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A közreadók döntései

A G- dúr Menuet I- hez hasonlóan a c- moll Sarabande (lásd az 1. kottát a 488–489. ol-

dalon) is olyan tétel, melyben AMB és a két késôbbi forrás ívei markánsan különböz-

nek egymástól: C- ben és D- ben a páros kötések dominálnak, A- ban pedig az üte-

mek elején hosszabb, feltehetôleg négyhangos kötéseket látunk (B forrásban nem

szerepel ez a tétel). A c- moll szvit azonban különleges helyzetben van a csellószvi-

tek között, mivel ezt a mûvet Bach átírta lantra (g- moll szvit, BWV 995), és ennek

a változatnak fennmaradt a szerzôi kézirata (F).1 Eppstein szerint – mivel átiratról

van szó – ez az autográf csak „indirekt forrásértékkel” bír, mégis vitathatatlan,

hogy a csellószvit másolatainak értelmezésekor a lantverzióban Bach által kiírt dí-

szítések, további szólamok, ritmusvariánsok komoly segítséget nyújthatnak.2

Az artikulációs ívek mennyisége – a két hangszer artikulációs lehetôségeinek

különbsége miatt – a lantszvitben a csellóváltozathoz képest igen csekély, de né-

hány esetben ezek az jelzések mégis fontos információval járulnak hozzá a cselló-

szvit másolatainak megfejtéséhez. Ebben a Sarabande- ban például azt látjuk, hogy

a lantszvit kézirata leginkább AMB másolatához hasonlít, C és D páros kötéseinek

nincs benne nyoma. Ezenkívül a lantverzióban a két szólamra bontott lejegyzés-

mód sokat elárul az igen stilizált tánctétel zenei tagolásáról. Érdekes, hogy a cselló-

szvit forrásainak artikulációs ívei több helyen olyan hangokat is összekötnek, ame-

* A tanulmány 1. részét ld. Magyar Zene XLIX/3 (2011. aug.), 353.

1 F: Bibliothèque Royale Albert 1er, Brüsszel. Fonds Fétis 2910 (Ms. II 4085 Mus.). A lantverzió kottapa-

pírjának vízjelei megegyeznek AMB csellószvitekrôl készített másolatának vízjeleivel. Ebbôl arra lehet

következtetni, hogy a két kézirat körülbelül ugyanabban az idôben, 1727 és 1731 között készült. A lant-

szvit autográfjában számos javítás arról tanúskodik, hogy Bach a csellószvitet ültette át lantra, vagyis,

hogy a lantszvit a késôbbi kompozíció. A javítások egy része például abból adódik, hogy a zeneszerzô a

c- moll csellószvit scordatúrás írásmódját g- mollba transzponálva, a cselló lehangolt a húrján megszólaló

hangokat is véletlenül egy kvinttel feljebb írta, majd a hibás hangot egy szekunddal mélyebbre kellett ja-

vítania, általában a kottafej megnagyobbításával. Annak is többször szemtanúi lehetünk, hogy Bach va-

lószínûleg a csellóverzió hangjait jegyezte le elôször a lantkottába, majd ezt megváltoztatva vagy töröl-

ve jutott el a lantváltozatban szereplô megoldáshoz (például a Gigue elsô ütemeiben).

2 NBA VI/2., 17.



lyek a lantverzióban külön szólamban szerepelnek. Ezt láthatjuk például a 11. és a

17. ütem végén, ahol azonban a csellóverzió hatalmas hangközugrást átfogó íve tel-

jes legatót aligha eredményezhet, a kötés illúzióját csak a jól megzengetett basszus-

hang által érhetjük el (ráadásul a lantváltozatban az alsó szólam hangjai nem nyol-

cadok, hanem mindig negyedek). Figyelemre méltó továbbá a lantverzió egyes üte-

meiben az elsô nyolcad utáni szólamváltás (5., 6., 13., 14., 16. ütem), mely azért is

szembetûnô, mivel a basszushangok egy oktávval mélyebben helyezkednek el. Ez a

fajta tagolás a csellóverzió kézirataiban egyedül talán AMB- nél figyelhetô meg (de

nála is csak a 13–14. ütemben). A kiadásokban a közreadók a csellószvit megfelelô

forrásait követik, és nem térnek ki a lantszvit sajátosságaira. A lantverzió bachi

autográfjának jelentôsége miatt azonban szerintem legalább a vitathatatlanul szer-

zôi artikulációs megoldások említést érdemelnének a kritikai megjegyzések között.

A forrásokban a másolók változtatásai, javításai sokszor fontos kiegészítést jelente-

nek a kottaszöveg értelmezéséhez. A C- dúr Bourrée I. 21–22. ütemében (2. kotta a

491. oldalon) azt láthatjuk, hogy C forrás második másolója (mint fentebb említet-
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tem, a 12. ütem végéig más kezétôl származik a kézirat) a valószínûleg elsônek be-

írt, két nyolcadot összefogó kötéseket hármas kötéssé hosszabbítja meg. D forrás

ugyanezen helyén, a három kötôív közül a másodikon szintén a hosszabbítás nyo-

mait fedezhetjük fel. AMB kézirata ebben a két ütemben igen nehezen értelmezhe-

tô, és a két ütem között ráadásul sorváltás is található, mely nála – mint Beisswen-

ger fent közölt hibajegyzékébôl is kitûnik – az ütemeken átnyúló kötôívek esetén

az ívek kettéosztását vagy kihagyását okozhatja. Kellner változata ezen a helyen a

többi másolatétól eltérô, jól olvasható, egységes és a gyakorlatban is jól alkalmazha-

tó megoldást tartalmaz (minden négyes nyolcadcsoport elsô három hangját köti).

Természetesen sosem tudhatjuk biztosan, hogy a javításokra, változtatásokra

miért került sor, azonban valószínûleg nem tévedünk, ha abból indulunk ki, hogy

Bach korában ritkán fordulnak elô ütemrészeken vagy ütemvonalakon átnyúló

ívek, és a másolók egy ilyen szokatlannak számító megoldást talán nehezebben

tudtak értelmezni. Az is elôfordulhatott persze, hogy mindkét késôbbi másoló

olyan mintapéldányból dolgozott, melyben szintén javítás szerepelt, és ezt másol-

ta le szolgai hûséggel.

A közreadók ezt a helyet a források sokfélesége ellenére meglepôen egységesen

dolgozzák fel. Eppstein és Beisswenger szerintem helyesen véli úgy, hogy „A” forrás

mintapéldányában valószínûleg a C- ben és D- ben fennmaradt háromhangos kötés

szerepelhetett, csak AMB ezt a korban különleges, ütemrészeken átnyúló formulát

pontatlanul adja vissza. Így a csak AMB- n alapuló Beisswenger- kiadásba, valamint

Eppstein I. szövegébe, mely A- t és B- t veszi figyelembe, olyan megoldás kerül, mely

történetesen éppen a két késôbbi forrásban látható. Érdekes, hogy Kellner teljesen

plauzibilis (és a korban szokványosabb) verziója Eppsteinnél teljesen hiányzik, vi-

szont különös módon éppen Vossnál jelenik meg. Valószínûnek tartom azonban,

hogy ha Voss indoklást fûzött volna az ütemekhez, inkább AMB második, olvasha-

tóbbik ívének analógián alapuló kiterjesztésére hivatkozott volna, mint B másolatra,

hiszen kiadása elsôsorban A- ra támaszkodik. A kiadásokban szereplô mindkét meg-

oldás zenei és gyakorlati szempontból is megfelelô, hiszen a szekundlépések, illetve

az akkordfelbontás szerepel egy ív alatt, és a súlyok lefelé vonásra esnek.

Az artikuláció mint a hangok tagolása, vagyis összetartozása és különállása nem-

csak a kötôívek és staccato- jelek révén jelenhet meg a kottában, hanem az is sokat

elárulhat, hogy mely hangok szerepelnek közös gerendán. A D- dúr Allemande (3.

kotta a 492–493. oldalon) kézirataiban például a hangok gerendázása egybeesik a

tétel 4/4- es alaplüktetésével, mindössze két kivételtôl eltekintve: a 15. és a 19.

ütem elsô negyedén a másolók többsége kettébontja a gerendát.3

A kéziratokkal szemben a közreadók – Ulrich Leisingeren kívül – ettôl némileg

eltérô notációs megoldáshoz folyamodnak: az egy negyedre esô hangokat ugyan kö-

zös gerendán helyezik el, de a belsô gerendarészeket nyolcadonként megszakítják. El-
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3 A, C és D mindkét említett helyen kettébontja, B csak a 15. ütemben. A szvitek forrásaiban ez az

Allemande a tempójelzéssel ellátott ritka tételek egyike: C és D forrásban molto Adagio feliratot, B- ben

Adagio megjelölést kap.



2. kotta. C- dúr Bourrée I., 21–22. ütem
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ismerem, hogy ez, különösen elsô olvasásra, áttekinthetôbb kottaképet eredményez,

de összhatása mégis eltér a forrásokétól. Beisswenger, Voss, Eppstein és a Bärenreiter

Urtext kiadás kottaképe egyrészt az összefogott negyedek helyett a szerintem kevés-

sé megfelelô nyolcados lüktetést közvetíti. Másrészt szerintem nem idegen a tétel

franciás stílusától, hogy egyes díszítô futamokat, különösen azokat, amelyek például

pontozott tizenhatod után következnek, kissé szabadon, a következô fôhangra ráve-

zetve adjunk elô. A nyolcadonként tagolt kottakép viszont ezt a zenei jellegzetességet

sokkal kevésbé jeleníti meg, mint a kéziratok, és mint Leisinger megoldása.4

A hat szvit négy kéziratában mindössze két esetben fordul elô, hogy egy metrikai

egységnél (vagyis négynél vagy hatnál) több tizenhatod kerül egy gerendára: a c- moll

XLIX. évfolyam, 4. szám, 2011. november M a g y a r  Z e n e492

3. kotta. D- dúr Allemande

4 Figyelemreméltó, hogy a második ütem harmadik negyedéhez hasonló helyek (10. ü. elsô negyed, 11.

ü. 4. negyed, 13. ü. 2. negyed, 15. ü. 1. negyed) AMB- nél (de majdnem mindegyik forrásban is) volta-

képp helytelenül szerepelnek. Ezt a mai szemmel pontatlan kottaképet Leisinger, Voss és Beisswenger 

is a forrásokhoz hasonlóan adja vissza, de csak Beisswenger, Eppstein és a Bärenreiter- kiadás említi a

kérdést kritikai megjegyzései között. A Bärenreiter értelmezése szerint ezeknél a negyedeknél a pon-

tozás utáni három apró hang (hatvannegyed vagy százhuszonnyolcad) triolát jelent, és ezt minden

esetben 3- as számmal jelzi is a kottaszövegben.
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3. kotta (folytatás)



Prelúdium 23–24. ütemében (4a kotta) és az Esz- dúr Prelúdium 51. ütemében (4b

kotta) a források túlnyomó többségében nyolc tizenhatod szerepel egy gerendán.5

A lejegyzésmód véleményem szerint nemcsak a nyolc- nyolc hang szoros zenei ösz-

szetartozását jelzi, hanem további jelentést is hordoz. Mindkét tételben egy domi-

nánst megelôzô, kadenciajellegû szakaszról van szó, és a kotta összképe feltehetô-

leg ennek elôadásmódját sugallja: kevesebb hangsúlyt és ennek eredményeként bi-

zonyos fokú ritmikai szabadságot is.

Tekintve, hogy a források igen sok esetben különböznek egymástól, sajnálatos-

nak találom, hogy ez a másolatokban csaknem egységesen rögzített megoldás a

csellóverzió egyik kritikai kiadásában sem jelenik meg. Mindkét említett területen

mindegyik közreadó négyesével veszi a tizenhatodokat közös gerendára, így a kot-

taképbôl szerintem elvész a kéziratok által sugallt lendület. A kritikai megjegyzé-

sek között egyedül Leisinger említi a prelúdiumok különleges lejegyzésmódját.6

A két területet ezen túl még egy tény, mégpedig a lantszvit megfelelô szakaszá-

nak notációja is összekapcsolja (4c kotta). A lantverzió autográfjában ugyanis vára-
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5 Egyedül B forrásból, az Esz- dúr Prelúdium esetén hiányoznak a hosszabb gerendák.

6 Leisinger, 21., 22.

4a kotta. c- moll Prelúdium, 23–24. ütem



4b kotta. Esz- dúr Prelúdium, 51. ütem

4c kotta. g- moll lantszvit, Prelúdium, 23–24. ütem



kozásunkkal ellentétben nem a c- moll csellószvit nyolchangos kötôíveit láthatjuk,

hanem az Esz- dúr Prelúdium igen hosszú, az egész zenei gondolatot egybefogó

ívét. A két prelúdium ütemeit vizsgálva talán nem túlzás azt feltételezni, hogy egy-

azon szerzôi szándék kétféle lejegyzésérôl lehet szó: vagyis Bach az igen hosszú

ívek leírásakor sem gondolt tagolatlan, artikulálatlan elôadásmódra, csak az elô-

adóra bízta a hangok megfelelô beosztásának megalkotását. A túl sok hangsúly el-

kerülésére, a túlzottan elaprózott tagolás helytelenségére pedig a tizenhatodok

nyolcas gerendázásával is felhívta a figyelmet a csellóverzióban (a lantszvitbôl hi-

ányzik ez a speciális megoldás). Ezek a hosszú ívek tehát inkább a zenei összetar-

tozást jelölik, semmint a gyakorlatba közvetlenül és kötelezôen átvihetô artikulá-

ciót; azonban az sem zárható ki, hogy az ívek szó szerinti eljátszása is lehet akár

stílusos megoldás. Azt is elképzelhetônek tartom, hogy az Esz- dúr Prelúdiumban

B forrás ívének elsô megszakítása talán a lehetséges vonóváltások közül az egyiket

jeleníti meg (a második megszakítást valószínûleg csak a sorváltás okozza).

A közreadók az Esz- dúr Prelúdium esetében a megszakítás nélküli, hosszú

ívet közlik, a c- moll Prelúdiumnál pedig a nyolchangos íveket.7 A két lejegyzés-

mód valószínû rokonsága miatt ez azt jelenti, hogy az Esz- dúr Prelúdium 49–51.

ütemében a közreadók tulajdonképp nem kész vonást közölnek kiadásukban, ha-

nem olyan artikulációs jeleket, melyek kidolgozása az elôadóra vár.

A kritikai kiadásokat a gyakorló csellista szemével nézve nem nehéz észrevenni, hogy

a közreadók artikulációs ívei, ha vonásként értelmezzük ôket, sokszor szembekerül-

nek azzal a korban általánosan érvényes konvencióval, hogy a súlyos hangokat lefelé

vonásra szokás játszani (ez a már említett Abstrichregel). Gondolhatnánk természete-

sen, hogy ezek a korban szokatlan vonások magától a szerzôtôl erednek. Ám Georg

von Dadelsen, a bachi artikuláció egyik legnevesebb kutatója a szólóhegedûre írott

Bach- mûvek autográfja kapcsán megállapította, hogy „összhangban van egymással a

szándékos, azaz a motívumokkal szorosan összekapcsolódó artikuláció, valamint a

folyamatos vonóvezetés követelménye, mely egyszersmind a lefelé vonással kiemeli

az ütemsúlyokat. Ez különösen igaz a gyors tételek esetén…”8 Vagyis a nagy gond-

dal készített Bach- autográf tanúsága szerint az artikuláció mindig szervesen kapcso-

lódik a zenéhez, a motívumokhoz, de egyben a gyakorlati szempontoknak is mara-

déktalanul megfelel. Igen nagy valószínûséggel tehát a csellószvitekben sem kell

olyan technikai megoldásokat alkalmaznunk, melyek a hangszerjáték korabeli kon-

vencióinak, például a lefelé vonás szabályának radikálisan ellentmondanak.

Azt gondolom például, hogy a d- moll Allemande második ütemében szereplô

akkordot (de valószínûleg már az ütem elejét is) kézenfekvô lefelé játszani (5. kotta).

Viszont Voss és Eppstein I. szövegének artikulációs íveit lejátszva az akkord éppen
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7 A c- moll Prelúdium esetén Beisswenger és Voss csak az AMB- nél megtalálható ívekre szorítkozik.

8 „Intendierte, das heisst mit den Motiven fest verbundene Artikulation und die Erfordernisse einer ge-

läufigen Bogenführung, die im Abstrich zugleich die Taktschwerpunkte markiert, stimmen miteinan-

der überein. Das gilt besonders für die schnellen Sätze…” G. Dadelsen: „Die Crux der Nebensache.

Editorische und praktische Bemerkungen zu Bachs Artikulation.” Bach Jahrbuch, lxiv. (1978), 105.
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felfelé vonásra esik. Beisswenger valószínûleg éppen a kívánt lefelé vonás miatt

egészíti ki szaggatott ívvel az elsô ütem jelzéseit, és Ginzel is hasonlóan jár el inst-

ruktív kiadásában.9

Azt látjuk tehát, hogy a közreadók által kialakított kottakép ezen a helyen (és

sok más hasonló esetben) nem játszható el közvetlenül, csak bizonyos kiegészíté-

sek után. Ilyen helyzetek azért állhatnak elô, mert a közreadók elsôdleges célja a

forrásokban, a források másolói számára mintaként szolgált kéziratokban, illetve

amennyire lehetséges, az elveszett bachi autográfban lévô artikulációs jelek re-

konstruálása. Tehát nem törekszenek részletesen kidolgozott artikulációs rend-

szer, azonnal alkalmazható vonás kialakítására. Ezért is jöhetett létre a Henle kiad-

ványában az a tulajdonképp paradox megoldás, hogy Voss kritikai igénnyel létre-

hozott kottaszövegét a gyakorlat számára Ginzel kiegészíti, kidolgozza.

Ez a jelenség a forrásokra nézve is kérdéseket vet fel. Hogyan lehetséges, hogy

a különös gonddal, valószínûleg a hegedûszólóra írott darabokhoz hasonló részle-

tességgel kidolgozott bachi autográf rekonstrukciója során mégis hiányos kottakép

jön létre? Természetesen nem lehetetlen, hogy a másolók által közvetített kottaszö-

veg hiányosan adja vissza az eredeti kottakép artikulációs jeleit. De az is elôfordul-

hat, hogy a két korábbi forrás íveit már a 18. században sem érezték teljesnek, és

részletesebben kidolgozták az artikulációt – ezt a verziót láthatjuk talán a két ké-

sôbbi másolatban? Ma már nem tudunk megbizonyosodni afelôl, hogy – mint

Leisinger feltételezi – a két késôbbi forrás valóban Bach elgondolását tükrözi- e.

Azonban nem fér kétség ahhoz, hogy az A- t és/vagy B- t alapul vevô közreadások

(Beisswenger, Voss, Eppstein I.) artikulációja kevésbé kidolgozott, mint a C- t és

D- t feldolgozóké (Leisinger, Eppstein II.). És valószínûleg 18. századi szemmel

nézve sem tekinthetô helytelennek a korábbi források, illetve az ezek alapján ké-

szült kiadások artikulációs jeleinek a kiegészítése.

Eddigi példáinkból és a kiadások kritikai megjegyzéseibôl is kiderül, hogy a közre-

adók sokszor egy vagy több jól olvasható motívum artikulációját ültetik át a zenei-

leg hasonló, ám rosszul olvasható vagy hiányosan lejegyzett részekre. Lehetetlen

azonban egyezségre jutni, hogy egy- egy ütem transzponált változatát vagy díszített,
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9 A csellószvitek „itáliai stílusú,” azaz a lefelé vonás szabályától mentes vonózását helyesnek tartó

Anner Bylsma javasolt artikulációját alább láthatjuk. (A. Bylsma: Bach, The Fencing Master, Basel: Bylsma

Fencing Mail, 1998, 58.) Bylsma kiadványa, noha nélkülözi a tudományos alaposságot, hatalmas elô-

adói tapasztalatát összegzi, mely széles körben ismert hangfelvételei fényében különösen figyelemre-

méltó. Meg kell azonban jegyezni, hogy Bylsma kötetében az artikulációról tett általános meglátások

és a javasolt konkrét megoldások is a legtöbb közreadott kottától (így az általam tárgyalt kiadásoktól

is) és a téma jeles szakértôinek véleményétôl is gyökeresen különböznek.

Bylsma



netán variált ismétlését mikor tekintjük „hasonlónak,” és mikor nem. Sôt, felmerül

az a lehetôség is, hogy Bach szándékosan artikulál rokon motívumokat különbözô-

képpen. A Bach- kéziratok és - mûvek alapos ismerôi, az artikuláció témájában jelen-

tôs szakmunkák szerzôi – a már idézett Georg von Dadelsen, illetve John Butt és

Josef Fuchs – arra a következtetésre jutottak, hogy az artikuláció variálása átfogó

mértékben sosem jellemzô Bachra.10 Mint John Butt fogalmaz: a kéziratokból kiol-

vasható, hogy „Bach igenis törekedett a jelek következetességére. A következetes

jelölések hatalmas túlsúlyban vannak a következetlenekhez képest.”11 A közreadók

részérôl tehát az analóg részek artikulációjának bizonyos fokú egységesítése való-

ban jogos, viszont nem feledkezhetünk meg arról sem, hogy az ilyen indokok bevo-

násával meghozott döntéseik minden esetben szükségszerûen szubjektívek.

Tekintsünk most át egy olyan tételt, melyben az analógián alapuló artikuláció-

választás különösen nagy szerepet kap, mivel egy bizonyos motívumtípus vezérfo-

nalként az egész tételen végighúzódik. A d- moll Prelúdiumnak arra a motívumára

gondolok, mely rögtön a tétel elsô ütemében megjelenik, és fô jellemzôje a máso-

dik ütésen tetôzô, kupolás dallamvonal. Ez a motívumtípus a tétel 63 ütemébôl

18- ban világosan jelen van: 1., 2., 3., 5., 7., 9., 10.*, 13., 15., 18., 19., 20., 25., 40.,

42., 50., 55.*, 56.* ütem.12

A motívumtípus megkülönböztetô jegye tehát az, hogy az ütem elsô negyedének

dallamvonala felfelé ível, és az ütem legmagasabb hangja a második negyed elejére

esik. A csúcspontról való leereszkedés a második és harmadik negyeden nagymérték-

ben variálódik, tehát az artikuláció kidolgozásakor a kiemelt ütemek témafejszerûen

hasonló eleje érdemel elsôsorban figyelmet. Mivel artikulációs szempontból fontos

tényezô a pontos ritmus, hozzá kell tennünk, hogy az ütemek közül négyben (1.,

13., 40., 42.) az elsô ütésen két nyolcad, a többiben négy tizenhatod található.

A nyolcadokkal kezdôdô ütemek esetében nem jelent problémát az artikuláció:

a két nyolcadot kézenfekvô külön vonóval játszani, mint ahogy ezt a forrásokban és

a modern kiadásokban is látjuk. De milyen artikulációs lehetôségekkel számoljunk

a tizenhatodokkal kezdôdô ütemekben? 1.) Páros kötés (2+2) egyetlenegyszer

sem szerepel a forrásokban, ezért ezt a lehetôséget nem tartom elképzelhetônek.

2.) A négy tizenhatod külön játszása alkalmazható, de ez sem igazán valószínû

eset, mivel a négy forrásban található összesen 56 ilyen ütem közül mindössze tíz

szerepel kötôív nélkül. 3.) Kevéssé tartom elfogadhatónak azt a lehetôséget is,

hogy két tizenhatodot kötve, kettôt pedig külön játsszunk – a forrásokban sincs er-

re utalás. 4.) Ha a négy tizenhatodot egy vonóra játsszuk, akkor ugyan az ütem ele-
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10 Joseph R. Fuchs: Studien zu Artikulationsangaben in Orgel- und Clavierwerken von Johann Sebastian Bach.

Neuhausen- Stuttgart: Hänssler Verlag, 1985; John A. Butt: Bach Interpretation. Articulation Marks in

Primary Sources of J. S. Bach, Cambridge: Cambridge University Press, 1990.

11 „Bach did aim at consistency of markings. The consistencies vastly outweigh the inconsistencies.”

Butt: i. m. 131.

12 A felsorolt ütemek közül a dôlten szedettek azonos ritmusúak, a csillaggal jelölteket pedig a csoport

távolabbi rokonának érzem. Még távolabbi a kapcsolata a többivel, ezért a felsorolásban nem kap he-

lyet a 33–36. ütem, melyek említését csak a második ütés mint dallami csúcspont felé törekvô elsô

négy tizenhatod indokolja. A kiemelt ütemek teljes forrásanyagát ld. az 1. táblázatban.



je és a második ütés különbözô vonásirányba fog esni, de a forrásokból kiolvasható

effajta szándék (D forrásban például ez az uralkodó jelölés). 5.) A 3+1- es vonás a

legtöbb esetben szerintem azért nem a legmegfelelôbb, mert ezzel a rávezetés a má-

sodik negyedre nem adódik teljesen természetesen, és a forrásokban is igen ritka a

világosan erre utaló jelölés (talán A: 18., 20. C: 15., D: 20.). 6.) A második negyed-

re való dinamikai és gesztusbeli rávezetés sokkal jobban adja magát az 1+3- as vo-

nással, amely A, B és C forrásban nagy számban megtalálható. Személy szerint gya-

korlati és zenei elônyei, valamint a forrásokban való jelenléte miatt a tizennégy

ütem többségében ezt a vonást, az 1+3- as kötést választanám. Mindazonáltal nem

tartom lehetetlennek a váltakozást a négyes kötéssel és talán a külön játszott négy

tizenhatoddal sem, a 15. ütemben pedig valószínûleg a 3+1- es artikuláció a leg-

megfelelôbb a hangközök miatt.

A közreadók az analógián alapuló egységesítés különbözô fokai mellett dönte-

nek. Eppstein mindkét szövegében az összes esetben az 1+3- as kötést javasolja,

de a jegyzetekben felveti, hogy a játékos választhat más megoldást is.13 Az 1+3- as

megoldás mellett foglal állást Voss is, de kevésbé mereven: a 18–20. ütemben

AMB jelöléseibôl kiindulva 3+1- es kötést javasol (a 19. ütem íve, melyet feltehe-

tôleg az analógia alapján pótol, természetesen zárójelbe kerül). Érdekes, hogy e té-

tel esetén a különbözô források alapján dolgozó Leisinger és Beisswenger azonos

álláspontra jut: mindketten a négy tizenhatod kötését javasolják kiadásukban.

Leisinger nyilván a jól olvasható, egyértelmûen így kötô D forrásból indul ki,

Beisswenger pedig – számomra nem teljesen érthetô módon – AMB igen homá-

lyos íveibôl olvassa ki ezt a verziót. A jegyzetekben csupán az azonos ritmusú üte-

mek (a fenti felsorolásban dôlten szedve) analógiáját állapítja meg, és szûkszavú

indoklása szerint az ilyen ívek dominálnak az ütemek elején.14 Az értékelés teljes-

ségéhez hozzátartozik, hogy Leisinger és Beisswenger nem egységesítenek olyan

mértékben, mint Eppstein. A 10., 25. és 50. ütemben például eltér megoldásuk: a

10.- ben Beisswenger, a 25.- ben Leisinger tér át az Eppstein által favorizált 1+3- as

kötésre, az 55–56. ütemben pedig mindketten (az elôzô ütemre rákötött egy tizen-

hatod miatt) 1+3- as kötés mellett döntenek.

A közreadott kották sokfélesége mellett ebbôl a példából az is kitûnik, hogy a

források változatossága egyik kiadásban sem jelenik meg teljes mértékben. Mind-

egyik kiadás egységesebb, mint bármelyik forrás, és a kiadásokból legtöbbször egyes

ívek esetén egyáltalán nem lehet arra következtetni, hogy mi állt ott valójában a

kéziratokban. A tárgyalt ütemekben a közreadók (részben feltételezett, részben ál-

taluk dokumentált) módszerével nagy vonalakban egyetértek, hiszen nem gondo-

lom, hogy a bachi vonás annyira változatos, „következetlen” volna, mint ahogy azt

13 NBA VI/2., 46. Eppstein jegyzetei szerint csak az azonos ritmusú kilenc ütemet egységesíti, kifejezet-

ten az analógia miatt, de az általam hasonlónak tekintett további öt ütemben is ugyanazt a vonást

(1+3) javasolja. Ezenkívül források értelmezésének nehézségére utalva azt is kijelenti, hogy „[n]em

tudjuk, hogy az autográfban melyik kötés szerepelt, illetve hogy ott az artikuláció tényleg egységes

volt- e.” Szerinte a három elfogadható artikulációs variáns az 1+3- as, a 3+1- es és a négyhangos kötés.

14 Beisswenger, 83.
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az egyes forrásokban láthatjuk. Azonban Eppstein teljes uniformizálását túlzott-

nak érzem; Beisswengernél pedig a forrás és az abból kiolvasott és a kottába majd-

nem teljesen egységesen beírt vonás közti kapcsolatot nem látom tisztán (lásd az

1. táblázatot az 502. oldalon).15

Konklúzió

Nem gondolom, hogy a néhány bemutatott példa alapján kimerítôen választ tu-

dunk adni második kiinduló kérdésünkre, hogy hogyan lehetséges a kritikai kiadá-

sok, illetve egyes megoldásaik közül jól választani. Sôt, reményeim szerint példá-

im inkább további kérdések feltevésére és még számos összehasonlítás elvégzésé-

re ösztönöznek. Annyit azonban sikerült talán érzékeltetnem, hogy a csellószvitek

artikulációja esetében még a legkritikusabb, legtárgyilagosabb közreadó sem ma-

radhat igazán háttérben, döntései a források minôségébôl adódóan szükségszerû-

en igen szubjektívek. A közreadók beavatkozása talán – a másolatok tisztább

kottaképébôl adódóan – a C és D források alapján készült kottaszövegeknél

(Leisinger, Eppstein II.), illetve Beisswenger kizárólag AMB másolatát feldolgozó

kiadásában a legkisebb. Eppstein I. szövege és Voss kiadása esetében a beavatko-

zás mértéke jóval nagyobb, mivel – mint alapelveikben megfogalmazzák – több,

egymástól különbözô, ráadásul rosszul olvasható kézirat montírozásával, kiegészí-

tésével hoznak létre egy ilyen formában sosem létezett szöveget.

A Bärenreiter Urtext a csellószvitek forráshelyzete által felvetett problémára

más választ ad, mint a többi kiadás. Mintegy újraértelmezve az elôadók és a kiadá-

sok viszonyát a fô problémát jelentô artikulációs íveket egyáltalán nem szerepelte-

tik a kiadásban; az elôadó magukból a forrásokból kiindulva alakíthatja ki saját

megoldását. A forráshelyzet bonyolultsága miatt szerintem a közreadók döntése

nagyon is indokolt, és egy limitált (tájékozott, magasan képzett) felhasználói kör

számára mással nem pótolható módon hasznos is.

A másik négy kritikai kiadás is átlagon felüli befektetést kíván az elôadóktól:

mint láthattuk, nem elég a kiadásokba került kötôíveket kész „vonásként” értelmez-

ni, hanem elengedhetetlenül fontos a jelzések hátterével is tisztában lenni, sôt he-

lyenként akár önálló megoldások, kiegészítések is szükségesek. Éppen az elsô be-

mutatott példánk, a G- dúr Menuet I. kapcsán Eppstein a jegyzeteiben kijelenti, hogy

megkísérel mindkét forráscsoportból következetes kottaszövegeket létrehozni, ám

nyomatékosan kiemeli azt is, hogy „más artikulációs megoldások is lehetségesek, és

a játékos maga is kísérletezhet velük.”16 Ha viszont az igényes elôadó számára meg-

kerülhetetlen a kísérletezés, a háttérismeret és a forrásokkal való összevetés, akkor

már éppenséggel a Bärenreiter Urtext által vázolt utat követi, és a többi kritikai ki-
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15 A d- moll Prelúdiumban az imént tárgyalt ütemeken kívül természetesen számos zenei párhuzam,

szekvencia található, melyek artikulációs vizsgálata legalább ennyire érdekes és fontos (például: 14.,

16. ü.; 21., 22. ü.; 26–29. ü.; 33–36. ü.; 45–47. ü.; 49., 53. ü.).

16 „…sei ausdrücklich betont, dass auch andere Lösungen möglich sind und dass der Spieler selbst ex-

perimentieren möge.” NBA VI/2., 42.



1. táblázat. A d- moll Prelúdium. A tárgyalt motívumtípus elôfordulásai a négy kéziratban.



adás csak annyiban lehet fontos számára, hogy egy Bach- kéziratokban járatos, fel-

készült zenetudós figyelemreméltó véleményét tudhatja meg belôlük. A kevésbé tá-

jékozott felhasználók, például mûkedvelô csellisták vagy fiatal növendékek részére

pedig egy nehezen használható kritikai kiadásnál sokkal célszerûbb lehet egy kora-

beli elôadói gyakorlaton alapuló instruktív kiadás tanulmányozása.
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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).
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