C és D forrás alapjául szolgált (szerinte feltételezhetôen
autográf) modell artikulációjára nagy valószínûséggel következtetni tudjunk. Köz-
readásában ezért elsôsorban a két késôbbi forrásra támaszkodik, míg A és B emlí-
tésre méltó eltéréseit a kotta melletti megjegyzésként, illetve a fontosabb esetek-
ben (mint például a G- dúr Menuet I.- ben) ossiaként közli, a kevésbé jelentôseket
pedig a kritikai jegyzetekben említi.

A Henle- kottát elkészítô Egon Voss és a Breitkopf- kiadás közreadója, Kirsten
Beisswenger nem vitatja, hogy a két késôbbi forrás a 18. századi elôadásmód
szempontjából érdekes dokumentum, ám – eltérô indokok miatt – egy urtext kiadás
készítése esetén nem ítélik ôket relevánsnak. Leisinger következtetéseit Beisswen-
ger a saját kutatásaira hivatkozva kevéssé tartja valószínûnek (szerinte nem meg-
alapozott feltételezés, hogy a C és D másolat modellje bachi autográf lett volna),18

Voss pedig a két késôbbi kéziratnak az elôadásra vonatkozó jeleit (staccato pont és
vonás, kötôív, dinamika) és egyes hangi variánsait elemezve amellett hoz fel – sze-
rintem számos ponton megkérdôjelezhetô – érveket, hogy ezek nincsenek össz-
hangban Bach általános kottázási szokásaival, illetve zenei stílusával.19
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16 „grosser Sachkenntnis” – Leisinger, 7.
17 Uott, 5.
18 Beisswenger, 78.
19 J. S. Bach: Sechs Suiten. Violoncello Solo. BWV 1007–1012. Hrsg. von Egon Voss, Fingersatz und Strich-

bezeichnung von Reiner Ginzel, München: Henle, 2000 [a továbbiakban: Voss], viii- xi.



Voss és Beisswenger végül ugyanarra a következtetésre jut: közreadásuk elké-
szítéséhez egyedül AMB kéziratát veszik alapul. Ami a hangmagasságokat és - hosz-
szakat illeti, megegyeznek abban, hogy AMB kézirata mellett – például a nyilván-
való hibák javításához – szükséges és jogos a többi forrás figyelembevétele.20 Az
artikulációval kapcsolatban Voss kijelenti, hogy kizárólag AMB másolatának fel-
használásával szeretné a jelzéseket megfejteni, ugyanakkor – kissé következetle-
nül – azt is hozzáteszi, hogy egyes artikulációs ívek „jelentésének” tisztázásához
olykor szükséges a többi forrás íveinek tanulmányozása is, melyek nem feltétlenül
nélkülöznek minden hitelességet.21 A kétes esetekre vonatkozóan – Eppsteinhez
hasonlóan – az Abstrichregelre, a lefelé vonás szabályára hivatkozik, és ugyancsak
szükségesnek tartja az analóg zenei területek, ismételt motívumok artikulációjá-
nak bizonyos fokú egységesítését.

A Henle- kiadványban Voss ezen elvek alapján elkészített kritikai kiadásához
egy további füzetben a csellószvitek egy másik verziója is csatlakozik: ebben a
Voss- féle szöveget a csellista Reiner Ginzel további artikulációs jelekkel, valamint
ujjrendekkel egészíti ki (megkülönböztetésül zárójelben közölve ôket). Tehát a
második füzet kottaszövegében egyszerre látható a kritikai módszerekkel elkészí-
tett verzió és egy gyakorló csellista elôadási utasításaival ellátott, instruktív válto-
zat.22 Ginzel megoldásai néhol ötletesek és logikusak, de sokszor inkább csak gya-
korlatiasak, vagyis a praktikus szempontok elôtérbe kerülnek a zeneiekkel szem-
ben. Kidolgozásmódján ezenfelül a modern- romantikus vonókezelés érhetô tetten
(Ginzel az orosz iskolához kötôdik: tanulmányait Natalija Sahovszkaja növendéke-
ként végezte). A csellószvitek általa kidolgozott verziója ezért elsôsorban olyan
csellisták számára lehet érdekes, akik ebben a felfogásban kívánják elôadni a szvi-
teket. Mivel célom kritikai igényû kiadások közreadói döntéseinek vizsgálata,
Ginzel verziójával – mivel az ô döntései természetüknél fogva kívül esnek ezen a
kategórián – a továbbiakban nem foglalkozom.

Beisswenger a szvitek artikulációját illetôen szintén csak AMB másolatára tá-
maszkodik, de ô a megfejthetetlen vagy kétes esetekben nem a többi forrást hívja
segítségül, hanem AMB- nek a hegedûszólókról készített másolatát. Ezt a másola-
tot a fennmaradt Bach- autográffal összevetve kísérletet tesz arra, hogy AMB írás-
módjának, másolási szokásainak általánosan érvényes szabályszerûségeit feltérké-
pezze. Mivel AMB írásának sajátosságai, tipikus tévedései feltehetôleg a csellószvi-
tek másolásakor is ugyanazok voltak, ennek a vizsgálatnak az eredményei komoly
fogódzót nyújtanak a nehezen értelmezhetô kötôívek megfejtéséhez. Beisswenger
a megállapított általános tendenciákat nyolc pontban összegzi, és közreadói dön-
téseit a jegyzetekben ezekre hivatkozva indokolja:
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20 Beisswenger, 78.; Voss, xi.
21 „Zu Deutung der Artikulationsbögen in A wurden die anderen Quellen mitherangezogen, deren

Lesart selbstverständlich nicht prinzipiell als unauthentisch anzusehen sind.” Voss, xii.
22 A Henle kiadó koncepciójában nem teljesen világos, hogy miért van szükség két külön füzetre, hiszen

a második füzet szövegébôl a kritikai és az instruktív verzió tökéletesen szétválasztható. Talán a ki-
adó szándéka szerint az elsô, kizárólag kritikai füzetet ki- ki a saját megoldása számára tarthatja fenn?



AMB nyolc leggyakoribb, legtipikusabb másolási hibája Beisswenger szerint23

1. azonos motivika esetén egyáltalán nem vagy nem egyértelmûen azonos kötôívek 
2. a hosszú kötôívek megrövidítése 
3. a kötôívek jobbra csúsztatása 
4. három hang összekötése esetén túl rövid, illetve pontatlanul elhelyezett ívek 
5. sorváltáskor a sorokon átívelô artikuláció szétbontása 
6. a hangok fölé túl magasra helyezett ívek 
7. Bach ütemrészen vagy ütemvonalon átnyúló, „szinkópás" kötéseinek félreértése,

„kiegyenesítése" 
8. nyitott ívek, amelyeknek az eleje és vége nem határozható meg pontosan

A Bärenreiter Urtext kritikai igényû, de egyszersmind gyakorló zenészeknek
szóló kiadványában,24 melyet Bettina Schwemer és Douglas Woodfull- Harris ké-
szített, a négy kéziratos forrás mellett a legelsô nyomtatott kiadás fakszimiléjét is
közreadták. Terjedelmes szöveges kísérôfüzetük az NBA alapján, de közérthetôbb
stílusban, a lehetô legrészletesebb információkat közli a forráshelyzetrôl, és ala-
pos tájékoztatást nyújt a Bach korabeli elôadói gyakorlatról is. Közreadói alapel-
vük teljesen egyedi a csellószvitek kritikai kiadásai között, ugyanis „úgy döntöt-
tek, hogy a hagyományos értelemben nem vállalkoznak a fennmaradt források ol-
vasatainak értékelésére, hanem azok semleges megjelenítésére törekednek.”25 Az
általuk közreadott kottaszöveg alapját ugyan AMB másolata adja, de az összes töb-
bi forrás – nem nyilvánvalóan hibás – eltérése a megfelelô helyen, kisebb méret-
ben (mintegy ossiaként), de a kottakép szerves részeként megjelenik. Így tulajdon-
képpen az összes forrás alapszövegének és díszítéseinek variánsai egy pillantással
átláthatóvá válnak. Még különlegesebb megoldás, hogy artikulációs ívek egyálta-
lán nem szerepelnek a kiadott kottában – a közreadók a felhasználóra/elôadóra
bízzák, hogy a fakszimilék és az általuk közölt háttér- információk alapján, saját íz-
lésére és tudására támaszkodva, önállóan dolgozza ki megoldását.

A G- dúr Menuet I.- hez visszatérve – melynek kéziratos forrásaival már meg-
ismerkedtünk – a kiadásokban azt láthatjuk, hogy Eppstein I. kottaszövege, vala-
mint a szintén AMB alapján dolgozó Beisswenger és Voss megoldása annyiban
egybevág, hogy a hat nyolcadot tartalmazó ütemekben mindegyiküknél a han-
gok páronkénti kötése dominál (lásd a 2. kottát). Leisingernél ez az egyik olyan
(nem túl gyakori) eset, amikor nemcsak a C és D forrás, hanem az A és B artiku-
lációja is megjelenik a kotta fôszövegében. A kottasor feletti kötôívek Eppstein
II. szövegéhez hasonlóan a két késôbbi forrás 3+3 nyolcados ívét jelenítik meg,
míg a kottafejek alatt a páros kötéseket láthatjuk. Azonban az említett két, jól el-
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23 Beisswenger, 80–81.
24 6 suites a violoncello solo senza basso BWV 1007–1012. Scholarly Critical Performing Edition / Quellenkriti-

sche Ausgabe für die Praxis. Hrsg. von Bettina Schwemer; Douglas Woodfull- Harris, Kassel etc.: Bären-
reiter, 2000.

25 „[…] haben sich die Herausgeber dazu entschlossen, von eriner Wertung der einzelnen Lesarten
abzusehen und diese möglichst neutral darzustellen.” – Uott, iv. (a közreadott kottafüzet elôszava).



különülô artikulációs változaton kívül (mely az egész tételen végigvonul) azt is
megállapíthatjuk, hogy az öt kottaszöveg között nincs kettô, amelyikben az elsô
nyolc ütem kötôívei minden részletükben megegyeznének, még azok között
sem, melyek azonos forrás vagy források alapján készültek (lásd például a nyol-
cadból és két tizenhatodból álló ütemvégi motívumok vagy a 7. ütem artikulá-
ciós variánsait).
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2. kotta. A G- dúr Menuet I. a modern kiadásokban



Elsô feltett kérdésünkre, hogy miért különböznek egymástól ilyen nagymér-
tékben a kritikai kiadások, a források áttekintésével és a közreadók alapelveinek
megállapításával választ kaptunk. Az eltérések oka egyrészt az, hogy a homályos
részletekben bôvelkedô forráshelyzetet a közreadók különféle módon értékelik, és
ebbôl kiindulva különbözô alapelveket fogalmaznak meg, másrészt hogy a kézirat-
okban lévô artikulációs jelekbôl kiindulva sok esetben még azonos alapelvek ese-
tén sem lehetséges egyetlen hiteles olvasat megállapítása.

Írásom második részében kiválasztott példák elemzésén keresztül a közre-
adók döntéseit fogom bemutatni a források tükrében.
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A B S T R A C T
ANNA SCHOLZ
ARTICULATION IN BACH’S SIX SUITES FOR SOLO CELLO

Problems of the Sources and the Critical Editions

In 2000 four critical, urtext editions of the Bach Cello Suites were published:
Egon Voss/Henle, Kirsten Beisswenger/Breitkopf, Ulrich Leisinger/Wiener Urtext,
and Bettina Schwemer- Douglas Woodfull- Harris/Bärenreiter. Comparing them
to each other and to the volumes of the Neue Bach Ausgabe (Hans Eppstein,
1988/91) it is very easy to discover the numerous and significant differences in
the articulation marks. What causes the differences? And how is it possible to
make a well- informed decision between the editions?

No autograph manuscript of the compositions survives, and the editors differ
in their judgement of the importance of the four extant copies (by Anna Magdale-
na Bach, Johann Peter Kellner and by two anonymous copyists from the second
half of the 18th century). This results in differing editorial principles: Voss and
Beisswenger base their edition on AMB’s copy, Leisinger on the two later manu-
scripts, while Eppstein prepares two texts: one based on the two earlier, the other
on the later copies. But even the editions prepared based on mainly similar prin-
ciples are not nearly identical: this is explained by the often very ambiguous
articulation marks of the sources.

The editors for Bärenreiter give a radically different answer to the questions
raised by the extant sources of the pieces: they decided to omit articulation marks
entirely from their edition; users and performers are thus called upon to create
their own version by studying the attached facsimiles.

By examining a number of examples from the editions and the sources in
detail, the article shows several types of problems encountered in the manuscripts
and evaluates the answers given by the editors.

The article is a summary of Anna Scholz’s DLA dissertation (Budapest, 2008).

Anna Scholz studied cello at the Oberlin Conservatory (USA), and in the class of Tamás Koó at the
Franz Liszt Academy (Budapest). In the latter institution, she studied musicology as well, and re-
ceived a DLA degree in cello in 2008. Since 2003 she has been a member of the Hungarian State Opera
Orchestra. She pursues a strong interest in historical performance: she started playing baroque cello
with Catharina Meints at the Oberlin Conservatory and in 2006 she continued these studies with
Herwig Tachezi in Vienna. Since 2003 she has been an active member of the Orfeo Orchestra, an
ensemble that plays period instruments. She is the author of numerous CD- booklets for Hungaroton
Label’s „First Recording” series.
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